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P ü n kö sd i ének.

Óh örök Isten, áldott S zen tlé lek !
K it Istenem nek sz ívb ő l ism érlek, 
Minden bús s z ív n e k  föv ígaszta ló ja , 
D icsérlek  Uram s téged tiszte llek ,
Óh gyenge h itn ek  keg yes  táplálója!

Te va g y  Is ten n ek  szen t ajándéka, 
K in ek  bennünket béfed árnyéka,
Te va g y  m inden jó n a k  teljes kútfeje, 
M elyből le lkű n kn e k  fo ly  jó  szándéka, 
M unkálódván belől le lked  ereje.

Bő kegyelm ednek k i fo ly t  soksága, 
F én y lik  elm énkben v ilág o ssá g a ;
A  szeretetnek tüzét fe lgyúlasztod ,
A  honnan gerjed  s z iv ü n k  v ig sága , 
M ert ná lunk lelked vendégül m arasztod.

Te szü löd  ú jjá  a kem ény szíve t,
A  hitetlenből ép ítesz h ívet.
H ét a jándékka l szépen harmarozol. 
Adván le lkű n kn e k  fe lvon t kézive t 
A  sá tán ellen ve lü n k  táborozol.

Óh életem nek édes vezére, 
E llenségem nek ne ad j kezére!
Bátoríts, oktass, ig a zg a sd  útamat, 
Szabd  tetszésedhez akaratom at, 
Kegyelm eidnek legeltess vízére.

Terjeszd szívem ben az ig a z  hitet, 
M elyet szen t le lked bennem készíte tt, 
H ogy az Úr Jézust magamhoz kapcsoljam, 
A  k i m indenkor fr issen  enyh ített 
És im ádással szen t nevedet áldjam.

Ráday Pál.

Jövel Szentlélek Úr Isten!
Ap. Csel. 2, 4. És megtelének mind

nyájan Szentlélekkel, és kezdőnek szólni 
más nyelveken, amint a Lélek adta nékik 
szólniok.

Pünkösd éppúgy szent örömre, hálás ünneplésre 
buzdít, akárcsak Karácsony vagy Husvét ünnepe. 
Az „Úrnak nagyságos dolgáról” szól ez is: arról, 
hogy^Szentlelke útján maradandóan egyesült népé
vel s megteremtette a Krisztusban hívők közös
ségét, a keresztyén anyaszentegyházat, amelynek 
áldásait tudva és tudatlanul valamennyien élvezzük 
a bölcsőtől a koporsóig, sőt azon túl is. Örvend
jünk, ünnepeljünk azért 1

De mintha pünkösdkor nem volna oly általános 
az ünnepi öröm, mint karácsonykor és husvétkor. 
Mintha még a templomba sem tódulna úgy a hívek

nyája, mint a másik két főünnepen. Karácsonykor 
megmozdul a gyülekezet minden része s nincs egy 
zúg, ahol nem volna valami nyoma az ünnepi fény 
sugarának; a hívek apraja-nagyja siet, hogy az Úr 
házában az angyalok karával dicsőségét zengjen a 
magasságos Istennek. Husvétkor is —- bár az öröm 
nem oly általános — sokak szívét megdobogtatja' 
a feltámadás reménye, az új élet hatalma, amely 
síron, halálon diadalmaskodik. De Pünkösd soka
kat hidegen hágy; a híveknek csak kis csoportja 
zengi szíve mélyéből az ünnepi zsolozsmát. És ez 
annál feltűnőbb, mert az ünnepekre vonatkozó szent 
történetek éppen az ellenkezőt mutatják. Jézus 
születésének kezdetben Márián és Józsefen kívül 
csak az a pár bethlehemi pásztor örül a földön. 
A húsvéti öröm már gyorsabban terjed. De mikor 
a Szentlélek kiárad, mindjárt seregestül mozdulnak 
meg az emberek: öröm hatja át valamennyinek 
szívét s még az nap három ezeren vallják boldo
gan, hogy Krisztus az Úr az Atyának dicsőségére. 
S ettől fogva szemlátomást terjed az Úr nyája, 
terjed a szent öröm. Most tudják, ki az a Jézus; 
most örülnek csak igazán szülei ősének, feltáma
dásának, mert a szívünkbe van vésve a képe, lel
kűkbe van oltva az élete s ezt a Szentlélek vitte 
végbe.

„Megtelének mindnyájan Szentlélekkel11. Ez a 
rövid pár szó, amely a legnagyobb csodák egyikét 
oly egyszerű, keresetlen formában közli, magyarázza 
meg az egész nagy változást. Amely szívben r a 
Szentlélek megszáll, ott többé nem a múlté az Úr, 
ott többé nem áll kívül az emberen, ott többé nem
csak az emlékezet őrzi képét; ott jelen van a Krisz
tus, ott benne van maga szívben s megkezdődik az 
új élet az Úrral s az űrért való élet. Ez az élet 
csakmar jelentkezik is, fölnyitja az ember a jká t; 
mert a szívnek teljességéből szól a száj ! Szólni 
kezdenek a tanítványok. A félelem többé nem bénítja 
nyelvüket. Szólnak — s minden szavuk Krisztust 
dicsőíti, akit megfeszítettek, de aki feltámadt s él 
s élni fog mindörökké. Szólnak s íme megértik 
szavukat, akik az ünnepre Jeruzsálembe sereglet
tek, akár Mesopotámiából akár Ciréne vidékéről 
valók. Hallják az Úrnak nagyságos dolgait és szí
vük megindul, kereső lelkűk megtalálja az Üdvö
zítőt. így lett Pünkösd Jeruzsálemben.

Most is, közöttünk is csak igy lehet igazi Pün
kösd. A Szentlélek ajándéka ez. Nem jön ugyan 
már szélvész.és látható tüzes nyelvek kíséretében; 
de azért jön most is, csak készek legyünk befoga
dására, mint készek voltak a jeruzsálemi tanítvá
nyok, csak oly buzgón vágyódjunk Isten országa 
után mint ők, csak oly igaz szívvel könyörögjünk 
mint ők. Oh jer, azért, testvérem, ha látva saját 
gyarlóságodat s minden földi kincs és vigasztalás 
hívságos voltát, jobb kincsek, békeség után eped- 
ten ; ha keserűséggel tölt el, hogy oly sokan 
elhagyják az Urnák oltárait s az anyaszentegyház- 
ban a kishitűség, fásultság, közömbösség ül a lel
keken ; jer és imádkozzál velünk együtt, imádkoz
zék minden hű lélek külön és a hívek nyájával: 
„Jövel, Szentlélek Úristen S amig e kérés áhí
tattal szárnyal ajkadról az ég felé, magad is mind 
alkalmasabbá léssz a Szentlélek befogadására mind
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nagyobb örömmel veszed Isten igéjét, amelyben az 
Úr lelke munkálkodik és mind inkább és inkább 
buzdulsz követésére. Akkor aztán csakhamar meg
látszik majd a pünkösdi lélek hatása kifelé i s ; 
megnyílik ajkunk s bátran valljuk Üdvözítőnknek 
az Urat. S ez az új nyelv, a hit és szent lelkese
dés nyelve felrázza majd a fásultakat s fölemeli 
a csüggedőket is s új tavasz lesz az Úr egyházá
ban. Pünkösdi formája lesz ismét: él és hat, alkot 
és gyarapít.

Az első keresztyén gyülekezet a Krisztushoz 
megtért emberekből alakult. Ma is az egyes ember 
szivében kezdődik a Szentlélek új életet keltő mun
kája s aki ennek útját nem állja, csak az gyara
pítja ma is a hívők gyülekezetét, az igaz, élő anya- 
szentegyházat.

Jövel Szentlélek Ür Isten,
Töltsd be szíveinket bőven 
Mennyei ajándékoddal,
Szívbeli szent bu/gósággal,
Melynek isteni ereje 
Sok népet egy bitre víve,
Légy velünk is te népeddel,
Hogy teljünk meg dicséreteddel.
Halleluja! Halleluja!

—e.

Egy vértanú a XVII. századból.
Valamely közösségnek, legyen az egyház 

vagy nemzet, igazi gazdagsága vértanúinak 
nagy számában s önfeláldozó hűségében van. 
Nagy hadseregek, győzelmes gályák, pénzontó 
gyarmatok termékenysége, nemzedékek hangya- 
szorgalmával felhalmozott tőke, virágzó kultúr
intézmények sokasága magábanvéve még nem 
igazi gazdagság. Csak gyümölcsei a fának, de 
nem maga a fa. A vértanúk valamely közös
ségnek, eszmének élő belső erejétől tesznek 
tanúbizonyságot. A történelem új eszméi és 
áramlatai csupán akkor válnak tömegeket hó
dító hatalmakká, ha akadtak, akik szenvedtek 
és meghaltak a bennök rejlő igazságokért, akik 
annyira azonosultak velők, hogy inkább lemond
tak mindenről, amit csak a körülöttük hullámzó 
élet kínálva nyújtott feléjük, semhogy a vérükké 
és hitvallásukká lett igazságtól bűnös ingadozás
sal elszakadjanak. Tételünk igazolásául elég a 
keresztyénség, a reformáció, a nemzeti szabad
ságtörekvések példáira utalnunk. Nem a theolo- 
gusok és törvényalkotók szellemi ereje, hanem 
a hívő, a hittel vérző áldozatok írták be igéiket 
a népmilliók leikébe.

_Mai összejövetelünk, illetve előadásom is egy 
vértanú emlékének szól, aki most 200 eszten
deje költözött ki perhüvelyéből, hogy azután 
rövid elfeledés után a halhatatlanságban foly
tassa útját. Hozzánk annál közelebb áll, mert 
oly időben élt, hogy a magyar nemzeti ügynek 
s az evangélikus hitnek közös vértanúja lehetett. 
Mint jó magyar asszony élt a tőle származó 
Radák, Vargyasi Dániel, Kemény, Révay és 
Rethlen-családok emlékezetében; az egyházi 
írók s áhítatos olvasóik kegyelettel őrizték nevét
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vallásos könyveiért. Végre a múlt század hat
vanas éveiben Thaly Kálmán rábukkant verses
könyvére, amelynek eddig közzétett részei 
Petrőczy Kata Szidóniát a magyar irodalom 
korunkig leghatalmasabb erejű s legeredetibb 
tehetségű nőköltője. Jogos büszkesége egyhá
zunknak, hogy ezt a maga nemében kiváló 
költőt mi adtuk, mi neveltük a magyar iroda
lomnak.

A rendelkezésemre álló idő oly rövid, hogy 
életének részletes és tanulságos elbeszélése, 
egyéniségének elemzése helyett pusztán mártír 
útját rajzolhatom meg. Ez a mártir-út születé
sével kezdődik. Anyja, Thököly Erzsébet, a 
bujdosó Thököly Imre nagynénje, pár napra a 
kisleány, Kata Szidónia születése után, 30 éves 
korában 1659. januar elején elhalt. A gyászeset 
oly mélyen meghatotta a feleségén szeretettel 
csüggő férjet, hogy kora uralkodó divatával 
szakítva, második házasságra sohasem gondolt. 
Kisgyermekei nevelését nem intézte tehát fárad
hatatlan, gondos, gyengéd anyai k é z ; „öreg 
asszonyok, elszegényedett vagy elözvegyült nő
rokonok nevelték őket jobbágy pontossággal 
talán, de a legtöbbször a szeretet melege nél
kül. Erre a szomorú ifjúságra céloz a költő 
egyik versében:

Siralmas volt, tudom, az én születésem,
Siralmas s árvájul volt az én fölnevelésem,
Siralmas, keserves szárnyomra kelésem, —
Siralmas lesz holtig búban gyötrődésem.

Megindító jelmondatul írja, élte ösvényét 
jellemezve:

Soha nem volt nékem semmi örömöm.

Ifjúságának egyetlen értéke a nyugalom, a 
melyet atyja szárnyai alatt a vágvölgyi Kasza
várában talált. Azonban ez sem tartott sokáig. 
Az öreg Petrőczy István, mint jó  magyar hazafi, 
részt vett Wesselényi nádor s a Zrínyiek szövet
kezésében, hogy a magyar alkotmányt meg
mentsék. Amikor a tanácskozás folyamán föl
merült az a kalandos terv, hogy Lipót királyt 
Laxenburgba menet menyasszonyoslul foglyul 
ejtik s addig nem bocsátják szabadon, míg a 
magyar alkotmányt újabb esküvel nem bizto
sítja, Petrőczy azonnal melléje állt s kaszai 
várát felajánlotta a szövetségnek Lipót börtö
néül. A nádor halála után nemsokára fölfedez
ték a magyar urak tervét; a szövetkezés összes 
szálai a bécsi udvar kezébe kerültek s a hata
lom lázas bosszúlihegéssel sújtott le a részt
vevőkre. A vezérek feje lehullott, aki idején 
észrevette a vészfelhő közeledtét, menekült. 
Petrőczyre s várára is ki volt mondva a halálos 
ítélet; családi drágaságait hátrahagyva, gyer
mekeivel Árva várába futott, Thököly Istvánhoz, 
Ott sem lehetett sokáig maradása. Mihelyt a 
császári seregek Kaszát, az ősi fészkel földig 
lerombolták és javait fölprédálták, Árvára s a 
Thökölyekre került a sor. Petrőczy tovább 
menekült az ifjú Thököly Imre után Erdély 
felé; leánykája — alkalm asint— betegeskedése
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miatt Árvában maradt. As öreg Thököly ostrom 
alatt m eghalt; megrémült katonái megnyitották 
a kapukat s itt is megkezdődött a boszú, 
megtorlás műve. A császári tábornok, mivel 
férfiakon, Thökölyn s Petrőczyn nem tölthette 
haragját, kegyetlensége egész terhét a gyenge, 
beteges Petrőczy-leányka érezte. Félmeztelenül 
vonszolták ki ágyából s lökték a várbörtön 
rideg üregeibe latrok közé. Ott töltötte kará
csony ünnepét a szeretetnek egyetlen árva 
sugara nélkül, szomorú martalékaképen hitvány 
poroszlóhad és érzéketlen katonák durvaságai
nak. Alig múlt 11 éves, amikor az Úr a szen
vedés e poharával meglátogatta. A fogságból 
később kiszabadult s egyideig a rokon Jakusithék 
fogadták magukhoz Oroszlánkő várában, utóbb 
Lengyelországba vitték, végre esztendők mnl- 
tával viszontlátta atyját, testvéreit Erdélyben, 
a jó rokon Gyulaffyék nyájas fedele alatt.

Itt mintha virradni kezdett volna rá  a verő- 
fényes sors annyi megpróbáltatás és megalázás 
után. Gyakran találkozott unokatestvérével, 
Thököly Imrével, akit a jövendő reményének 
tartottak s igaz. szeplőtelen atyafi vonzalom 
szövődött köztük, amelynek csak a halál vetett 
véget. E gyöngéd szeretetnek néhány szép levél 
az emléke. Petrőczy Kata Szidónia lelke inkább 
a szerencsétlen, beteg és bujdosó Thökölyt 
látogatja meg levelével, mintha érezné, hogy 
akkor van szükség igazán a szeretet dédelge- 
tésére, vigasztalására. Saját keze sütötte kenye
rei, maga főzte aquavitát küldött a sínylődő 
rokonnak a táborba A diadalmas hőst fényes 
udvara közepett büszkeséggel, de távolról nézi. 
Thököly végrendeletében találjuk meg ez önzet
len rokoni szeretet visszhangját. A bujdosó az 
idegen ég alatt végig gondolva élte sok csaló
dásán, áldva emlékezik meg Petrőczy Kata 
Szidóniáról, aki mindig jó szívvel volt hozzá. 
Neki hagyta küküllői várát, amelyben élte 
alkonyatán néhány boldog hetet töltheted még.

Erdélyben találta meg szíve párját is: Pekry 
Lőrincet, Bethlen János mostohafiát, akivel az 
l()70-es évek vége felé kelt egybe. Házaséletök 
tavaszát az ózdi várban töltötték, úgylátszik, 
zavartalan tiszta boldogságban. E boldogság 
azonban hamarosan szertefoszlott. Házassága 
akkori fogalmak szerint, előkelő és szerencsés 
házasság volt. Pekry régi család sarja, gazdag, 
rokona a törzsökös és fejedelemségre hivatott 
ei délyi családoknak. Tehetségtelen ember sem 
lehetett, mert tevékeny részt vett Erdély köz
életében s II. Rákóczy Ferencnek egyik vezérlő 
tábornoka lett. Phkölcsi értékre azonban nem 
ért föl feleségéig. A nő emelkedett felfogású 
egyéniség, a keresztyén és magyar nő igazi 
megtestesülése, aki előtt a földi élet legdrágább 
java a lelki béke, a jó ö n tuda t; az a fenkölt 
érzés, hogy minden percre, amit átélt, pirulás 
nélkül emlékezhetik vissza. Élete a szeplőtelen- 
ség kultusza még a szenvedés keresztje alatt 
is. A férj állhatatlan, "csapodár lelkű világfi; 
kérlelhetetlen önzésű törtető, aki szerelmet, 
meggyőződést, vallást ruha módjára változtat.

Nehéz eldönteni, vájjon sok botlását az akarat
erő szertelen elgyengülése vagy a kapaszkodók 
minden szent köteléket tapodó frivol önzése 
okozta-e. Az kétségtelen, hogy házasságuk utolsó 
idejében határozottan az asszony erősebb, érté
kesebb egyénisége kerekedett fölül, aki jellemét 
a megpróbáltatások közt is folttalanul, tisztán 
őrizte meg. Előtte a gyakran botlott férj ösz- 
tönszerfien meghódolt, mint egy felsőbb, töké
letesebb hatalom előtt. 1704-ben Bercsényi azt 
írta róluk Rákóczynak, amikor Pekry újabb 
átpártolásának híre j á r t : „P ekryn  válóban
búsulok, noha éhségét nem tudom. De talán 
lehet oly rem énység, utolsó h o zzá ja : felesége, 
a k i  r e g n á l r a jta ,  okos jó  asszony, jó  lelkű, 
jó  m a g ya r (én tudom) fo rd ít  r a jta “. Jellemző 
bizonysága annak, liogy abból a nőből, akinek 
a függés életeszmény volt. mint válik idővel 
igazi családfő, aki nemcsak gyermekei lelkét 
nyesegeti, hanem férje erkölcsi fogyatkozásait 
is pótolni tudja a maga lebilincselő erényeivel!

De míg ide jutott, sokszor kezébe kellett 
vennie az üröm poharát. Alig pár esztendei 
együttélés után állhatatlan férje elhidegült iránta 
s a hitves jogát megsértve más nőt boldogított 
szerelmével. A szerető nevét nem ismerjük, de 
főrangú nő volt, Petryékkel rokon, aki gyakran 
megfordult házukban s az asszonyhoz talán 
barátság is kötötte. Pekry egész nyíltan, saját 
házánál enyelgett új szerelmesével s feleségét, 
mint megúnt cselédet durva módon akárhány
szor megalázta és bántalmazta. E keserves meg
alázás annál jobban fájt szívének, mert ő még 
gondolatban sem vétett férje ellen.

Mióta szívemet, tudod, neked adtam,
Az igaz hűségben soha nem hibáztam,
Csak gondolattal is ellened nem jártam , —
De mégis meguntál . . . jaj, mire jutottam.

Micsoda okokból méltóbb szerelmedre

Semmiben különbnek nem tartom  magamnál, 
Sőt az én hűségem becsesebb aranynál.

A világ egyetlen felesége sem viselné könnyű 
szívvel az ilyen keresztet. Petrőczy Kata Szidóniá
nak szíve mélyéig hatott az éles tőr. Ebben az 
időben keletkeztek legszebb költeményei. Bánat
tól és sebzett szerelemtől ihlett elégiák azok, a 
melyeket átsző az Isten akaratán való megnyug
vás nemes érzésével. Nem álkozódik, inkább 
Istenhez fordul panaszával, oly keserű csalódás 
után is férjét az ő gondviselő kegyelmébe ajánlja.

Ne büntesse Isten 
Hite szerint kérem,
De csak megismertesse 
Véle, hogy mije volt,
Hozzá mely igaz volt 
Szívem s megemlegesse.

Pekryék családi viszálya több évig tartott, 
végre azonban az elhagyott hitves nagy lelke, 
igaz feleségi erénye győzött. Férje visszatért a 
rossz útról hitvese tiszta tűzhelyéhez. De a hű 
nő alig örült kissé a korából megelégedett 
boldogságnak, újabb vihar csapott fészkökre.
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Teleki Mihály, Erdély mindenható minisztere 
vette üldözőbe P ek ry t; hűtlenséggel vádolta, 
igazi oka azonban az volt, hogy a Thököly 
rokont akarta sújtani benne. Minden kérlelés 
hiábavalónak bizonyult, Pekry sorsa meg volt 
pecsételve, vagyonára már sorsot vetettek ellen
ségei. A hű feleség a fejedelemasszonyhoz for
dult oltalomért s Bornemissza Anna a bakó- 
bárdot el is fordította Pekry fejétől, de jószágai 
zsákmányul estek. Petrőczy Kata Szidónia nyolc 
gyermekével megint földönfutóvá lett és szána
kozó rokonok kegyelemkenyerére szorult. Férje 
Magyarországba költözött, ahová utóbb] csa
ládja is követte, beállt a török ellen harcoló 
seregbe s mivel azt látta, hogy református 
vallása miatt nehezen emelkedhetik magasra, 
— a becsületes Cserey megbotránkozva írja 
róla, — „pápistává leve s grófi titulust adának 
néki“. Megvolt tehát a fényes cím, elérte a 
magas polcot, de hű evangélikus vallású neje 
eliszonyodva értesült róla. Az ő szemében a 
hittagadás képzelhetetlen nagy vétek, rútabb 
dolog, nagyobb átok a testi halálnál. Végrende
letében ott találjuk ezt a jellemző helyet, mely 
törhetetlen protestáns hitét bizonyítja: „Ha
valamelyik az én gyermekeim közül vallásomon 
nem volüa, vagy ha azon volna is, de feslett 
erkölcsű volna, semminémű javaim ban része 
ne legyen. Atkozott legyen, aki részt ad a 
nemzet gyalázó és intéseimet megvető gyer
mekeimnek". Egyiránt bántotta, az, hogy férje 
katholikussá és labanccá le tt: kettős hűtlenség 
egyszerre az első után, aminek fájdalma fel
újult. Lelke vívódásának egy könyv lett a gyü
mölcse, amelyet egy német theologus után í r t : 
A p á p is ta  vallásra ha jlo tt lu theránusok le l
k e k  esm erötének k innya . 1690-ben s 1692-ben 
Frankfurtban és Hamburgban jelent meg. E 
nehéz felhő csak 10 év múlva oszlott el végkép. 
Amidőn Rákóczy Ferenc zászlai megjelentek a 
honi halmokon és seregei győzelmesen nyo
multak előre, Pekry megint kuruccá lett s el
hagyott református hitét is fölvette. Felesége 
örömmel hallotta a várton-várt hírt s férje 
megtérésének emlékére adta ki Jó illa tú  tizen
k é t liliom  című szép könyvét, amely a kornak 
legkedvesebb olvasmányai közétartozott. Utóbb 
még egy vallásos könyvet adott k i ; szünet nél
kül omlott reá a kereszt és szenvedés, lelke 
reá volt utalva, hogy a vallásban, Istennél 
keressen állandó megnyugvást.

Rákóczi szabadságharcának híre Szebenben 
érte, ahol akkor leányaival időzött. Magyar 
lelke újjongott á diadalok hallatára, azonban 
nemsokára új bánat éjszakája borúit reá. Rabutin 
császári tábornok rajta akart boszut állni férje 
elpártolásáért, börtönre vetette négy leányával 
a betegeskedő úrasszonyt s nyomorú táplálékon 
tartotta 10 hónapon át. A börtönben szélütés 
é r te ; oly rosszul volt, hogy elkészült a halálra, 
de Isten segítségével mégis felgyógyult. Fel- 
gyógyulásakor írta Óh hogy adha ssa k  há láka t 
kezdetű gyönyörű hálaadó énekét. A fogságból 
Rákóczi fejedelem váltotta ki három osztrák

főtiszten. A bilincsek leoldódtak, de költőnk 
igazi nyugalmat nem élvezett többé. A hadi 
szerencse szeszélyes változásai miatt többször 
kellett bujdosnia a hazában; egyszeriéi derekán 
Moldvába szorultak s ott töltötték a hóborította 
mezőn sátrak alatt karácsony ünnepét. Talán 
ott szerezte halálos betegségét. Négy fia halt 
meg egymásután. 1708 november első hetében 
ő is követte őket. Férje három hónap múlva 
szintén meghalt. Mind a ketten a huszti ref. 
templomban találtak csendes révpartot. Arc
képeik láthatók a szépművészeti múzeumban.

Petrőczy Kata Szidónia az evang. egyháznak 
legkiválóbb énekköltője. Balassa óta nem tá
madt senki, aki az istenes éneknek, ahogy 
akkor nevezték, oly mestere lett volna, mint e 
mélyérzésű asszony. Minden éneke vallás
költészetünk igaz gyöngye.

Én hiszem, hogy midőn e sokat szenvedett 
mártirlélek a por levetése után megjelent ítélő- 
bírája előtt, Isten levette fejéről a töviskoszorút 
sa  halhatatlanság örökzöld koszorúját illesztette 
helyére.

Kovács Sándor.

P e trő c zy  K ata  S zidónia há laadó
éneke súlyos betegsége után.

Óh, hogy adh a ssa k  há láka t 
N éked  édes Jézusom,
Én m egváltó  K risztusom ,
K i a. ha lá l kapujából 
Kihoztál, seg ítségem ,
Jézus, én rem énységem !

Nem nézted bűnös voltomat, 
L ehajtód  füleidet,
K in yú jtván  kezeidet 
E ljö tté l seg ítségem re. 
M eghallád könyörgésem ,
Jézus én rem énységem !

Rettenetes fá jda lm im a t 
K egyes szem m el tekintéd,
S  azoka t m egenyhítéd.
Midőn m indnyájan e lh a g y ta k : 
Te voltá l én m ellettem ,
Jézus, én rem énységem !

A  te g yó g y ító  szen t kezed, 
E lbágyadt tagjaim at,
Orvoslá fá jdalm im at,
M időn a zoknak soksága  
Szin tén  lenyoma engem,
Jézus, én rem énységem !

Te nem adtál a halálnak, 
Életben m egtartottál,
S  jóvoltodból megáldál. 
Tömlődbe szedvén  könnyemet, 
M egvígaszta lá l engem,
Jézus, én rem énységem !
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Ne h a g y j el k ér lek  engémét,
L ég y  ezután is  velem,
M ind holtom ig s  én szívem  
E gyedül téged óhajtson,
Jézus édes szerelm em ,
Jézus , én rem énységem !

Petrőczy K ata Szidónia.

D élv idéken .

I.
Szebbek vagytok, ti sudár pálmaszálak, 
Mint otthon kertünk törpe diófái.
S ti délvirágok, százszor oly pompásak, 
Mint édesanyáin violái.

Elgyönyörködöm büszke szépségtekbe,
Dús színpompátok ámúlva elnézem 
S diófák lombja bólongat rám egyre,
És violák illatát érzem.

II.
A tenger, a tenger, óh mi fenséges!
Az ember rajt szinte szárnyakat érez. 
Valami roppant erő ragad;
Előre csak hullámról-hullámra !
Búg a zivatar vad orgonája 
Gyönyörű kísérő dalokat . . .

A tenger, a tenger, zord végtelenjén 
Míg lázas gyönyörrel repdes az elmém, 
Szívem egyszerre csak azon kapom:
Hogy ott andalog valahol messze,
Hol a zalai regés hegyekre 
Szelíden mosolyg a Balaton.

Lampérth Géza}

A földmíves-ískolában.
Istentisztelet után megállította a falú bírája a 

templom udvarán Kerék Mihály telkesgazdát, mikor 
az éppen indulófélben volt családjával együtt vissza 
a tanyára.

„ Égy szóra, Mihály gazda! Idestova kezdődik 
az iskolaév. Amire már többszörösen bíztattam, csak 
föladja ám ezt a fickót a földműves-iskolába".

„El hagyom bíz’ én azt múlni bíró uram ! A sok 
hiábavalóságon kívül úgyis csak a kevélységet 
tanulná meg o tt! Azon a kis negyedtelken ami majd 
reámarad, elüti-véti bizony a gazdálkodást földmí- 
ves-iskola nélkül is.“

„Úgy beszél ahogy érti, Kerék Mihály, pedig én 
a javát akarom ! Nézze meg az én két legényfiamat, 
ha magasabban hordják-e az orrukat amióta ki
kerültek a zengödi iskolából, ellenben mennyi hasz
nos dolgot tanultak, aminek minden lépten-nyomon 
hasznát veszik".

1 Sajtó alatt lévő kötetéből.

Minden további unszolás megtört Mihály gazda 
konokságán! „Már pedig én mégse adom a fiamat 
abba a „kevélység iskolájába!"

Ezzel a kijelentéssel befejezettnek tekinté a 
tárgyalást és fölkapaszkodott a kis sárga szekér 
kényelmes, bőrrel bevont első ülésébe és rendbe
szedte a gyeplő-szárakat. A mellette levő jó helyet 
hórihorgas siheder fia foglalta el, míg az asszony 
és a hajadon leány nagy ügygyel-bajjal a szekér 
hátuljába kászolódtak föl.

Ez is elég jó az asszonynépnek — „vélték a 
Kerék-család férfi “-tagjai, mert minél durvábblelkű 
valaki, annál kevésbbé becsüli meg a nőt, a mi 
embereink pedig a műveltség nagyon alacsony fokán 
állottak, bár szép kis háza, szántóföldje volt is 
Mihály gazdának, sőt a takarékpénztárt is rakos
gatta, jó futó csikói voltak s ruganyos ülés a sárga 
szekéren.

Hogy otthon az ebédhez ültek, a Jancsi vett elő
ször a tálból, csak miután kedvére lakmározott, s 
a lócán kényelmesen elnyujtózott, dünnyögte oda 
az apjának:

„Megitatta már kee, a lovakat?"
„Nem . . . "
„Hát talán énreám vár azzal is? . .
Az öreg megszégyenülve sompolygott ki, a ház 

örökösének jóízű hortyogásától kisérve.
Egy kicsit goromba volt a Jancsi, az tagad

hatatlan, de hogy kevély lett volna, ezt még az 
ellensége se foghatta reá.

Gazdafiú létére együtt ivott a béreslegényekkel, 
ha azok káromkodtak, ő is velük szitkozódott s nem 
volt olyan veszekedés, melyből az ő erős hangja 
ki nem harsogott volna A verekedések meg éppen 
nem estek meg nála nélkül, sőt ő volt mindig a 
kezdeményező, egyszóval pompás fiú volt, halálos 
vétek lett volna a kevélység-iskolájába vinni, hogy 
ott minden tücsköt-bogarat a fejébe verjenek!

Csodálatosképen, pedig a Jancsi gyerek maga 
is odaigyekezett és nem is hagyott békét az apjá
nak míg el nem vitte. Nem mintha a tanulásra áhí
tozott volna, Isten ments attól! — de azt hallotta, 
hogy ott a fiúk megtanulnak szépen „négyhangra" 
énekelni, s a nótázás volt az, amit Jancsi mindenek- 
felett kedvelt. Kerék gazda — előreláthatólag — 
mégis csak engedett, s november elsején Jancsi 
útnak indult Zengőd felé újdonatúj fekete ruhában, 
— a zöldrefestett ládájában 2 nagy rozskenyér, 
2 birkasajt és temérdek pogácsa.

(Folyt, köv.)

Luther-Otthon a fővárosban.
Akik egyházunk egyetemes közgyűléseire járni 

szoktak, jól emlékeznek arra, hogy az egyetemes 
egyház házat vett a fővárosban, az Ullői-út és Szent
királyi-utca sarkán. E házat intéző köreink köz
pontul szánták; ideépíttettek szép tanácstermet, a 
hol vasárnaponkint istentiszteletet tartanak; itt van
nak kisebb tanácskozó helyek; idehozták tűzmen- 
tes helyre az egyetemes levéltárt; itt nyílt meg a 
Luther-Társaság könyvkereskedése s itt nyílik meg 
október elején a Luther-Otthon, a budapesti fő
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iskolai tanulók internátusa. E szép intézetről, a 
melynek már igazgatója is meg van választva, 
Góbi Imre, budapesti főgimn. igazgató személyé
ben, alább közlünk részletes ismertetést. Itt csak 
azt említjük föl, hogy egyházunk sokat várhat tőle, 
ifjúságunkat valódi evangélikus szellemben és igaz 
magyar hazafiságban neveli. Szervezetét és házi
rendjét Kovács Sándor pozsonyi theol. akad. tanár 
dolgozta ki. A nagy hivatási! intézetet melegen 
ajánljuk olvasóink adakozó szeretetébe.

A felhívás így szól:

Tisztelt Gyülekezetek!
Kedves Testvéreink!

Magyar ágost. hitv. evang. egyházunk 1908 
évi egyetemes közgyűlése dr. Sztehló Kornél indít
ványára elhatározta, hogy a Budapesten tanuló 
főiskolai ifjúságnak az idei őszön családias otthont 
nyit üllői-úti házában.

E határozat régóta érzett bajra szolgál orvos
szer gyanánt. Közegyházunk meg akarja védeni a 
gondviselő, meleg szülői szárnyak oltalma alól ki
került ifjakat a fővárosi élet különféle csábításai
tól, hogy lelkűket épen és tisztán őrizzék meg az 
élet nagy feladatai számára. A főváros központján, 
a tudomány- és műegyetemhez közel, a klinikának 
pedig tőszomszédságában 55 ifjú számára létesít 
internátust, amely egészséges lakást, jó élelmezést, 
fürdőt, kisebb bajokban gyógykezelést, keresztyén 
ifjakhoz illő szórakozásra megfelelelő helyiséget 
biztosít, a fővárosi viszonyokhoz mérten olcsó áron. 
Az intézet élére igazgatóul műveltlelkű, kiváló 
nevelői érzékkel megáldott tanárt vagy lelkészt állí
tunk, aki nem csupán az igazgatás mindennapi 
teendőit végzi, hanem atyai vezére, tanácsadója, 
támasza lesz az internátus tagjainak; a gyengéket 
támogatja, az elesetteket fölemeli, az erősek elé 
pedig oly célokat tűz, amelyek törekvéseiknek 
szárnyakat nevelnek s lelki életüknek tartalmat 
adnak. Gondoskodunk arról, hogy e főiskolai ott
honban tovább folytatódjék ifjúságunk egyházias, 
valláserkölcsi nevelése ; sorozatos előadásokat ren
dezünk számára, megismertetjük vele vallásunk 
igazságait a koreszmék megvilágításában, a protes
táns egyházak történelmét, evang. egyházunk alkot
mányát és közintézményeit, hogy ez intézet falai 
közül idővel egyházi ügyekben teljesen tájékozott 
8 vallásához ragaszkodó, érte élni s dolgozni tudó 
felügyelői nemzedék keljen szabad szárnyra.

Az internátusi nevelés, ha a helyesen értelme
zett keresztyén szabadság elvén alapszik, a fő
iskolai fokon sem ellenkezik a reformáció elvével, 
mely az egyéniség kifejlődésének hódol. Az angol 
egyetemek kollégiumai világhírűek s e nagy nem
zet minden kiváló szelleme örömmel és hálával 
gondol vissza a kebelükben töltött évekre, mert 
ott tanulták meg a helyes önművelés módját, ott 
szerezték meg az életnek magasabb szempontból 
való megítélésére a fogékonyságot. A fővárosi élet 
sok örvénye egyenesen ráutal bennünket e példa 
követésére. Hazai példák sem hiányoznak. A róm. 
kath. egyház a kelenföldi Fehérvári-úton gyönyörű 
házat emelt a hasonló célokat szolgáló Szent Imre-

kollégiumnak; ugyanoda épül a báró Eötvös József- 
kollégium, mely az állam pénzéből létesül. Itt van 
példaképpen egyetemes egyházunk egy régebbi 
intézete a pozsonyi Evang. Theologusok Otthona, 
mely közadakozásból jött létre s amely szerencsés 
középút a lármás kaszárnya s a rideg kolostor 
között. Ahol a tanulók „megtalálják — az intézet 
egyik barátja szerint -— a földiekből azt a keve
set, a mennyeiekből azt a sokat, amire szüksé
gük van“.

A pozsonyi Theol. Otthon kipróbált rendszerét 
alkalmazzuk a budapesti Otthonban is, amelyet 
a nagy reformátor emlékére „ Luther-Otthon “-nak 
neveztünk el. Egy szobába két ifjút szállásolunk, 
de lesz néhány szoba, ahol csak egy-egy ifjú lakik. 
Eszerint állapítottuk meg az évi ellátás díját 800 
K, illetőleg 1000 K-ban. Az egyetemes egyház az 
Eöry Sándor-alapból évi 4000 koronával segélyezi 
az intézetet, azonban a felszerelés tetemes áldoza
tot igényel. Ez az oka, hogy az egyetemes egyház 
ennek fedezésénél saját forrásain és pénzerején 
kívül a gyülekezetek és egyháztagok önkéntes 
hozzájárulására is számít. Az ősi kútfőhöz fordul, 
az evang. hívek kipróbált hitbuzgóságához és áldo
zatkészségéhez, amely a nemes ügyet sohasem 
hagyja cserben.

Tisztelt Gyülekezetek! Evang. Egyházunknak 
új tűzhelye épül. Küldjétek hozzá fölöslegetekből, 
hogy minél előbb fölépülhessen.

Alapító tag egyszersmindenkorra legalább 100 
koronát, pártoló tag évente 10 koronát fizet.

Az adományok és gyűjtő-ívek az egyetemes 
pénztárba küldendők (Bpest, Deák-tér 4.) „Luther- 
Otthonra“ megjelöléssel. Az adományokat nyilvá
nosan nyugtatjuk.

Az Istennek áldása legyen az adományokon és 
adakozókon!

Kelt Budapesten, 1909. évi május hó 8-án.
A magyar ágost. hitv. evang. egyetemes egyház főiskolai 

internátus-bizottsága nevében
Scholtz Gusztáv Sztehló Kornél dr.
püspök, egyházi elnök. világi elnök.

A Luther-Otthon szervezete és házi rendje.

I.

Szervezet.
1. §. A magyarhoni ág. hitv. evang. kér. egye

temes egyház a vallásszabadságot biztositó bécsi 
békekötés emlékére Budapest székesfővárosban fő
iskolai tanulók számára családias otthont alapít.

2. §. Az intézet neve: Luther-Otthon, illetve: 
A magyarhoni ág. hitv. evang. keresztyén egye
temes egyház Luther-Otthona. Az intézet pecsétje 
is e feliratot viseli az alapítás évszámával.

3- §. Az intézet célja a Budapesten tanuló 
főiskolai hallgatók tanúlmányainak megkönnyítése, 
minél tökéletesebb kiképzése s keresztyén erkölcsi 
életre nevelése.

4. §. Az intézet e célból ellátja tagjait lakás
sal, reggeliből, ebédből és vacsorából álló élelme
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zéssel, mosással, fűtéssel, világítással, takarítással; 
rendelkezésükre bocsát egy olvasó- és társalgó 
termet, fürdőszobát s kisebb betegségek esetén 
ingyenes gyógyításukról gondoskodik.

5. §. Az intézet saját jövedelmein kívül az 
egyetemes egyháznak, továbbá áldozatra kész tes
tületeknek, az adakozó híveknek és jótékony ember
barátoknak alapítványaiból s adományaiból tarta- 
tik fenn.

6. §. A Luther-Otthon az egyetemes közgyűlés 
felügyelete és hatósága alatt áll s a kormányzatot 
egy e célra választott bizottság útján gyakorolja.

7. § A kormányzó bizottság tagjai hivatalból 
az intézet igazgatója, orvosa, az épület felügyelője, 
az egyet, egyház pénztárosa és ügyésze, továbbá 
szakférfiak, tanárok, lelkészek s érdeklődő világiak 
közül választandó 12 tag. Jegyzőjét szabadon 
választja.

8. §. A bizottság tiszte a felügyelet gyakor
lása, úgy az intézet helyéül kijelölt épület, mint 
belső élete felett; megvizsgálja az igazgató szám
adását, ellenőrzi a könyvvitelt; megállapítja a költ
ségelőirányzatot ; az igazgató véleményének meg
hallgatásával fölveszi s elbocsátja vagy kizárja a 
tagokat; évről-évre kimerítő jelentést tesz az intézet 
életéről és viszonyairól az egyetemes közgyűlésnek.

9. §• Az intézet igazgatója oly tanár vagy lelkész, 
akiben az általános műveltség kiváló paedagógiai 
érzékkel és keresztyén lelkülettel, evangélikus hit- 
buzgósággal párosul. Az igazgatót a bizottság 
választja s alkalmazásának feltételeit szerződésileg 
szabályozza.

Kötelessége: igazgatja és képviseli az intézetet; 
vezeti könyveit; szigorúan ügyel a házirend megtar
tására, a rendetlenkedőket meginti s esetleg, ha jónak 
látja, szüleiket tudósítja; utána jár, hogy tanul
mányi kötelességeiket lelkiismeretesen teljesítik-e ; 
hónaponkint jelentést tesz a kormányzó bizottság 
elnökének; általában mindent elkövet, hogy az 
intézet igazán a szeretet hajléka, az evang. hit 
és magyar hazafias szellem egyik tűzhelye és bás
tyája legyen.

Javadalmát: az egyet, gyűlés állapítja meg a 
bizottság javaslatára.

10. §. Az igazgató kötelessége továbbá: a fel
vételi és ellátási díjakat a bizottság ellenőrzése 
mellett beszedni és az egyetemes pénztárnak 
haladéktalanul átszolgáltatni. Más pénzek átvéte
lére feljogosítva nincsen. Ugyancsak köteles az 
intézetre vonatkozó számlákat átvizsgálni s utal
ványozás végett az elnökségnek bemutatni. A ki
fizetéseket a pénztár teljesíti.

11 §. Az intézetbe fölvehetők a magyar kir. 
tudomány egyetem, a kir. József-műegyetem, állat
orvosi főiskola ág. liitv. evang. vallású hallgatói; 
üres hely esetén református és unitárius vallásúak is.

12. §. Az intézetbe a főiskolai tanulók folya
modás útján vétetnek fel 1000 K, 800 K, esetleg 
kedvezményes és ingyenes helyekre. A díjak 
negyedévenkint előre fizetendők, még pedig szep
tember hó elején 400 K, illetőleg 320 K, január 
és április hó elején 300—300 K, illetőleg 240—

240 K. Ezenkívül fizet minden tag felvételi díjul
25—25 K.

Megokolt esetben a kormányzó-bizottság meg
engedheti a havonként való fizetést. Az egyszer 
befizetett díj semmi esetben sem téríttetik vissza.

13. §. A felvételnél elsőségben részesülnek 
lelkészek, tanárok és tanítók gyermekei s általá
ban az egyház szolgálatában érdemeket szerzett 
családok sarjadékai. A folyamodványhoz mellékelni 
kell a jó erkölcsöt és szorgalmat igazoló okiratokon 
kívül a folyamodó atyjának vagy törvényes gyám
jának hiteles kötelezvényét, amelyben a kiszabott 
járulékok pontos fizetésére s az okozott károk 
megtérítésére magát kötelezi, továbbá a hatósági 
orvos bizonyítványát, rövid önéletrajzot, amely a 
megelőző tanulmányok ismertetését foglalja magában.

14. '§. A folyamodványok az intézet kormányzó 
bizottságához címezve az igazgatóhoz küldendők 
minden év julius hó 15-ig. A folyamodókat kér
vényük sorsáról az igazgató augusztus 15-dikéig 
tudósítja.

15. §. Minden egyes tag köteles magával hozni 
megfelelő tisztességes ruházaton és jegygyei ellá
tott fehérneműn kívül ugyancsak jegygyei ellátott 
ágyneműt is, amelynek mennyiségét és minőségét 
a bizottság határozza meg.

16. §. Az intézet kötelékéből a tanév vége 
(jún. 30.) előtt kilépni csak kellőleg megokolt 
folyamodvány alapján, a kormányzó bizottság enge
délyével lehet, ellenkező esetben a tanév végéig 
esedékes járulékokat köteles a kilépő tag megfizetni.

17. §. Az intézet tagjai saját tanulmányaik 
buzgó végzése mellett kötelesek résztvenni a szá
mukra rendezett külön előadásokon s a vasárnapi 
és ünnepi istentiszteleteken. Az előadások célja 
az, hogy az intézet tagjai tüzetesen megismerked
jenek a protestantismus történelmével, igazságaival, 
intézményeivel, az evang. egyház alkotmányával, 
hogy idővel Isten országának hasznos tagjaivá és 
munkásaivá válhassanak.

18. §. Fegyelmi vétségek esetében a kormányzó 
bizottság elnökéből, az igazgatóból s egy bizott
sági tagból alakított fegyelmi szék ítél. ítéletét 
nyomban végrehajthatja s róla jelentést tesz a 
bizottságnak. A büntetés nemei : dorgálás, ideig
lenes vagy végleges kizárás.

19. §. A házirend ismételt áthágása, erkölcs
telen viselkedés vagy az igazgatóval szemben 
tanúsított ellenszegülés fegyelmi eljárásra ad okot.

20. §. Az intézet tagjainak egymásközt fölmerült 
vitás ügyei elintézésére az intézeti növendékek 
kebeléből becsületbíróság alakíttatik az igazgató 
elnöklésével. Párbajban való részvétel kizárásra 
ad okot.

II.

Házirend.
1. §. A Luther-Otthonban a házirend alapelve, 

hogy lakói, mint a társadalomnak, a hazának 
és egyháznak leendő munkás tagjai, a helyesen 
értelmezett keresztyén szabadság s a vele együtt 
járó önfegyelmezés szellemében a testvéries közös
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ség, tiszta erkölcs ápolása, tudományos előkészü
letükben való ernyedetlen szorgalom, lelkűknek 
evangéliumi művelése által már itt is bizonyságot 
tegyenek arról, hogy jövő hivatásuk jelentőségé
nek tudatával bírnak.

2. §. Az intézet lakói közvetlenül az intézet 
igazgatójának felügyelete alatt állanak, ennél
fogva rendelkezéseit köteles tisztelettel fogadják.

3- §. Az intézet szolgaszemélyzete kizárólag az 
igazgató rendelkezése alatt áll s az általa meg
szabott teendőkön kívül másra nem kötelezhető.

4. §. A felkelés ideje nyáron 6, télen leg
később 7 óra; 71/* /órakor reggeli, 1V2 órakor 
ebéd, esti 8 órakor vacsora. Az étkezés a közös 
ebédlőben együttesen történik, a felszolgálást a 
szolgaszemélyzet végzi. Külön étkezés csak beteg
ség esetén engedhető meg.

Délelőtt 8—11 óra közt kötelesek a lakók 
szobáikat takarítás végett elhagyni.

5. §. Minden étkezést rövid fohász nyit meg 
és rekeszt be. Vasárnapon és ünnepeken a.nyil
vános istentisztelet látogatása kötelező.

6. §. A munkaidő a tanrend tekintetbe véte
lével mihden év kezdetén külön állapíttatik meg. 
Ezen idő alatt egymásnak minden háborgatása, 
zavarása tilos. Zene, ének s egyéb az intézet 
erkölcsi jellemével összeférő szórakozások csak a 
rendes munkaidőn kívül s esti 10 óráig engedtet
nek meg.

7. §. Kend és tisztaság dolgában minden egyes 
szoba lakói a maguk lakásáért felelősek s a szo
báikban előforduló esetleges károk megtérítése 
elsősorban őket kötelezi.

8. §. A dohányzás, szivarozás a társalgóban 
meg van engedve, a lakószobákban a lakófél bele
egyezésétől függ. Lefekvés előtt azonban a lakók 
maguk kötelesek szellőztetni.

9. § A lakók gondosan ügyelni tartoznak min
den helyiség tisztántartására.

10. §. A fürdő használatának ideje és rendje 
évről-évre állapíttatik meg. Külön fürdőt az igaz
gató engedélyezhet.

11. §. Az intézeti könyvtár használatára csak 
az intézet lakói vannak följogosítva.

12. §. Idegenek éjszakára az intézetben nem 
maradhatnak.

13. §• A kapuzárás télen-nyáron esti 10 órakor 
történik. Ez időn túl a kimaradás, vagy az épület
ből való távozás csak különös esettel megokolt 
kérelemre az igazgató engedélyével lehetséges.

14. §. A nyerészkedéssel járó játék bármely 
fajtája az intézet kötelékében álló ifjaknak fel
tétlenül tilos, az intézetben s az intézeten kívül 
egyiránt. Szintúgy tilos a dorbézolás minden neme.

15. §. Az intézet tagjaitól megkivántatik, hogy 
az intézeten kívül is minden tekintetben szabad
ságra nevelt, müveit, erkölcsös keresztyén ifjakhoz 
illő viselkedést tanúsítsanak.

16. § Az intézet tagjai itt is minden tekintet
ben az állam és az illető főiskola törvényei alatt 
állanak.

VEGYES.
A dunántúli kerületi felügyelő-választás. A

beérkezett szavazatokat május 6-án Pápán bontot
ták fel. Az első választás, amint megjósolták, nem 
járt végleges eredménnyel, mert senki sem kapott 
általános többséget. Véssey Sándorra 158, dr. Ber
zsenyi Jenőre 86, Hering Zsigmondra 49, Szeniczey 
Gézára 11, dr. Fischer Sándorra 10, Láng Lajosra 
6, dr. Ajkay Bélára 4, Barcza Gézára, Hrabovszky 
Istvánra, Molnár Viktorra, báró Solymosy Ödönre 
2—2 szavazat esett. E szerint Véssey Sándor és 
dr. Berzsenyi Jenő közt víj választás lesz s a gyüle
kezetek május hóban szavaznak.

Protestáns estély Beszterczebányán. Az Evang. 
Egyesület protestáns estélyeinek ez évi sorozatát 
ápr. 25-én fejezte be. Belsőleg és külsőleg egy
aránt emelte az est fényét és melegét az a tény, 
hogy a felolvasásra Sztehló Kornélt, az országos 
hírű jogászt, az ev. egyházegyetem ügyészét sike
rült megnyerni. Ezt méltánylandó, az ünnepély 
előtt a társalgóban a választmány és tisztikar tes
tületileg üdvözölte neves vendégét, Oravecz Ödön 
dr. titkár tolmácsolván a köszönő elismerést. Sztehlo 
Kornél válaszában kiemelte a protestantizmus fon
tosságát a kultúra terén, szívesen látja az ily téren 
való működést s azért szívesen jött ide. Egy köz
ének elzengése után Figuss Vilmos egyesületi kar
mester egyik újabb művét, az „Esti dal“-t zendí- 
tette meg a női kar bájos éneke, mit művészi 
készséggel kisért a zenekar, melynek tagjait iga
zán a szép kultusza hozta ö-sze s ez hatotta át 
tökéletes játékukat is. Erre következett az est fő
pontja : Sztehlo Kornélnak a protestantizmusról és 
a modernizmusról a felolvasása Míg e kérdésben 
nálunk ugyancsak nagy csend uralkodik, kint nyu
gaton újabb reformtörekvések erősen veszik czél- 
zatba a róm. kath. egyház reformját. Fegyverük 
még élesebb, mint a régi reformátoroké volt. A 
természettudomány, bölcsészet, történelem fegyver
tárát használják fel. Nagy theologiai szakismerettel, 
páratlan jártassággal, eleven és meggyőző kritiká
val ismertette mindezeket Sztehlo Kornél, kifejtve 
az egyes irányzatok túlkapásait is, megmutatva a 
protestáns világfelfogáshoz való viszonyukat más
felől. A tárgy ismeretlen voltából eredő újdonság 
ingere, az előadás lebilincselő volta egyaránt le
kötötte a közönség érdeklődését. Majd a felzúgó 
taps közt báró Radvánszky Antal, az egyesület 
dísztagja emelt szót a választmány felkérésére, 
hogy bár szokatlan módon, de a szokatlan jelen
tőségű felolvasáshoz illőn kifejezze a hallgatóság 
meleg köszönetét a tanulságos és felemelő fel
olvasásért. Zúgó helyeslés és taps követte a fel
szólaló hatásos és közvetlen szavait.

A zenekar előadta Mozart Adagioját, mi zenei
leg az est fénypontja volt. Összjáték, átérzós oly 
bensővé tette a nagy mű előadását, hogy min
den kis szépsége elevenen érezhetővé vált. Ezután 
Oravecz Ödön dr. szavalta el Reviczky Gyula örök
szép szimbolikus költeményét: „Pán halálá“-t. Majd 
Haydn hatalmas oratóriumának, a „Teremtésének 
Első napját mutatta be a jól szervezett férfikar a
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zenekar jeles kísérete mellett. A Hymnus lélek
emelő eléneklésével ért véget az ünnepély.

Mindenesetre helyes utat követ így az egylet, 
midőn a hitbeni elmélyedést egybeköti a szép kul
tuszával, az ismeretek terjesztésével, melyek így 
a lelket, a szívet fogékonyabbá teszik minden iránt 
mi szép, jó és nemes. (F )

Vallásos ünnepély Vadosfán. A soproni tlieol. 
akadémia hallgatói ez évben szíves meghívásra 
Rábaköznek ősi artikuláris gyülekezetébe, Vados- 
falvára rándultak ki s ennek régi nagy templomá
ban tartották meg vallásos ünnepélyüket. A gyüle
kezet lelkésze, tanítója és a buzgó egyháztagok 
lekötelező szívességgel és ősi magyar vendégszere
tettel fogadták már künn a vasúti állomáson és 
utóbb családi hajlékaikban is a Bancsó Antal igaz
gató, Payr Sándor és Stráner Vilmos tanárok veze
tése alatt megérkezett ifjúságot.

A régies módon épült nagy templom, ennek sír
boltja, mely felett ott vannak még a nagy kőlapok 
s egyéb történeti emlékek a sokat szenvedett hit
buzgó ősöknek korát varázsolta vissza elénk. A 
Mihályi felé vezető út mellett már csak egy kő
kereszt áll a régi hírhedt „fehér kép“ helyén, 
melyet az ismeretes vadosfai zavargás után 1751- 
ben állítottak oda a bántó hamis felirattal: „Ez a 
hely, mely az istentelenek által megfertéztetett“. 
A templomnak István-napi megnyithatásáért annak 
idején az egyetemes gyűlés folyamodott a király
hoz és csak 1830-ban nagy nehezen nyerték meg 
az engedélyt. A mi templomunk mögött ott van 
közel az evangélikusok pénzéből épített, szintén 
nagy róm. kath. templom is, mintegy kőből rakott 
nagy kérdőjel, mely hallgatag is azt kérdi, az arra 
menőktől: minek vagyok én itt, mikor se papja, 
se gyülekezete nincs itt Rómának.

A régi artikuláris jelleg most se tűnt el egé
szen a gyülekezet köréből. Most is a népes libák
ból özönlött össze a templomi közönség nagy része. 
Ki kocsin, ki hintón, ki meg gyalogszerrel jött. 
De eljöttek kétszer is, délelőtt és délután, kiilön- 
kiilön és zsúfolásig megtöltötték a nagy templomot, 
mintha most is védeni kellene az ellenséges táma
dástól. Valami szokatlan, szép látvány volt az, hogy 
nem csak a közeli vendéglő nagy udvara volt tele 
kocsikkal, hanem az utcza is, melyek mind az Isten 
házába szállítottak utasokat.

Meglátogatták ez alkalommal Vadosfát, ezt az 
ősi káplánnevelő anyaegyházat a távolabbi vendé
gek is. Ott volt mint az ifjú lelkészi család vendége 
az egyházmegye és a gyülekezet hitbuzgó derék fel
ügyelője, dr. Ajkai Béla egyházkerületi főjegyző; 
ott voltak Rózsa Sándor beledi, Hérints Lajos farádi 
és Révész Sándor bezii lelkészek családostul; a 
segédlelkészek közül pedig Zongor Béla Győrből, 
Ihász Mihály Pápáról. Kiss Samu Répczelakról; a 
tanító urak a filiákból és több vendég messzebb
ről is.

Délelőtt Mészáros István IV. éves hallgató mon
dott épületes szép beszédet. Délután pedig László 
Miklós helybeli lelkész és Stráner Vilmos tanár 
imával kezdték és végezték a vallásos ünnepélyt. 
Stiegler Ernő és Nagy István költeményeket sza
valtak, a theol. énekkar pedig szabatosan előadott

karénekekkel emelte a vallásos hangulatot. Fel
olvasást Payr Sándor theol. tanár tartott, aki be
vezető rövid beszédben hivatkozott a soproni fő
iskolai ifjúságnak egy régi, közel 200 évvel ezelőtt 
történt vadosfai kirándulására, amikor Hajnóczy 
Dániel igazgató jött el az ifjúsággal Telekesi Török 
Istvánnak, a nagy pátrónusnak temetésére. A kuruc - 
világ eme hithőse, akinek hamvai a vadosfai tem
plom sírboltjában pihennek, vetette meg szilárdabb 
alapját a soproni alumneumnak és ennek emlékére 
kezdett el az iskola évi hálaünnepet tartani. A 
soproni iskola hálás kegyeletének lerovása után a 
felolvasó Vadosfának artikuláris jellegét az egész 
Rábaköz egyháztörténetének keretében igyekezett 
kidomborítani. A teljes óráig tartó felolvasást a 
buzgó közönség nagy érdeklődéssel és feszült figye
lemmel hallgatta.

A kirándulók sokat épültek mindenesetre e 
tanulmányi útjokon és hálás köszönettel vettek 
búcsút a vendéglátó ősi gyülekezettől és a ked
ves papi családtól. És vajha a jó Isten adná ál
dását ama szerény magvetéshez is, amellyel taná
rok és ifjú Thimotheusok kívánták Isten országát 
építeni!

Sztehló Kornél felolvasásai. Egyetemes egy
házunk kitűnő ügyésze újabban mint kiváló fel
olvasó arat megérdemelt köztetszést szerte az ország
ban. Az ősszel Budapesten a Bethlen Gábor-körben, 
Pozsonyban a prot. estéken, most tavasszal Besz- 
terczebányán tartott felolvasást nagy hatással. Az 
ő fáradhatatlan munkásságáról tesz bizonyságot 
két májusi felolvasása is, amelyeket szintén nagy 
közönség hallgatott végig nagy okulással'és élve
zettel. Közöljük a két est műsorát addig is, inig 
részletesebb tudósítást hozhatunk:

I. A pesti evangélikus egyház Deák-téri dísztermé
ben (Sütő-utca 4. sz. II. em.) 1909. évi május hó 
15-én este 6 órakor tartott protestáns estélyt. Mű
sora: 1. Férfinégyes. 2. A jövő vallása. Felolvassa: 
Sztehló Kornél, az ág. hitv. evang. egyház ügyésze. 
3- Lakmé operából a csöngettyű ária, énekli: May- 
Münster Cornélia úrnő. Zongorán kiséri: Schader 
Vilma úrhölgy. 4. Férfi dallam.

II. Az aszódi ág. hitv. evang. egyház és az 
aszódi hányakerületi leánynerelő-intézet 1909 május 
20-án, a leánynevelő-intézet dísztermében, a bánya
kerületi leánynevelő-intézeti „Scholtz Gusztáv ala
pítvány" gyarapítására vallásos estélyt rendez. Mű
sor: l.Im a. Hayden-től. Éneklik a leánynevelő-inté
zet növendékei. 2. Ima és Szentírás olvasás. 3. An 
den Friihling. Grieg-től. Előadja Krausz Emma 
intézeti tanítónő dr. Osvátlí Gedeon gimn. tanár 
liegedűkisérete mellett. 4. A nő feladata a magyar 
protestantizmus küzdelmében. írta és felolvassa 
Sztehló Kornél, egyetenies egyházi ügyész. 5. Erős 
vár a mi Istenünk. Énekli a férfikar. 6. Nincs 
csalódás. írta Petry Gyuláné; felolvassa Kézmárszky 
Hermin intézeti tanítónő. 7. Nocturr.e. Field-től. 
Előadja Frantsek Irén, az intézeti gazdasági tan
folyam növendéke. 8. Gondviselés. Csengey Gusz
távtól. Előadja Molnár Lajos javítóintézeti családfő. 
9- Con tenerezza . . . Jensentől. Előadja Stiegel- 
már Aranka, az intézeti gazdasági tanfolyam növen
déke. 10. Esti ének. Énekli a gimnáziumi ifjúság.
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Az ág. liitv. ev. egyetemes nyugdíj intézeti 
bizottságnak május 12-éa délelőtt ülése volt, ame
lyen báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő elnö
költ s részt vettek Zsilinszky Mihály v. b. t. t., 
egyházkerületi felügyelő, Szentiványi Árpád egy
házkerületi felügyelő, orsz. képviselő, Soltz Gyula 
ny. miniszteri tanácsos, egyházmegyei felügyelő, 
Gyürky Pál egyetemes nyugdíjintézeti ügyvivő és 
Kaczián János budapesti esperes. A bizottság id. 
Szlancsik Pál lelkész, Borbély Sándor dabronyi, 
Rozsonday Károly zajzoni és Droppa Gyula bába
szóki lelkész kérelmezett nyugdíjazását elhatározta 
és részükre á szabályszerű nyugdijösszegeket meg
állapította. Múlt havi ülésen nyugdíjazottak : Varga 
János kesnyői, Holuby József nemesváraljai, Wag
ner Samu varsádi, Kolényi Emil istvánvölgyi, Holesch 
Dániel dabari, Skultéty Sándor mramoráki lelkész.

Felíigyelőigtatás. Április hó 18-án lélekemelő 
ünnepségek keretében igtatta be Brunner János 
esperes dr. Schreiner Kálmán soproni ügyvédet az 
egy évvel ezelőtt elhunyt dr. Lágler Alfréd örö
kébe, a balfi kisded, de ősi protestáns erényektől 
duzzadó ev gyülekezet felügyelői székébe. Áz új 
inspektor — aki egyúttal a soproni felső esperes- 
ség világi főjegyzői és a dunántúli egyházkerületi 
pénzügyi bizottsági jegyzői tisztet is betölti — a 
beigtatást követő közgyűlésen magvas programm- 
beszédében erőskezű vezérnek Ígérkezett, aki féltő 
gonddal fog őrködni az anyagiak felett, ellenőrzi 
az épületek, földek, szőlők jókarban tartását, sür
geti az új papiak megépítését. Beigtattatása emlé
kére 200 koronát adományozott a gyülekezetnek 
templomépítési alapja gyarapítására. A hívek a 
legszebb reményekkel néznek a nagy örömmel 
üdvözölt felügyelő működése elé, aki különben fia 
dr. Schreiner Károlynak, a nagyérdemű soproni 
esp. felügyelőnek és iskolabarátnak.

Siketnémák felvétele. A siketnémák budapesti 
állami országos intézetének I. osztályaiban a jövő 
tanévre 30 új növendék számára van üresedés. 
Felvételt nyernek elsősorban a székesfővárosban 
és a szomszédos falvakban élő teljes siketnéma, 
részleges hallással és némi beszédmaradvánnyal 
bíró, előrehaladottabb korban megsiketült gyerme
kek. A szegénysorsúak a képzés idejére eltartási 
és útisególyt kaphatnak az intézettől. Másodsorban 
az ország távolabbi részeiből is felvétetnek oly 
hasonló fogyatékos érzékű gyermekek, akiknek el
tartási dijait egészben vagy részben biztosítják a 
hozzátartozók, vagy akik segélydíjra érdemesek. 
Felsőbb osztályokba való felvételért is lehet folya
modni. Érdeklődőknek díjtalanul küld felvételi nyom
tatványokat az intézet Vili. kér., Mosonyi-u. 8. sz. 
alatt működő igazgatósága.

Halálozások. A következő gyászjelentések ér
keztek hozzánk:

Ozv. Sommer Józsefné, Sommer Gyula váci 
lelkész' édesanyja, egy hitbuzgó evangélikus nő, 
a ligetfalusi ev. leányegyháznak egyik lelkes fen- 
tartója, Istennek tetsző áldott munkás élet után 
meghalt.

Part Lajos Károly az ágfalvai gyülekezet 
kántortanítója április hó 18-án életének 47-ik,

tanítói működésének 29-ik évében elhunyt. Teme
tése nagy részvét mellett ment véghez ápr. 20-án.

A fertömegyesi (Sopronul.) ev. gyülekezetei mély 
gyász érte. F. hó 14-én meghalt tanítója: Gross 
Márton Lajos életének 26, ottani működésének 6. 
évében. A gyülekezet külön gyászjelentést adott 
ki fiatalon elhunyt kedves tanítójának elhalálozá
sairól.

Balogh Nellike, Balogh István porrog-szent- 
királyi lelkész és neje Barla Ilona kis leánya, 
agylob következtében meghalt. Temetése nagy 
részvét mellett, ápr. hó 21-én történt.

Fuchs Sámuel hontszuhányi lelkész és neje 
Schmidt Melánia, Bandika fiúkat vesztették el élete 
8-ik évében.

Zatlcalik Lajos súri ág. h. ev. lelkészt f. hó 
3-án éjjeli V«ll órakor, életének 62-ik, házasságá
nak 26-ik, s buzgó lelkipásztorkodásának 38-ik 
évében szólította magához az Úr. Hült tetemei f. 
hó 6-án d. u 3 órakor kisértetett az örök pihe
nés helyére az ág. h. ev. templomból a súri 
temetőbe. A mindenható jó Isten, kinek mindig 
hűséges szolgája volt, adjon földi porainak örök 
nyugalmat, megclicsőiilt lelkének mennybéli üdvöt 
és békességet. Gyászolja családja és nagyszámú 
rokonsága.

Nagytiszteletü idb. Szlancsik Pál parlagosi ág. 
hitv. ev. lelkész, folyó hó 13-án reggeli 4 órakor, 
életének 76., boldog házasságának 47. és lelki- 
pásztorságának 52. évében rövid szenvedés után 
jobblétre szenderült. Hült tetemeit f. évi május 
hó 15-én délelőtt 10 órakor helyezték nyugalomra 
az ág. hitv. ev. egyház szertartása szerint a par
lagosi sírkertben. Béke poraira ! Áldás émlékére ! 
Az Úrban elhúnyt halottak emléke legyen áldott!

SZERKESZTŐI ÜZEN ET.
A szerkesztő egészségének helyreállítása végett mint

egy 3 hétre elutazott Pozsonyból. Ez idő alatt tennivalói 
nagyon felhalmozódtak. Bocsánatot kér ez úton, ha távol
létében valami fennakadás történt, s ha a munkahalmaz 
miatt egynémely dolog késést szenved. De lassankint min
denre sor kerül.

Luther-T ársaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1909 április 1-től 30-ig 

befolyt összegek kimutatása :
1. Rendes tagoktól évi 8 koronával, 1909-re: Nemes- 

kócsi leányegyház, Seholtz Gusztáv, Kauffmann Camill, 
Hittig Lajos, Simonides János, Perlaky István. Hörk József, 
Pröhle Henrik, Gyékényest egyház, Raifay Sándor, Szalay 
Gyula, Somlyóvidéki ev. lelkészegylet. 1908-ra: Diénes Gyula, 
Simkó Gyula. 1907 és 1908-ra: Csepregi György.

2. Fiókegyleti rendes tagtól évi 4 koronával, 1909-re: 
Rapos Samu.

3. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával, 1909-re: 
Tátasy Károly, Fuchs Lajos. Vorback Antal, Jablonszky 
Mihály.

4. Adományokból: Öt felföldi városi takarékpénztár
10 kor., Szegedi ev. egyház 5 kor.

Összesen befolyt 151 korona.
Budapest, (IV., Deák-tér 4.) 1909 május 1.

Bendl Henrik
társ. pénztáros.
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Konfirmáltak számára alkalmas ajándékok
a Luther-Társaság Ev. Könyvkereskedéséből

B u d a p e s t e n ,  Vi l i .  k é r . ,  S z e n t k  i r á j ly  i • u t c z a  51/a.

Paulik János. Konfirmációi emlékkönyv az evang, 
prot. serdülő ifjak és hajadonok számára. Ára 
kötve 3 kor. 50 fillér, díszkötésben 0 korona.

Payr Sándor. Hárfahangok. Vallásos költemények 
gyűjteménye egyházi és iskolai használatra. Ára 
díszkötésben 5 korona.

(íynrátz Ferenc. Lelki vezér. Imakönyv 9-ik bőv. és 
jav. kiadás. Vászonba kötve 14l/2/,9  cm nagyság
ban 1 kor. 50 fill., fekete bőrbe kötve aranyvágással 
tokban 6 kor., párnázott borjubőrbe kötve 8 kor.

— — Hit oltára. Imakönyv. ev. keresztyének számára.
3. kiad. Vászonba kötve 1 kor. 60fill„ aranyvágással, 
tokban 3 kor., fekete bőrbe kötve, aranyvágással, 
tokban 6 kor., párnázott borjubőrbe kötve 8 kor.

Sántha Károly. Buzgóság könyve. Fekete bőrbe kötve, 
aranyvágással, tokban 6 kor.

------ Őrangyal Prot. ifjak és leányok különösen
konfirmáltak számára. Vászonba kötve, tokkal 
2 kor. Párnázott borjubörkötésben, tokkal 6 kor.

Kovács Andor Lelki tavasz. Imádságos könyv gyer
mekek, ifjak és leányok számára. Zsebkiadás Kék 
vászonba kötve, fehér nyomással 2 kor. Fehér 
vászonba kötve arany nyomással és piros vágás
sal 3 kor. Párnázott borjubőrbe kötve arany
metszettel, tokban 6 korona.

Székács József Imádságok és buzgólkodások evan- 
gyéliumi prot. keresztyének számára. 6. kiadás. 
Vászonba kötve 14‘/s)<9 cm. nagyságban, arany 
nyomással és vágással, tokban 5 kor. Bőrbe 
kötve aranyvágással, tokban 8 kor. Párnázott 
borjubőrbe kötve 10 korona.

Most jelent meg!

HÁZI OLTÁR
Iskolák és magánosok házi buzgólkodá-
sára szánt ev a n g e lio m i elmélkedések.

I R T A  :

R A F F A Y  S Á N D O R ,
budapesti ág. hitv. ev. lelkész.

--------I. rész. Ádventtől—Pünkösdig.---------
Ára fűzve................................. 1 kor. 50 fillér.
Portóm entesen........................1 „ 60 „

Családi körben, családi kör számára 
készültek ezek a rövid elmélkedések 
— írja a szerző — de hasznos szolgá
latot tehet ez a kis munka nem evan
geliomi intézetek internátusaiban is, 
valamint támaszt találnak benne buz- 
gólkodásuk számára a leánygyülekeze
tek és a szórványokban lakó hívek, kik 
a templom rendes látogatásának áldá
saiban nem részesülhetnek. — Szóval, 
egyházi irodalmunk olyan kiváló és 
fontos könyvvel g y arap o d o tt, melv 
hivatva van evang. híveink buzgóságat 
és hitükhöz való ragaszkodását fokozni.

K a p h a t ó :
A Luther-Társ. Ev. Könyvkereskedésében
Budapesten, VIII. kér., Szentkirályi-utca 51/a.

RENDKÍVÜLI KÖNYVÁRLESZÁLLITÁS!
ÜNNEPI ÉS KONFIRMÁCIÓI AJÁNDÉKUL F E LE TTÉ B B  ALKALM AS MÜ

KOVÁCS SÁNDOR
pozsonyi theologiai akadémiai tanár

KERESZTYÉN IMÁDSÁGOS KÖNYVE
mely a szerzőnél Pozsonyban megrendelhető különféle  kiadásokban.
Nagyobb megrendelés esetére rendkívül árleengedés. — Nevezetesen:
I. legalább 5 példánynál: csinos vászonkötésben 1 kor. 60 fillér helyett 
1 korona, fehér elefántcsont utánzaté kötésben 8 kor. helyett 6 korona.
II. legalább 15 példánynál: csinos vászonkötésben 1 kor. 60 fillér helyett 
80 fillér, fehér elefántcsont utánzaté kötésben 8 kor. helyett 5 korona.
III. legalább 25 példánynál: csinos vászonkötésben 1 kor. 60 fillér helyett 
70 fillér, elefántcsont utánzaté kötésben 8 kor. helyett 4 kor. egy példány ára.

Ajánljuk a nagytiszt, lelkész és vallástanár, valamint a tanító urak figyelmébe. Aki a 
könyvek árát előre megküldi, a csomagot bérmentve kapja, ellenkező esetben utánvétellel. 
Aki csak hosszabb idő múlva akar leszámolni, azzal külön megállapodás létesülhet.

Hornyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten. 45130


