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Búcsúszó.

Ot évi működés után megválók az 
Evang. Családi Lap szerkesztésétől. 1905 
újévkor indultam útnak s 1909 végével 
teszem le a szerkesztői tollat. A Luther- 
Társaság s az új szerkesztő iránt való 
figyelemből két számot összeállítok s az
után az új szerkesztő mutatkozik be.

Lemondásom okait nem részletezem. 
Elég ok, ha sokoldalú elfoglaltságomra 
s munkaerőm korlátolt voltára hivatko
zom. Ez a lefolyt öt év rám nézve öröm
mel és szeretettel végzett munkát jelent. 
Hiszem, hogy ami tökéletlenség előfordult, 
azt Isten a lap iránt érzett szeretetemért 
szintén jóra fordította. Köszönöm munka
társaim kitartó és buzgó támogatását s 
az olvadóknak â j imnt^im tanúsított jóin
dulatot. Isten áldását kérem a lap további 
útjára s az új szerkesztői ajánlom a kö
zönség jóindulatába.

Béke velünk!
Pozsony, 1909 december 19.

Kovács Sándor.

Újévi dal.
Irta : Krüzselyi Erzsiké.

Futnak az órák,
Tűnnek az órák,

Tűnik az év ;
Múlik a szívben 
Vágy, remény, minden 

S hervad, mi szép.

Ma még mosolygó,
Holnap borongó

Bús képet ölt 
Az emberi é le t:
A szív, a lélek,

Az ég s a föld . . .

Újév napjára 
Kel hő imára

Sok, sok kebel,
S forró fohászszal,
Epedő vágygyal 

így esdekel:

„Én jó Uram, Te 
Fent az egekbe,

Szólunk neked: 
Újesztendőre 
Keltsd új erőre 

A sziveket!

Add, hogy örömmel, 
Remény-örömmel 

Beteljenek,
S örök jó és szép 
Legyen föld és ég

S az emberek . . .

Megjelenik

minden

második
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S az Isten ott fenn 
A kéklő mennyben

Csak bölcsen in t: 
„Nem tudod ember 
Gyarló eszeddel

Mit kérsz megint!*

„Oh, hogyha minden 
Remény a szívben 

Valóra v á l:
Milyen borzasztó 
Kínra fakasztó

Lesz a halál!

Imádkozzál és dolgozzál!
írta : Ládonyi Pál.

Az 188*-ik esztendővel szomorú idők köszön
töttek be a Vág mentén lakó földműves nép há
zába. Az elmúlt évi sovány termés után minden 
gazda megújult reménnyel várta az áldásosztó 
nyarat, — és ime, újabb csalódást és gondot ho
zott ! Kemény, szigorú tél volt; alig akart kitava
szodni s mikor megjött a szeszélyes április, éjsza
kai fagyok lepték meg az ifjú vetést; a hideg 
május is csak szelet hozott, meg ólmos esőt. És 
mikor az áldott anyaföld nagy nehezen mégis fel
nevelte kalászait, jégesőt küldött a haragvú Ég 
s az aratás alig adta meg a vetőmagot.

Kistelek falu határában különösen nagyon szo
morú volt a takarodás, Akárhány tehetős gazda 
aggódva gondolt a télre, mikor a gazzal vegyes 
sovány kévéket behordták s a sziveket megszállta 
a csiiggedés.

Hajós István gazda is szomorúan sétált kert
jében és elnézegette a lankadt gyümölcsfákat, me
lyeknek termését tönkretette a nyári szárazság. 
Még egy üde virág sem nyillott sehol s az álta
lános pusztulás elkeseredést és dacot támasztott 
szivében a Magasságos iránt, kinél van minden 
jó adomány s aki íme — oly szűkén mérte ki 
ajádékait!

Hirtelen vidám füttyszó riasztotta fel. Szom
szédja, Király György fütyörészett, miközben ko
sárba szedte egy korai körtefa csenevész gyümöl
cseit.

„Ejnye, de jó kedve van, szomszéd ! — szólí
totta meg. — Pedig látom, nem igen bő az ara
tása. “

„Majd máskor többet ád az Isten! Most ezt is 
köszönettel veszem. Igaz, hogy rossz esztendőnk 
volt, de azért ne csüggedjünk el, szomszéduram! 
Ép ember még sohasem halt éhen, a dologtól meg 
nem húzódtam soha, hát majd csak megélünk 
valahogyan."

„Mit ér az igyekvés, a szorgalom? — fakadt 
ki Hajós István. — Nem dolgoztam-e én eleget? 
Ki vetheti szememre, hogy munkakerülő volnék ? 
De hiába, — hiába minden! “

„Hát az Isten áldását kérte-e mindig a mun
kájára ?“ — kérdezte nagyon komolyan Király 
gazda.

„Kend mindig azt hozza elő; nem hiába, hogy 
Istenes György a csúfneve!"

„Nem csúfnévnek veszem én azt, inkább dicsé
retnek !“

„Hallgasson rám, szomszéd, gondoltam én va
lamit. Tavaly is ró sz esztendőnk volt, a sertés
vész is nagy veszteséget okozott, az idén meg 
szűkölködés vár ránk. Meguntam ezt a hiábavaló 
reménykedést; egész nyáron már abban fői a 
fejem, hogy bolond, aki ezta hálátlan földet túrja 
idehaza, míg a más világban gazdagság v á rrá ..."

„Az Istenért, mi nem jut eszébe, István gazda! 
Csak nem akarná maga is azokat követni, a kik 
az édes hazát elhagyják és pénzsóvárgásból bizony
talan veszedelmeknek mennek elébe? Amit az 
idén megtagadott tőlünk az Úr, máskor százszo
rosán kipótolja; hálátlan ember, hálátlan magyar 
az, aki hátat fordít szülőföldjének, mint a durcás. 
gyermek édesanyjának, ha egyszer nem tett ked
vére."

„Jól győzi kend a szóval, de én is tudom, 
amit tudok. A komám mutatta egy külországi nagy 
úrnak, Lustig úrnak a levelét, abban írja, hogy 
csak menjünk ki minél többen Amerikába. 0 gon
doskodik mindenről; szerez olyan állást is, hogy 
annyi bért kapunk egy napra, mint itthon egy 
hétre. Az semmi? Hát a Halász Mihály esetéhöz 
mit szól ? Koldus volt, mikor kiment; most telkes 
gazda, annyit szerzett ott kint Én is kimegyek 
még ezen az őszön; jobb, ha velem jön maga is."

„Köszönöm a hívását, de Isten segítségével 
megélek én idehaza is. A vagyon nem tett senkit 
boldoggá. Fogadja meg a tanácsomat, maradjon 
szülőhazájában ; minden jóra fordul még! A Laci 
gyerek már erős, ügyes; ilyen szűk időben az is 
kereshet már, ha elmegy ostorosnak, a leányok 
meg . . .“

„Az én fiam szolgálatba? Gazda létemre azt 
már nem engedem!“

„Nincsen semmi szégj elnivaló abban. Lám én 
is eleresztem a Jnlcsámat a kis kontesz mellé 
szobalánynak . . .“

„Na, én más úton-módon próbálok szerencsét. 
Meglássuk majd, melyikünk viszi többre!*

Elszomorodva ment be Király György ; becsü
letes lelkének fájt, hogy nem tudta lebeszélni 
szomszédját szándékáról és nem menthette meg a 
hazának egy munkás fiát. Tudta, hogy hiábavaló 
minden beszéde; akinek a lelkét egyszer a csá
bítók fényes, de legtöbbször hazug Ígéretei meg
rontották és fölébresztették benne a pénzre éhes 
kapzsiságot, azt nem tarthatja már vissza semmi 
józan szó. Nem gondolja meg az ilyen, hogy vétek 
az irigy sóvárgás a gazdagság után. Az istenfélő 
ember munkás két kezétől a mindennapi kenyeret 
nem tagadja meg az Ú r; hálával kell fogadnunk 
minden adományát, mert az elégedett szív kedves 
ő előtte. „Lám, ha én hazatérek — gondolta ma
gában — tiszta, barátságos otthonomban gondos 
feleségem, az engedelmes, jó gyermekeim fogad
nak ; az egyszerű ételt békességben és vidáman 
költjük el, -  minek kívánnék én dús lakomát?"

Hajós István szavának állt. Egy szeptemberi 
reggelen csak útnak indult ám, csekély holmiját,
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meg kétszáz forintot vivén magával. Ezt kölcsön
vette fel a földjére, mert Lustig úr írta, hogy leg
alább ennyit át kell adni őnéki az útra. Családja 
nem igen marasztalta; felesége, a kényes Karai 
Eszter azt remélte, hogy könnyebb élete lesz így; 
a szilaj Laci gyerek pedig még örült, hogy az apja

Ment is az, eleinte vidám kedvvel, de mindig 
hallgatóbb lett, amint az országból kifelé vitte a 
vasút. Minden állomáson felszállt néhány batyús 
ember; sok a feleségit, gyerekit, százféle motyóját 
is hozta. Mindenről Lnstig úr gondoskodik majd. 
0, az az áldott jó Lustig úr !

szigorú keze alól kikerül. A két kisebb lány sírt 
csak szíve szerint.

„Aztán küldj ám haza, amint teheted, eleget, 
tudod-e ?“ ez volt a felesége utolsó szava. 0 már 
négyablakos nagy cserepes házban képzelte ma
gát ; a sifonérok drága szőrruhával, selyemkendővel 
teli, mindennap fánk, pecsenye az asztalon, meg 
bor — mert így lesz, ha sok pénzt szerez ott a 
messze világban az István. Hát hadd menjen ki 
csak 1

Elbeszélte egymásnak kiki a búját, baját; 
gyorsan telt az idő. Egyszer csak azt mondja ám 
valaki, hogy ez az utolsó magyar állomás. Min
denki az ablakhoz igyekezett és kibámult, pedig 
hiszen nem volt ott semmi látnivaló. Mégis köny- 
nyes lett soknak a szeme; talán az erős nézéstől, 
talán attól a fájdalomtól, mely összeszorította a 
szíveket. Az az édes hazaföld nem puszta szó! 
Lám, alig pár lépésnyire hagyták el még csak, s 
máris úgy érzi magát mindegyik, mint az idegen

1. sz. 3  _
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világba kivetett árva! De nem kell csüggedni! 
A felhőket az arcokról elűzi a rózsaszínű remény
ség ; előre, az ígéret földére ; hiszen van még ide 
visszatérés!

Egyik nagyobb városban fogadta őket Lustig 
úr, de nem olyan volt, amilyennek a levelek után 
gondolták. Mogorva büszke úr volt, kinek csak 
arra volt nagy gondja, hogy mindenki átadja neki 
a pénzét; majd ő kezeli. Máskülönben kurtán bánt 
velük ; gyorsan betuszkolta őket egy más vonatba 
s a kérdezősködésre csak azt felelte, majd meg
látják úgyis, hogy lesz, mint lesz s ő nem szereti 
a sok hiábavaló beszédet.

Hajós gazda egy szomorúképű fiatal férfi mellé 
került. Vele volt annak a felesége is, ki egyre a 
csecsemő gyermekét takargatta. Beszélgetni kezd
tek. A férfi elmondta, hogy vízi molnár, de nem 
rég leégett a malma s mindene odaveszett. Most 
megy szerencsét próbálni az új világba.

Fáradtan, elcsigázva érkeztek az óriási kikötő
városba, Brémába. De nem volt pihenés. Lustig 
úr hajtotta mindnyájukat a kivándorlási hajó felé. 
Szegény utasainknak feje zúgott a lármától, zűr
zavartól ; az embertömegben nem ismertek egy 
arcot sem, nem értették, amit körülöttük beszél
tek. Végre elérkeztek a pompás, fellobogózott 
hajóhoz, melynek hidján sürgött-forgott a sok tarka 
utas. Vezetőjük felrakta őket, — de hova! Nekik 
csak a fedélközön jutott hely; alacsony, szűk, 
elzárt helyiségben, hol összezsúfolva ült egymás 
mellett férfi, nő, gyermek, hol a málha miatt, jobb 
helyek miatt kiabálás, tolakodás támadt mindun
talan. Megindultak, de milyen út volt a z ! A hajó 
himbáló mozgását sokan nem bírták elviselni s 
betegen jajgattak a padlón. A levegő fülledt, ne
héz volt és a mindenféle nyelven megszólaló sirán
kozás, veszekedés, káromkodás borzasztó zűrzavart 
támasztott. Hajós István kábultan húzódott meg 
egy sarokban. Ha lelkét nem erősítette volna a 
remény, a sok szép terv, már megátkozta volna 
azt az órát, melyben eljött hazulról. Kedvetlen, 
bágyadt volt s a szokatlan ízű ételek nem hozták 
meg erejét.

Még szomorúbb lett a világ, mikor a vízimol
nár fiacskája meghalt. Az a gyenge kis ember- 
palánta hogyan bírt volna ki ilyen változásokat? 
Mikor, hajósszokás szerint hosszú lepelbe gön
gyölve, a tengerbe leeresztették a kis halottat, 
mindenki az ő otthonhagyott apátián gyermekeit 
siratta meg őbenne. A fiatal asszony keserves 
sírása azontúl éjjel sem hagyott nekik nyugalmat.

Végre, három heti utazás után megérkeztek. 
De milyen csalódás várt ott is a szegény utasokra! 
Partraszállás előtt egy szigetre terelték őket, míg 
mindegyiknek ügyét megvizsgálták ; sokat kiszál- 
lani sem engedtek a nyers hatósági emberek. Na
pokig vesztegeltek itt, inig örökös faggatásban volt 
részük: honnan, miért jött? Nem beteg-e? van-e 
pénze? Van-e valahol állása? Hajós István hamar 
készen volt a felelettel. Pénz ? az nincs; azt Lus
tig úr elszámolta már egy krajcárig, ő tudja, mire. 
Állás nincs, de majd csak akad.

Szerencséjére, egy földije, ki már régebben 
Amerikában élt s kit előre tudósított Hajós, ráta

lált és kisegítette bajából. Be is szerezte egy szén
bányába, hol ő maga is dolgozott.

István meg volt elégedve. „Most már a magam 
erejéből majd megalapítom szerencsémet! Száraz
ság, jégeső, szűk esztendő — mi gondom most 
rá? Nem könyörgök most hol napsütésért, hol 
esőért a magas Úrnak, ki úgysem hallgatott meg. 
Itt tudom, hogy megfizetik fáradságomat."

És lement a fekete mélységbe, a föld alá, 
hogy kifejtse onnan a kőszenet, mely nélkül nem 
füstölne annyi gyárkémény az égig nyúló keskeny 
paloták körül és nem rohanna villámgyorsan annyi 
gőzmozdony a síneken, a szédítő magas hidakon. 
Mikor elfogta volna a borzongás, a dollárhalomra 
gondolt, melyet egy hónap alatt kapni fog. Fölér 
az egy rossz aratással!

De micsoda más munka is volt ez, mint oda
haza a szántás-vetés a pacsirtadalos ég alatt! Két 
maganevelte szép tinóval művelte odahaza apja 
kis földjét; madárfütty hangzott feléje és rásütött 

.az áldott tavaszi napsugár. Régi jó szomszédok, 
falubeliek dolgoztak körülötte; egy kis szóbeszéd 
közben jól esett. S tudta, hogy ebből az elvetett 
magból majd a fia kezébe ad egy darab fehér 
kenyeret. — Itt, élve eltemetve a föld mélyében, 
sötétes folyosóban szélednek el a munkások; a 
sárga lámpafény mellett megkezdődik a csákány
nyal a testetölő nehéz munka, az ember küzdelme 
a fekete kővel. Szótlanul dolgoznak, egymás nyel
vét meg sem értené a két 'szomszédos munkás. 
A verejték szakad a homlokról; az arcot, a durva 
munkásruhát belepi a fojtó szénpor, beleszáll a 
szembe, a tüdőbe, de azért csak dolgozni kell, 
megfeszített erővel s a rogyásig fáradt testtel ne
héz köveket kell emelni. Hajós István végezte 
j indezt szótlanul. A pénzvágy olyan erős volt már 
lelkében, hogy a teste gyötrelmével már nem is 
törődött.

De bár több ideje dolgozott már a bányában, 
alig tudott megtakarítani valamit. Drága volt az 
élet s ő még járatlan ebben az idegen világban. 
Öt hónap telt bele, míg sok nélkülözés árán pénzt, 
küldhetett haza, de megírta, hogy jól használják 
fel, mert nehezen kereste s mindenekelőtt az adós
ságot fizessék ki belőle.

Az asszony levele nem késett sokáig. „Bizony 
megváratott minket a pénzre kend! Azt hiszi, mi 
ingyen élhetünk? A tél igen hideg és sok tüzelő 
fogyott. Az egyik tinó eltörte a hátsó lábát, le 
kellett vágatni. A Lacival nem bírunk itthon, inért 
nem vitte inkább azt is el ? Ha jó helye van, csak 
maradjon meg odakint. A Király szomszéd tisz
telted ; most pajtát épít. Ezzel zárom levelemet. 
Eszter."

Hajós István kétszer is elolvasta lassan a leve
let, de csak nem volt kibékülve vele. Hát igaz, 
hogy ők nem szoktak egymásnak sokat kedves
kedni, de most az idegenben mégis olyan jól esett 
volna, ha azt irta volna az asszony: „Csak vi
gyázzon az egészségire!" — meg hogy: „Sokat 
emlegetjük mindennap, én is, a Böske is, de még 
a pöttön kis Tercsi is mindig keresi . . . "

Hogy tisztelted a szomszéd ? Lám, az emlék
szik rá néha. Meg hogy épít, ilyen szűk esztendő
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ben? „Na, nem hiába híjják Istenesnek, annak 
ád is mindig az Isten 1“

De azt nem tudta Hajós, hogy volt szomszédja 
mennyi nehéz napot élt át, míg ennyire jutott. De 
nem csüggedt el. A szomszéd faluba egy tanító 
úr jött, ki a felnőtt embereknek megtanította a 
fafaragást, a vesszőfonást és mindenféle famunká
kat. Király a legügyesebb és a legszorgalmasabb 
volt és rövid idő múlva a messze környékről ke
resték az ő szép munkáit s a hosszú téli estéket 
így nagy haszonra fordította. A tavasz beálltával 
sok száz selyemhernyót tenyésztett gyermekeivel 
és szép összeget kapott a gubókért a városban. 
Termése az idén bőséges volt s az Isten család
jával is megáldotta; fiai elsők voltak az iskolá
ban, Julcsa leányát pedig, mint játszótársát úgy 
megkedvelte a kis kontesz s az egész grófi csa
lád, mely a közeli kastélyban nyaralt, hogy nem 
győzték dicsérni szelídségét és jámborságát, szülei 
igaz örömére. Mikor vasárnaponként áhítattal fel
kereste egész házanépével az Isten házát, Király 
György elégült szívvel énekelhette : „Hálákat adok 
néked Uram nagy jótéteményeidért 1“

Bár ilyen szerencsés ember volt Király gazda, 
mégsem volt egy irigye, egy rossz embere sem a 
vidéken. Mindenki iránt jó szívvel volt és örömest 
segített a szükségben levőn. Becsületességét min
denki ismerte és vallásosságát is. A tisztelendő úr 
egyik legkedvesebb hívének tartotta és a gyüle
kezet szép tisztségre is méltatta nemsokára. Min
denki szerette, de még a cseléd is szívesen szol
gálta, mert emberségesen bánt velük, a jóra in
tette őket és megszerettette velük a templomot.

Bezzeg Hajósék gazdátlan portáján másképpen 
ment minden! Az asszony most kedvére élt, nem 
igen dolgozott, legfeljebb finomabb ételeket főzö- 
getett egész délelőtt. A kis lányoknak s magának 
egyik cifra ruhát a másik után vette. A mit a 
gazdaság hozott, meg a mit a férje küldözött, az 
el is fogyott lassacskán; különösen Laci, ki ra
koncátlan suhanc lett s kinek anyja többé nem 
tudott parancsolni, sok pénzt kierőszakolt tőle. 
Dolgozni nem szeretett a legényke és fizetett nap
számosokra maradt az egész gazdaság. A termés 
megint gyenge volt s az istálló tatarozására a 
meglevő adósság mellé még száz forintot kellett 
felvenniük.

Ha tudta volna ezt szegény Hajós gazda, ki 
nehéz verejtékkel rakta egymásra a garasokat, a 
gondtalan jövő reményében!

Volt is már pénzecskéje együtt s azontúl még 
nagyobb erőfeszítéssel dolgozott. Mindent megvont 
magától; csekély és olcsó tápláléka alig került 
valamibe. Mint fáradhatatlan munkást egyre job
ban fizették s ő boldogan látta, hogy reményei 
majd beteljesülnek és nem is vette észre amellett, 
hogy a fojtott levegőn végzett nehéz és szokatlan 
munka hogyan teszi lassanként tönkre; hogy mi
lyen beesett az arca s a homloka hogyan megtelt 
ránccal. Csak a szépen gyűlő dollároknak örült és 
nem tudta, hogy értük nagy árt kell fizetnie: 
egészségét, ifjú életerejét, melyet nem vehet majd 
vissza semmiféle kincsen.

Sokszor feltűnt neki, hogy a bányamunkások 
egyre változnak; szomszédja, egy sápadt olasz 
legény is elmaradt egyszerre. Azt mondták neki, 
hogy ezek kidőltek a munkából. Ő bírta még, de 
roskadozva. Lassanként belefásult életmódjába ; 
megtanult angolul úgy a hogy és könnyebben is
merkedett. Nagyon fájt azonban lelkének, hogy 
olyan réges-régen nem hallott magyar szót. Mégis, 
mikor egyik földije hírül hozta, hogy egy evan
gélikus lelkész fog prédikálni a városban magya
rul vasárnap és hívta magával, nem ment. Régen 
elszokott ő már a templomtól, meg azután vasár
nap volt az egyetlen nap, mikor pihenhetett. Aludni 
akart, de csak feküdt behúnyt szemmel s kerülte 
az álom, pedig halálos fáradtság lankasztotta min
den tagját.

*

Négy évet töltött már Hajós István Ameriká
ban, testet-lelket emésztő küzködésben, mikor egy 
reggelen, éppen mikor munkásfelügyelővé léptették 
elő, nem tudott felkelni az ágyból. Hasztalan volt 
minden makacs erőlködés; a megfeszített munka 
s a rossz, sovány táplálkozás meghozták gyümöl
cseiket. Forróságot érzett s a mellében alattomos 
szúrásokat. Azt hitte, majd jobban lesz egy-kót 
nap alatt, de mindig súlyosabb lett inkább a baja. 
Házigazdája orvost hivatott s nemsokára félig esz
méletlenül kórházba szállították.

Itt vergődött nehéz betegségben hetekig, hol 
közönyös ápolók és ismeretlen hideg arcok vették 
körül. Ha az orvosságot beadták neki rendesen, 
nem törődtek azután vele, min is töprenkedik foly
vást ez a szegény halavány magyar beteg?

Pedig nagy dolgok járták át annak szivét. Ha 
magánál volt, mindig egy gondolat kínozta: „0, mi
lyen szörnyű volna, elpusztulni itt az idegenben! 
Oh Istenem, kitől balgán elfordultam, hallgass 
meg! segíts meg, hogy felgyógyulhassak s haza
megyek — hazamegyek!" Maga előtt látta felesé
gét, kicsiny gyermekeit s fiát, nevének, házának 
fentartóját. Milyen régen elszakadt tőlük! Meny
nyire vágyódott egy szeretetteljes szavuk után! 
És megjelent szeme előtt a kedves hazai táj ; a 
tiszta vizű Vág, amint az erdős halmok közt ka
nyarog . . . Csejthe dűlt vára, melyet hányszor 
megjárt gyerekkorában! Az ápolónő nem tudta, 
miért mosolyog a beteg.

Végre, két hosszú hónap után elhagyhatta a 
kórházat. Megviselve, megtörve csak a hazamene
tel járt most az eszében. A bányában a sok száz 
jelentkező munkás közül régen betöltötték már a 
helyét, de nem is gondolt most már arra, hogy itt 
maradjon. Érezte, hogy nem is bírná többé a ke
mény munkát; régi bajtársai szánakozva nézték a 
lesoványodott, őszülő, bár még javakorban levő 
társukat. Összeszedte, ami pénze volt; megfogyott 
a halmaz igaz, a betegség alatt, de hiszen haza 
is küldött majdnem ugyanannyit! Nem írt semmit 
jöveteléről, hadd legyen az kedves, váratlan meg
lepetés !

(Folyt, köv.)
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Fedél a fergetegben.
A XVII. század második fele igazi ferge

teges idő. A másfél századja tartó vérvesztéstől 
elgyengült nemzet tusakodik az évről-évre 
hatalmasabb idegen dinasztiával a fennmara
dásért, a szabadságért és életért. Tiltakozása 
egyre bágyadtabb, ellenállása egyre erőtlenebb. 
A magyarságot magát az érdek, hatalmi féltékeny
ség szenvedélyes pártokra osztja; szemben áll 
egymással és pedig gyűlölködve a katholikus és 
protestáns tábor; a vagyonra és befolyásra ha
nyatló köznemes meg a grófi, bárói címeivel büsz
kélkedő főúr; az udvarpárti labanc és dinasztia 
ellen bármely pillanatban harcra kész kuruc. 
Ennyi ellentét között szinte lehetetlen volt a nyu
galmas visszavonulás kényelmes elvét követni. 
A legóvatosabb lélek sem tudta a nagy összeüt
közéseket kikerülni, sőt gyakran éppen a túlsá
gos óvatosság juttatott egyes családokat ör
vénybe. Ilyen sors érte Ostrosith Mátyást és 
derék feleségét, Révay Kata Szidóniát, akinek 
emlékét a pozsonyi evang. egyházban egy 
szép alapítvány őrzi. Mind a kettő, férj és 
feleség a zajtalan családi élet boldogságára 
született; áldott természetük a békét többre 
becsülte mindennél a világon; senkivel sem 
akartak ellenségképen é ln i; csapás volt lei
kökre, ha bárkinek tekintetéből némi idegen
kedést vagy neheztelést olvastak le. Elárvult 
rokonaikat felnevelték, a szegényekkel jót tet
tek s mégis el kellett bukniok. Elkobozták 
vagyonukat s míg ifjan duskálkodtak a jólétben, 
öreg korukra hozzá kellett szokniok a lemon
dás gondolatához, a szegénységgel együttjáró 
elhagyottsághoz, holott egykor illavai házuk 
a trencséni vidék központja volt. Annál szebb, 
hogy a megmaradt kevésből is tudtak áldozni 
iskolára, templomra véghelyekre, a hogy val
lásos és hazafiúi érzésűk követelte.

A férj s a feleség családja egyiránt gazdag 
és tekintélyes volt. Az Oslrositholí I. Ferdinánd 
idején költöztek be Horvátországból a Zrínyi
ekkel, Zayakkal együtt; egy emberöltő elég 
volt rá, hogy törzsökös magyar család váljék 
belőlük. A magyar nemzeti törekvésekhez való 
csatlakozást jelentette az is, hogy felvették az 
evangélikus vallást, mert akkor a nemesség
ben csak elvétve akadt katholikus család. Pro
testáns volt jobbára még a püspökök rokonsága 
is. Ostrosith Andrást 1608-ban bárói rangra 
emelték s fiát, Istvánt már 1625-ben Eszterházy 
megválasztásakor nádorságra jelölte a király. 
Összeházasodtak a Forgáchokkal, Perényiekkel, 
Thökölyiekkel, Révayakkal, s így egyik szemévé 
lettek a felvidéki protestáns nemesség rokon
sági láncolatának. A család tagjai közül többen 
viseltek magyar zászlósúri méltóságot; István 
kir. főasztalnok, fia Miklós koronaőr volt. 
Miklóssal és két testvérével, Pállal, Mátyással 
azonban a család férfiágának magva szakadt. 
A leánysarjadékok is hamar elhaltak s a XVIII. 
század elején megkellett fordítani az ősi Os- 
trosith-címert. Az asszony a szintén híres s

máig élő Révay-család tagja; Révay Péter 
koronaőr unokája s Révay Pál ezredes leánya. 
Édes anyja osztrák nő volt, a Teuffel-család- 
ból, mely — bár 1548-ban Ördög néven be- 
cikkelyezték magyar nemességét, megmaradt 
németnek, udvarpártinak és szigorú katholikus- 
nak. Révayné azonban férjhezmenetelekor 
szakított a családi hagyománnyal; férje kedvé
ért áttért az evangélikus vallásra s tökéletes 
magyar asszonnyá lett. Rokonsága ezt a lépé
sét sohasem bocsátotta meg; haragjuk még 
fokozódott akkor, a midőn leányát is luthe
ránus főembernek adta feleségül. Midőn 1661. 
őszén meghalt, Ostrosithék sokat tűnődtek, 
vájjon cerimóniával > temessék-e. «Ha cerimó- 
niával fogunk temetni, írja Ostrosithné 'férjé
nek, az egész atyafiakat kell hívni s ő neki 
szegénynek, dicsekedés kívül mondván, nagy 
urak, derék emberek s az udvarnál közel való 
atyafiai vannak, de azok mind pápisták, azok, 
tudom, csak azért sem jönnének, hogy luterá- 
nus prédikációt kellene hallgatniok.» Révay 
Pálné kiváló lelkű asszony volt; ő plántálta 
leánya leikébe a mélységes hazaszeretetet s a 
tiszta, Isten akaratán megnyugodni tudó val
lásosságot. Ez az örökség el is kelt, mert 
a Révay-család híres volt boldogtalan házas
ságairól; egy század alatt három Révayt hagyott 
el felesége s nádori közbenjárásra sem békiil- 
tek össze; két Révay leány pedig valóságos 
martirkeresztet hordozott kegyetlen férje mellett. 
Kata Szidónia szívét is általjárta a szenvedés 
éles tő re ; sokat betegeskedett, elvesztette egyet
len gyermekét, majd szinte zsellérsorsra jutott 
a nagy gazdagság után, de zúgolódásra 48 
éven át, a mekkora időszakra levelei szólnak, 
egyetlen egyszer sem fak ad t; panasznak is 
mindössze talán kétszer-háromszor van nyoma, 
oly körülmények közt, a midőn gyengébb 
lelkek megtántorodtak s kétségek örvényébe 
szédültek volna. E tűrni és bízni tudás az 
édesanya szerető munkájának legszebb em 
lékjele.

A két házasfél közül az asszony a vonzóbb 
alak. Az ő lelke adja meg a házi tűzhelynek 
a színt, a fényt és meleget. Műveltebb is 
uránál (Ostrosith nem tudott németül), ítélete 
gyorsabb, biztosabb, határozottabb ; s válságos 
helyzetekben tud erélyes is lenni a nélkül, 
hogy nőiességéből veszítene. A férj félénkéi)!) 
és habozóbb, de jelleme bizonyára nem szű
kölködött kiváló vonások nélkül. Nagyon jó 
szívű s nemes érzésű úr volt, ki cselédjével is 
emberségesen bánt. Felesége egyszer dévaj- 
kodva írta neki, hogy az udvarmester ugyan 
gondját viseli lovainak, mert «félti az hátát 
kegyelmedtől*, — de az egész levélből az lát
szik, hogy ritkán fordult meg Ostrosith kezé
ben a pálca. Megható jelenség, hogy e művel
tebb, határozottabb cselekvésre termett asszony 
mekkora odaadással s alázattal csügg férjén 
egész pályájukon végig, de legfőkép az utolsó 
évtizedben, , amikor Ostrosith már teljesen 
vagyontalan volt és felesége megcsonkult örök
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ségéből éldegélt a morvaszentjánosi udvarház
ban. A nő finom ösztöne megérezte, hogy 
minden fúvó lehelettől óvni kell a férfi büsz
keségét, hogy 40 év viharját kiállt családi 
boldogságukat valami félreértés, egy véletlen 
s nyomban megbánt pillanat iirömcseppje föl 
ne zavarja.

Házasságuk 1648-ban történt alig pár hó
napi ismeretség után. Házas életüknek hű 
tükrei azok a levelek, amelyeket Révay Kata 
Szidónia írt férjének, aki gyakran volt" távol 
tűzhelyétől. Mint főhadi biztos az ország kü
lönböző vidékein táborozó katonaság után 
já r t ; egy ideig a Wesselényi-féle szövetkezés
ben való részvétel gyanúja miatt fogva ta r
tották. Időnként a feleség is útra kelt hazulról 
anyjához Szentjánosra, doktorához Pozsonyba 
vagy a felföldi hévvizekre. Ilyenkor sűrűn írt 
urának, meglátogatta levele által s kívánt 
egészsége felől jó hírt hallani.* Gyakran ked
veskednek egymásnak apró ajándékokkal, fő
kép a jó feleség, aki Illaváról időnként 
különféle jónál-jobb enni s- nyalakodni valót 
indított útnak férje után. «Edeském, minthogy 
mai napon halászni jártam  magam, a sze
rencse ezt a galócát hozta, nem tűrhetem el, 
hogy kegyelmednek ne küldenék; adja Isten 
jó egészségben elkölteni, tiszta szívből kívánom. 
Más alkalommal Zsolnára ösztövér kappanokat 
s kalácsokat küldött pünkösdi megemlékezésül.

Nem kételkedem, hogy a zsolnai szép me
nyecskék ne tudnának szebb kalácsot sütni 
ezeknél, de talán a szebb kalácsok mellett 
ezek is elkelnek. Ostrosith szomjúság ellen 
fahéjvizet szokott használni utón já rtáb an ; 
felesége gondoskodik hozzávaló fahéjról. Pézs
mavizet égetett számára s az első eresztéket 
urának szánja ízelítőül. A háziasszonyi gond 
ezzel sem éri be; figyelme kiterjed Ostrosith 
szolgálattevő tisztjeire, udvari népére is; nekik 
külön küld élést, fejér kenyeret, egy-egy pince
tok bort, hogy annál hűségesebben vigyázza
nak az űr egészségére, amikor a feleség 
szeme nem vigyázhat. A férj ruhanéművel, 
aranycsipkével, ékszerrel viszonozza derék 
élettársa figyelmét.

Leveleik másik tárgya a gazdaság. Férje 
hadakozásai alatt a három uradalom korm ány
zása egészen a feleségre maradt s józan esze, 
határozottsága, erélye pótolni tudta a férj kezét. 
Ügyel a gabona letakarítására; szemmel tartja 
a ludányi tejgazdaságot; bort vásárol a ház
tartás számára Csejtén és Melsiczen, ahol akkor 
jó bor termett (akóját 2 forintjával fizették). 
Feltűnő jelenség, hogy ily előkelő háztartás 
akkori időben beérte évenként 80—100 akó bor
ral. Magyarázata az, hogy Ostrosithék sokat 
betegeskedtek ; különben is mértékletes embe
rek voltak s nagy vendégeskedés ritkán esett 
náluk. Kiterjed gondja az építkezésre s nagyon 
hasznos tanácsokat ad Ostrosithnak. Különös 
kedve van a halgazdasághoz; az illavai halas
tóban, amelybe a Vágból eresztették a vizet, 
maga is szeretett halászgatni. Halait, kivált míg

gyermeke meg nem született, valóságos becéz- 
gető szeretettel gondozta. Másik öröme a kert 
volt, ahol naphosszatt elidőzött. Vadászni azon
ban nem já rt és karvalyokat sem tartott, ellen
tétben a renaissance asszonyával, aki remegett 
a vadászat izgalmáért. Lovaglásban sem telt 
kedve s a paripákban inkább férje kedvéért 
gyönyörködött. Pedig előtte állt a példa, a 
nádorné, Széchy Mária, aki már erős ötvenes 
volt s még mindig lóháton telte meg az utat 
Muránytól Zólvomlipcséig télen-nyáron egyiránt. 
Aprólékos figyelemmel betűzgette végig az ispá
nok számadásait, egyezkedik a bérlőkkel, de 
jellemző egész gondolkodására s férje iránt 
való szeretetére, hogy legbölcsebb intézkedései
hez is jóváhagyását kéri s mindig, mindenütt 
mint Ostrosith akaratának végrehajtója szere
pel. Az akkori gazdálkodás félig hadviselés
számba ment még a félreeső Vág völgyén is. 
Török ugyan nem igen járt arra, mert útját 
állta Lipótvár, de annál többet a felkelő sere
gek s a császári sorezredek, a keresztyén, spa
nyol és német zsoldosok, akiknek" féktelen 
éhsége és zsákmányoló kedve, kegyetlensége 
némelyik vidékkel visszaóhajtatta a hitetlen 
törököt, Nádasdyné azt írta róluk u rán ak : 
«Nem hiszem, hogy a kertben a kökényt is 
meghagyták volna a spanyolok.* A szelíd Oslro- 
sithné is betelt velők: «Csak többen ne jönné
nek ezen ; bizony nem kívánom látni őket, 
noha egy részin magam is német vagyok, de 
most nem kívánok németet látni, főképen hadi 
németet.

Házasságuk tíz álló esztendeig gyümölcsfélén 
maradt. Révay Kata Szidónia sokat betegeske
dett, talán vérszegény volt, gyakran kínozta fej
fájás s Mátyás urat megszállta a félelem, hogy 
örökös nélkül száll sírba. Az orvosok fürdőre 
küldték a fiatal asszonyt. Rajecre vagy Stub- 
nyára. Ostrosithnénak két orvosi tanácsadója 
is volt: Ascanius mester Trencsénben és dr. 
Spindler Pozsonyban. Ez utóbbi messze földön 
híres volt, de vidékre nem örömest já rt; nem 
eresztették betegei, akik távoli vármegyékből 
sereglettek össze Pozsonyba kedvéért. Azután 
otthon tartotta köszvénye, amire ő maga sem 
tudott orvosságot. «Egészségesebb a beteg a 
doktornál — írta róla Ostrosithné. Dr. Spind
ler azt tartotta, hogy a fürdő csak annak hasz
nálhat istenigazában, aki néhány hétig-hóna- 
pig legalább élt az ő orvosságaival. Ostrosith
nénak is Pozsonyba kellett költöznie, Soká 
tartott a kúra, mely különben nem volt valami 
kemény. Itt barátkozott meg a nádornéval, 
Wesselényi Ferencnével; eljárt látogatóba s 
édesanyja bőven ellátta őt élelemmel a szent- 
jánosi majorságból. 1657 nyarán volt itt s 
utánuk, mihelyt az orvos engedte, anyjával a 
stubnyai hévvízbe költözött, mely akkor a leg
keresettebbek fürdők közé tartozott. Éppen jó
kor érkezett, mert az utolsó lakást másnap 
Wesselényi László számára akarták lefoglalni. 
Stubnya volt akkor a magyar főrendű világ 
egyik találkozó helye; oda gyűltek felejtkezni,
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mulatni, közben-közben ráértek az ország dol
gairól beszélni s itt keletkezett a Wesselényi
iéin szövetkezés gondolata is. A sok mulatság- 
kereső ember közt alig-alig lehetett látni bete
get. A fürdőszezon nem nyáron, hanem a 
gabona eltakarítása, őszi vetés után, szeptem
ber végén, néha október elején kezdődött s 
eltartott december közepéig. Olykor csak a 
karácsonyi ünnepekre keveredtek haza az üdü
lők. A ködös, borongós, gyakorta esőssé vált 
őszi napokon nem volt könnyű mindig mulat
ságot találni, de azért a közönség hűségesen 
kitartott a nádor mellett.

Ostrosithné hálálkodva írt urának a nádorék 
ligyelmességéről, mivel Wesselényi gyenge étkű 
ember volt m ár s többnyire csak császármada
rat evett, írt Liptóújvárra, hogy időnként szol
gáljanak a nagy úrnak pisztránggal és császár- 
madárral. Ez a belső viszony a nádor haláláig 
tartott s utóbb Ostrosithék keservesen megadták 
a barátság árát.

1658-ban nagy örömre virradt az illavai vár. 
Megszületett a tíz álló esztendeig epedve várt 
gyermek, az Ostrosith név és vagyon leendő 
örököse. Ezentúl a nagyapja nevére keresztelt 
Istók gyerek válik mindkét szülő gondoskodá
sának főtárgyává. Sok örömük azonban nem 
tellett benne. Mindössze két esztendeig élt s 
több gyermekük nem is született. Ez a két 
esztendő is szakadatlan ápolás és reménytelen 
gyógyítgatás volt. Négy doktor is kezelte: 
Ascanius, dr. Spindler, Heuer és dr. Koch, aki 
hasztalan rendelte a purgálószereket; izzasz
tódéit, «a szive erősítéséért a fejér drága kőben 
való port étették vele.' Annyiféle baja volt a 
szegény gyermeknek, hogy dolgot tudott volna 
adni egész orvosi fakultásnak. A gyermek egyre 
«észtévérebb lett, «csupa csont, meg bőr rajta», 
tüdeje, lépe megkeményedett. Mindenféle Írek
kel kenték, utóbb dr. Spindler kívánságára 
Pozsonyba költöztek vele; kezdetben látszott 
is javulás, a hurut alább hagyott, a doktor fel- 
gyógyulással bíztatta az aggódó szülőket, de 
az általános gyengeségben elpusztult. Szegény 
anyja sok álmatlan éjszakát töltött kis bölcseje 
mellett; alig van levele, hogy ne írna róla. 
0  győzi legtovább reménnyel, de július dere
kán az ő bizodalma is lágyul. «Mégis mód nél
kül ne búsuljunk, hagyjuk az Úristenre, 0  leg
jobb orvos, holtból is élőt tehet, azt a szegény 
ártatlant is meggyógyíthatja. Hiszem, hogy 
meghallgatja az én imádságomat s ínegvigasz- 
tal az Istók egészségének térésével. Úgy tetszik, 
ha az Úristen meggyógyítaná Istókot, mintha 
újonnan világra adná. Csak imádkozzunk s 
higyjük a mi kegyelmes Istenünket, ki minden 
jót ad s bennünket sem hagy.» Két hét múlva 
már nem élt. Az apát nagyon leverte és emész
tette a b ú ; az anya, aki talán még többet 
veszített, szelíden feddi urát a^mértéktelen bána
tért. Leveléből látszik, mekkora hatalom a val
lás a tiszta lelkeken.

(Folyt, köv.)

Dr. Szelényi Károly,
(1870—1906.)

Magyar evangélikus egyházunk és tanügyünk 
egyik korán elköltözött, derék munkását, a kés
márki ág. hitv. ev. líceum tanárát mutatjuk be, 
kinek nemes, bár sajnos, a Gondviseléstől rövidre 
szabott pályája megérdemli, hogy szeretettel őrizze 
emlékét egyházunk.

Dr. Szelényi Károly Késmárkon, 1870 augusztus 
29-én született. Köztiszteletben álló családból szár
mazott, melynek tisztes körében a bensőségteljes 
családi élet, a mély vallásosság és puritán evangélikus 
szellem liiven őrzött ősi tradíció volt mindenkor.

A természettől fényes tehetséggel és ritka nemes 
szívvel megáldott gyermek ideális szép családi élet 
tiszta légkörében nevelkedett fel. E kedves, sze- 
retetet árasztó családi körben, Késmárkon végezte 
elemi és gimnáziumi tanulmányait, mint kiváló 
növendéke az evang. népiskolának és a líceumnak.

Ideális lelke rajongó szeretettel vonzódott a 
nagy természethez s a Tátra fenséges bérceinek 
szép vidékén tett kirándulásai csak erősítették, 
táplálták e szeretetét s azért, midőn 1888 őszén a 
budapesti egyetemre beiratkozott, hajlamát követve 
a tanári pályát s a természet-tudományokat válasz
totta tanulmányai tárgyául.

Egyetemi hallgató korában tudásra szomjazó 
lelke örömmel mélyedt el a tudományok kútforrá- 
saiban, de nem elégedett meg szaktárgyainak : a 
természetrajz- és földrajznak a kutatásával, hanem 
általános műveltségre, irodalmi tájékozottságra is 
törekedett. Rendkívül nagy szorgalmának szép el
ismerése és jutalmául egyetemi tanulmányainak 
negyedik évében a kir. József-műegyetem álattani 
tanszéke mellett nyert mint tanársegéd alkalmazást, 
melyet 1891 októbertől 1896 augusztus végéig lelki- 
ismeretesen és pontosan töltött be. Közben tanári 
és bölcsészet-doktori oklevelet szerzett és a tanár
képző intézet gyakorló főgimnáziumában mint rend
kívüli tag tanított az 1894/5. tanévben.

1896 augusztus 9-én a késmárki ág. hitv. ev. 
lyceum pályázat mellőzésével meghívta rendes 
tanárnak s bár ugyanekkor a brassói állami főreál
iskolánál is felajánlottak neki tanári állást, ő mégis 
az akkor még nagyon szerény anyagi jutalommal 
járó evang. tanügynek szolgálatába állott, amivel 
a legszebben kimutatta ideális gondolkozásának 
özetlen nemességét.

Új munkakörében nemes ambíciót s sokoldalú, 
áldásos tevékenységet fejtett ki. Példás pontoság
gal, szeretettel, lelkesedéssel végezte tanári köte
lességeit. Mint tanár igen szép metodikai ügyes
séget tanúsított s buzgó, életteljes, lelkes tanítását 
mindig a legszebb siker koronázta. Egyike volt a 
legjobb előadóknak. Könnyen érthető, igen szépen, 
értelmesen hangsúlyozott előadásával világos, sza
batos gondolatmenetével le tudta kötni a legszóra- 
kozottabb növendék figyelmét is és ritka ügyes
séggel tudta megkedveltetni tárgyát. Tiszteletet 
keltő fellépésével, határozott, nyugodt magatartá
sával szinte észrevétlenül fegyelmezi az osztályt, 
ahol tanitott. Nyájas arcáról lesugárzó jósága, atyai
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jóindulatú, humánus bánásmódja pedig növendékei
nek bizalmát, szeretetét, ragaszkodását szerezte 
meg számára. Páratlanul gyengéd, szeretetteljes 
baráti, csaknem testvéri viszony fűzte őt tanár
társaihoz. Az intézet pedig büszke örömmel val
lotta magáénak a nagy munkakedvvel, erős aka
rattal megáldott fiatal tanárt, aki az iskolai élet 
körén kívül is, a közéletnek minden terén hasznos 
és értékes munkásságot fejtett ki. Mert bámulatos 
munkaerő volt benne. Tanári állásának elfoglalása 
után első gondja volt a gondjaira bízott természet
rajzi gyűjteményt új, modern berendezéssel látni 
el s a múzeum rendezésén, gyarapításán fáradha
tatlanul dolgozott mindig s e célra 1879-ben szép 
eredményű műkedvelői előadást rendezett. Emellett 
időt szakított arra is, hogy tanítványaival kirándu
lások által ismertesse meg a nagy természet vilá
gát. 0 vetette meg alapját a líceum előtt elterülő 
szép parknak, melyet mindvégig híven gondozott. 
Az 1896/7. tanévtől két éven át tanította a kés
márki ág. hitv. ev. polgári leányiskolában a ma
gyar nyelvet és irodalmat.

De nem volt a közéletnek olyan tere, semmi 
olyan nemes irányú mozgalma, melyben ne vett 
volna részt, közre nem működött volna. Mint a 
Szepesmegyei Történelmi Társulat, a Szepesmegyei 
Tanítóegyesület, a Kir. Magyar Természettudományi 
Társulat, a Szepesi Tanári Kör s a Késmárki Sza
bad Lyceum tagja meleg érdeklődéssel kísérte ez 
egyesületek működését, gyűléseiken többször tevé
kenyen is részt vett. De élénk részt vett az egy
házi és társadalmi életben is. Előadásokat, felolva
sásokat tartott a Szepesi Tanári Körben (A termé
szetrajz és a revizionális tantervjavaslat), a Kés
márki Kaszinóban (A drágakövekről, A virágok 
szerepe a mitológiában), a Késmárki Szabad Líceum
ban két ízben is (A rovarok szerepe a természet 
és az ember háztartásában, Utazás Közép-Európá- 
ban). Irodalmilag is szép tevékenységet fejtett ki. 
Nyomtatásban megjelent művei: A fény hatása a 
gombákra, Természettudományi Közlöny 1894. Ada
tok a Budapesten és környékén mohok alatt élő 
gyökérlábúak ismeretéhez. Budapest 1896. A növé
nyek a mitológiában és a költészetben. Késmárk 
1900. Jótékonycélú műkedvelői előadásokon több
ször nagy sikerrel működött közre.

A közügyek iránt tanúsított meleg érdeklődését, 
fáradhatatlan munkásságát elismerés, tisztelet jutal
mazta. Egyházának választott presbytere a líceumi 
iskolatanácsnak tagja, az Orsz. Középiskolai Tanár- 
egyesületnek választmányi tagja, a Késmárki Dia- 
konia Egyletnek, a Vöröskereszt- és Turista-Egye
sületnek éveken át titkára, a Kárpát - Egyesület 
poprádi múzeumának igazgatósági tagja volt.

Szép pályafutásának zenitjén, erejének teljes
ségében érte a végzetes esemény, hogy 1902. év 
telén erős influenzán ment keresztül s itt kezdő
dött életének szomorú korszaka, szenvedésekkel 
teljes Golgotája. Ettől fogva élete egy mártirom- 
ság volt, hosszú, négy évig húzódó nehéz küzde
lem a lassan sorvasztó, életerejét felemésztő kórral.

Hasztalan volt szerető családjának gondozása, 
hasztalan küldték orvosai Abbáziába, Tátraházára, 
Reichenhallba, Görbersdorfba, hosszú hervadás után

Pozsonyban 1906 február 15-én a halál váltotta 
meg szenvedéseitől, melyeket remélve-tűrő, Isten
ben bízó keresztyéni lélekkel tűrt mindvégig. Te
metése február 18-án, a részvétnek és a szeretet
nek impozáns megnyilatkozása mellett ment végbe 
Késmárkon. Rövid, de szép élete egyike volt a 
legnemesebb pályáknak.

Buzgóbb, példásabb, liivebb munkása nem volt. 
a magyar tanügynek. Nemes, egyenes és mégis 
szerény, gyengéd lényében oly szép harmóniában 
egyesült evang. egyházunk törhetetlen hűségű, oda
adó, puritán jellemű fia, a nagyképzettségű peda
gógus, a tehetség és tudás kincseiben gazdag fia
tal tudós, a nagy természet világának lelkes búvára 
s a páratlan kedvességű, szeretetet ébresztő és 
szeretetet árasztó, meleg kedélyű, hótiszta jellemű 
jó barát. Egyike volt ama ritka, nemes lényeknek, 
akik szívjóságukkal, kötelességtudó, munkás éle
tükkel s szeplőtlen, hótiszta jellemükkel a közön
séges, rendes emberi mértéken jóval felül emel
kednek s példányképül szolgálhatnak embertár
saiknak.

Legyen áldott nemes emlékei

Késmárk. Karátsony Zsigmond.

A Besztercebányai Evang. Egyesület 
ünnepe.

Besztercebánya, 1909 dec. 18.
A helybeli evang. egyesület történetének bizo

nyára egyik legfényesebb lapja lesz az, melynek 
dátuma 1909 december 12-ről regél majd az 
utódoknak. Fényt és jelentőséget kölcsönzött e 
napnak az, hogy ekkor tartott estélyén a felol
vasó dr. Zsilinszky Mihály, a protestáns küz
delmek ékestollú történetírója, az evang. egy
házi életnek neves vezérférfia, a király belső 
titkos tanácsosa, volt államtitkár s megyénk egy
kori főispánja volt.

Melegséget és hitbeli belsőséget kölcsönzött 
az estnek pedig azon tény, hogy megjelent rajta 
vendégkép a bányakerület érdemes püspöke, Scholtz 
Gusztáv is. A kerületi elnökség e kettős megjele
nése valóban a legszebb elismerése az egyesület 
buzgó működésének a lelki épülés emelése, az 
ismeretek terjesztése, a művészi szép kultivá
lása terén.

Scholtz Gusztáv püspök már előző nap min
den hivatalos jelleg nélkül városunkba érkezett, 
hol Sztehló Gerő lelkész vendége volt. Az ünnepi 
felolvasó méltó fogadása vasárnap délben folyt le.

Már a zólyomi állomáson várta a meghívó 
egyesület küldöttsége Zsilinszky Mihályt, a kül
döttségvezető Benyács Károly alelnök és ifj. 
Rosenauer Lajos v. tag voltak. Itt tisztelgett 
kerületi felügyelőjénél a félszázat meghaladó kül
döttsége a zólyomi ág. hitv. ev. egyháznak Blat- 
niczky Pál lelkész és Skrovina Mátyás polgár- 
mester vezetése mellett. Mindkét küldöttség mele
gen üdvözölte egyházuk vezérét.

Besztercebányán az egyesület tagjai mintegy 
30 kocsiból álló díszes fogatsorral várták az iin-
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népéit felolvasót. A nagy állomáson Sztehló Gerő 
lelkész, e. elnök fogadta szíves és jelentős szavak
kal e város falai között, melyek tanúi voltak az 
egyedüli protestáns király nagy napjainak. Zsilin
szky Mihály örvendve felelt rá, hogy a régi 
kedves kapcsolatot felújítva látja, mely őt e város 
polgáraihoz fűzi.

Majd megindult a díszes kocsisor s Radványba 
lekisérte vendégünket, hol viszont a felolvasót 
vendégül látó házigazda, báró Radvánszky Antal 
adott gazdag lakomát, melyen jelen voltak a házi
gazdán kívül Zsilinszky Mihály v. b. t. t., 
Scholtz Gusztáv püspök, dr. Répási Mátyás alis
pán, Csesznák Gyula kir. tanácsos, polgármester, 
Bakay Péter főesperes, Sztehló Gerő, Vitális Gyula 
lelkészek, Burkovszky Kálmán vm. tiszti ügyész 
és ifj. Rosenauer Lajos mérnök. Az ebéd folyamán 
Zsilinszky Mihály köszöntötte fel a házigazdát, 
aki viszont nagynevű vendégeire emelt poharat; 
majd a püspök mondott emelkedett pohárköszön
tőt a háziúrra és családjára.

Itt fogadta a d. u. folyamán a bányai kerületi 
elnökség a zólyomi ev. esperesség tisztelgő kül
döttségét Bakay Péter vezetése alatt, ki szépen 
kiemelte, hogy e magas kettős látogatás nemcsak 
a munkás egyesület, a besztercebányai egyház, 
de az egész esperesség örömére és inegtisztelé- 
sóre szolgál. A válaszoló kerületifelügyelő és 
püspök egyaránt benső örömüknek adtak kifejezést, 
hogy e példásan adminisztrált egyházmegyében 
megjelenhettek s közel jövőbeni újbóli eljövete- 
löket helyezték köztetszés mellett kilátásba.

Az egyesületbe d. u. 5 órakor hosszú kocsi
sorban vonultak fel a vendégek s kísérőik. Itt a 
tisztikar s választmány élén, mintegy 100 tag 
jelenlétében a játszó szobában dr. Oravecz Ödön 
egyesületi titkár üdvözölte a kerületi elnökséget, 
köszönve megtisztelő és buzdító látogatásukat s 
Ígérve, hogy tanításukat hitéletük öregbítésére 
igyekeznek majd felhasználni. Zsilinszky Mihály 
erre elismerőleg és buzditólag emlékezve meg ez 
egyesület működéséről, örömének és jókívána- 
tainak az egyesület jövője iránt adott szép sza
vakkal kifejezést. Majd Scholtz Gusztáv nyilatkoz
tatta ki igazi örömét a protestáns összetartáson, 
a szíves látás felett s buzdította a további önmű
velő munkára a tagokat, mely munka az igazság 
felé vezet. Ennek sikerére áldást kívánt.

Ezalatt már régen begyülekezve, hatalmas és 
előkelő közönség töltötte meg a nagy termet, 
kiknek túlnyomó részét a hölgyvilág képezte, 
míg a férfiak leginkább az olvasó szobákba gyüle
keztek, a megyebeli vendégek s helyi vezető fér
fiak az emelvényen foglaltak helyt körben. Ily 
fokú érdeklődés Besztercebányán még estély iránt 
nem volt.

Az ünnepély a gyülekezet áhitatos közéneké
vel kezdődött, mely után Zsilinszky Mihály éljen
zés közt foglalta el a felolvasó asztalt. A szent 
István korabeli kereszténységről szólott felolvasása. 
Az érdekes történeti tárgyat új világításba állí
totta be előttünk. A hazai és külföldi kutatások 
és eredmények fonalán rajzolt róla képet, mely
nek színeit a tapasztalt történettudós érzékével

adta meg. Érdekes világításba helyezte az ős 
nemzeti erőt és öntudatot, másrészt eleven sugárt 
vetett a középkor hierarchikus központi törekvé
seire, miről a kritikában a középkori krónikások 
rendházaikban célzatos képet festettek csak. Tör
téneti kritikai hangon tartott előadásának érdekes 
voltát csak fokozta vonzó előadása, annak közvet
lensége. E helyt nem foglalkozhatunk vele most, 
csak azt jelezzük, hogy szívessége folytán az 
egyesület 1000 példányban kifogja adni s elküldi 
e nap emlékére az összes hazai ev. egyházaknak. 
Tüntető taps és éljenzés közt hagyta el a kerületi 
felügyelő a dobogót.

Erre Haydn József Teremtéséből hármast 
adtak elő zenekari kiváló s magas művészi szín
vonalon álló kiséret mellett Wágner Jolán, Pór 
Pál és Szimonidesz Dániel Wágner Jolán ezüst 
csengésű pangja Pór Pál kellemes énekével és 
Szimonidesz Dániel erőteljes orgánumával gyö
nyörű harmóniába olvadt össze. Hasonló hatást 
ért el a dalárda összhangzatos éneke Mozart 
Varázsfuvolájából, mit hasonló precíz, szépen ki
dolgozott kíséretben részesített a zenekar. Méltán 
érheti dicséret és elismerés e két szám betanító
ját és vezetőjét: Figuss Vilmos egyesületi kar
mestert. A két zenei szám közt volt dr. Oravecz 
Ödön e. titkár drámai szavalata; Várady Antal: 
Judása, mi szintén sok elismerésre talált. A Hym- 
nus hangjai mellett kezdett oszladozni egy szép 
estély emlékével a százakra menő közönség.

A vendégek ezután a Háztartási Iskola kiállí
tási bazárját tekintették meg, míg az egyesület 
helyiségében az esti 120 személyre rendezett köz
vacsorára folyt a szorgos készülődés. A folytatás 
sikerében csatlakozott az előbbihez. Az első szót 
Sztehló Gerő egyesületi elnök emelte az ünnepelt 
felolvasóra, vázolva annak egyháza körüli érdemeit 
és küzdő fáradozásait. Zsilinszky Mihály arra, a 
hazánkban oly szükséges összetartásra ürítette poha
rát, mélyreható eszmei okfejtések kíséretében. Báró 
Radvánszky Antal a körünkben megjelent püspököt, 
Scholtz Gusztávot éltette, míg ő az egyesület további 
működésére kívánt minden jót. Vitális Gyula az 
egyesület buzgó elnökét, Sztehló Gerőt, míg utána 
Fnrgyik István az egyesület iránt nemes érdeklő
dést tanúsító báró Radvánszky Antalt, ki először a 
városért oly sokat tevő, polgáraiért dolgozó polgár- 
mestert, Csesznák Gyulát, majd az igazság ott megje
lent helybeli első hirdetőjét, Boleman Lajos tvsz. el
nököt éltette. Majd Scholtz Gusztáv a közigazgatás 
őrét és vezérét, Répási Mátyás alispánt köszönti, 
míg Répási poharát az egyesületnek s annak anyjá
nak : a helybeli egyháznak érdemes, tettekkel is 
nemesen munkálkodó vezérének: Stádler Tófornak 
egészségére üríti. Paulinyi Dániel a fáradhatatlan 
elnököt, Sztehló elnök buzgó tiszttársait élteti. 
Platzer József, mint régi híve üdvözölte Zsilinszkyt 
tetszés mellett. Majd megint Scholtz püspök ékes 
szavát, kedves mondásait hallottuk, Besztercebánya 
hölgyeit éltetve. Oravecz dr. a protestáns hűségben 
további kitartásról, Szigethy Vilmos a jövő bizto
sításáért folytatandó munkásságról szólt lelkesítőn.

Az estélyt táviratilag üdvözölte Kovács Sándor 
pozsonyi theol. tanár.
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Ezután még sokáig maradt együtt a társaság.
Hétfőn reggel Scholtz Gusztáv püspöknek el kel

lett utaznia hivatalos elfoglaltsága miatt, Zsilinszky 
Mihály azonban még délutánig időzött itt s báró 
Radvánszky Antal ismét ebédet adott tiszteletére, 
melyen jelen voltak : Boleman Lajos kir. kúriai biró, 
trvsz. elnök, Bárczy Károly kereskedő, dr. Bur- 
kovszky L. Kálmán ügyvéd, Varga Mihály gimn. 
igazgató, Paulinyi Dániel lelkész és dr. Oravecz 
v dön tanár, az ev. egyesület titkára.

Magas vendégeink a legszebben emlékeztek 
meg egyesületünkről, városunkról, egyházunkról, 
megyénkről, polgárságunk kulturális és indusztriá- 
lis előrehaladásáról.

Úgy hisszük, hogy igazán csak az igazságot 
regisztráljuk mi is, ha azt írjuk egész egyszerűen, 
hogy a magas vendégek kedves emléke mindig 
köztünk marad.

VEGYES.
Lelkészválasztás Pozsonyban A pozsonyi ev. 

egyház, mely múltjánál s intézményeinél, egyházias 
belső életénél fogva joggal tekinthető a magyar 
evangélikus egyházegyetem vezéregyházának, ismét 
bizonyságot tett arról, hogy életbevágó kérdések
ben egyedül az evangóliom szelleme által vezé
relteti magát. December 19-én tartotta meg a 
gyülekezet a lelkészválasztó közgyűlést nagy érdek
lődés mellett. Mivel meghívás kellő tájékozódás 
hiányában nem volt lehetséges, a gyülekezet öt 
ismertebb egyházi szónokot hivott meg vendég
szónoklatra. A meghallgatott szónokok közül Rácz 
Vilmos theol. akad. magántanár hódította magához 
a hívek szivét. A december 19 i választó közgyűlés 
minden korteskedés s más efféle jelenségek mellő
zésével egyhangúlag: fölkiáltással őt választotta 
meg lelkészül s az eredményt a gyülekezet nem
csak általános megnyugvással, hanem közörömmel 
vette tudomásul. A közgyűlésből nagy számú kül
döttség indult az új lelkész üdvözlésére, akit január 
vége felé fognak tisztébe iktatni. Az új lelkész 
Cservenkán (Bács Bodrog m.) született, ahol néhai 
atyja tanító volt. A gimnáziumot Sopronban, a 
theologiát Pozsonyban, Jenában és Halléban végezte. 
Január hava óta magántanár a pozsonyi akadémián. 
Legyen Istennek gazdag áldása a választáson és az 
új lelkész munkáján!

Tabitha-nőegylet. A Thabita-nőegylet december 
4-én tartott tea estélyének most is, mint már több 
ízben, igen szép sikere volt. Az előkelő közönség, 
mely nagy számmal jelent meg, élénk tetszéssel 
fogadta a közreműködők előadásának minden szá
mát és láthatólag jól érezte magát; a bevétel is 
szép összeggel gyarapította az egylet pénztárát. 
Az estély tiszta jövedelme 518 korona volt, ebből 
esik a felülfizetésekre 53 korona.

A felülfizetők névsora:
Báró Prónay Róza és Irma 14 K, Borbély Lajosné 

14 K, Rock Melanie 7 K, Lorenz Viktorné 5 K, 
Malomhegyi Margit 3 K, Lieszkofszky Irma 3 K, 
Thoma Terry 3 K, Hampl Antalné 2 K, Győry

Özvegy vasúti tisztviselő, húrom ifjú korú 
gyermekkel, megbízható, takarékos házvezetőnőt 
keres. Ajánlatok e lap kiadóhivatalába küldendők.

Szülők és tanítók figyelmébe!
A Luther-Társ. Ev. Könyvkereskedésében 

----------------- kapható: -----------------
Gyermek-köszöntők születés- és népnapi, vala
mint újévi, karácsonyi alkalomra versben s 
folyó beszédben. —- Iskolai szavalatok kará
csonyra, március 15, május 1-re és vizsgára.
6—14 éves növendékek számára írta I p o l y ,  
(Ruttkay Sándor). — Ára 1 korona (M) fillér.

Az egész kötetet mély vallásosság és hazafias érzés 
lengi át s e miatt„ajánlható minden prot. családnak.

Vilmosné 1 K, Dezsewffy Emma l K. Összesen 
53 korona.

A felülfizetésekért az egylet vezetősége köszö
netét mond.

Kongruantalványozás l!i08. évben. Katholikus 
kongnia címén 1908. évre 2898 lelkész és 659 
segédlelkész részére összesen 3,020.491 K segély 
utalványoztatott ki (ebben az összegben bennfoglal- 
tatik a vallásalapból régi kongiua-illetmény, lótar
tási átalány és földadómegtérítés címén 894.496 K) 
és pedig 1050 latin szertartásit lelkész és 622 segéd
lelkész részére összesen 1,151.201 K, 1848 görög 
szertartása katholikus lelkész és 37 segédlelkész 
részére pedig 1,869.290 K lett kiutalva.

Nem katholikus kongrua címén az 1908. évben 
kifizettetett és pedig:

a református lelkészeknek 964.42L59 K, az ág. 
hitv. ev. lelkészeknek 217.860'07 K, a gör. keleti 
román lelkészeknek 1,175.653'63 K, a gör. keleti 
szerb lelkészeknek 2315'53 K, az unitárius lelké
szeknek 115.945‘45 K, az izraelitáknak 22 938'88 K. 
Összesen 2,504.135-15 K

Az egyházak földbirtoka 11 agyarországon 
A róni.- és gör.-kath. egyháznak van 2,474.571 hold 
A görögkeleti „ „ 95.394 „
A református „ „ 146.005 „
Az evangélikus „ ,, 50.062 „
Az unitárius „ „ 10.600 „
A zsidó „ „ 1.383 „
birtoka, vagyis az összes egyházaknak 2,778.015 hold 
földjük van.
Vallás- és közalapítvány . . . .  248.869 hold 
Róm. kaih. érsekségek és püspökök 699.541 „ 
Gör.-kath. érsekségek és püspökségek 148.953 „
Róm. kath. káptalanok....................  486.588 „
Gör. kath. káptalanok..................... 7.851
Apátságok és prépostságok . . . 139.499 „
S z e rz e te s e k ....................................  145.225 „
Egyházközségek............................... 362.749 „ .
Lelkészek fö ld je ...............................  235.296 „

Összesen: 2,474.571 hold.
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Legújabb
a Luther-Társaság kiadásából.

Hitünk igazsága. Az evangélikus és róm. kath. 
egyház közötti különbségekről. A müveit közönség 
számára írta Kapi Béla körmendi leik. Ára 1 K 50 f.

Magyar éneklőkar. 90 vallásos ének férfikarra. 
Egyházi és iskolai énekkarok számára szerkesztette 
Kapi Gyula, nyug. tanítóképző-int. igazg. Ára 2 K.

NÉPIES IRATOK:
48. sz. A bölcs asszony építi az ő házát. írta

Kovács Andor. Ára 10 fül.
49. sz. Ha szeretet nincsen bennem, semmi

vagyok. írta Ládonyi Pál. Ára 10 fii).
50. sz. A nő hivatása a magyar protestantizmus

küzdelmében. írta Sztehló Kornél. Ára 10 f.

EGYHÁZUNK NAGYJAI:
IX. sz. Dr. Székács József evang. püspök.

1809-7-1876. írta Zsilinszky Mihály. Képek
kel Ára 40 fill.

X. sz. Wimmer Gottlieb Ágost, Felsőlövő
nagy papja. írta dr. Magyar Győző. 
Képekkel. Ára 50 fill.

Megrendelhetők:
a Luther-Társ. Ev. Könyvkereskedésében
Budapest, Vili. kér., Szentkirályi-utca 51/a.

Legújabb!
A protestantizmus haladásának akadályai.

Egyháztársadalmi tanulmány. írta ifj. dr. Berzsenyi 
Jenő. Ára 00 fill., portómentesen küldve 05 fill.

Sztehlo Kornél felolvasásai. I. Modernizmus 
és protestantizmus. II. A jövő vallása. Ára 1 kor., 
portómentesen küldve 1 kor. 05 fill.

Házi oltár. Iskolák és magánosok házi buz- 
gólkodására szánt evangéliomi elmélkedések. I. 
Adventtői pünkösdig. írta Raffay Sándor. Ára 
1 kor 50 fill., portómentesen küldve 1 kor. 00 fill.

A nő hivatása a magyar protestantizmus 
küzdelmében. Irta Sztehlo Kornél. Ára fűzve 
10 fillér, portómentesen küldve 15 fillér.

---------  Kaphatók: ---------
a Luther-társaság ev. könyvkereskedésében
—• Budapesten, VIII., Szentkirályi-utca 51/a. —

Legjobb szakácskönyv
a Dunántúli szakácskönyv. 700 sikerült étel le
írása. Saját tapasztalatai nyomán összeállította, 
magyarázatokkal ellátta és szerkesztette alsó- 
szopori Nagy Ferencné. Ára fűzve 3 kor., kötve 
3 kor. 00 fillér. Portómentesen 20 fillérrel több. 

--------  Kapható: --------
a Luther-társaság ev. könyvkereskedésében
— Budapesten, VIII., Szentkirályi utca 51/a. —

Hornyánszky Viktor esász. és kir. udvari

Új előfizetőink figyelmébe ajánljuk, hogy az 
Evangélikus Családi Lap 1907. és 1908-iki év
folyamaiból vannak még teljes példányaink, melyek 

a Luther-társaság ev. könyvkereskedésében

Budapesten egyenkint 1 k o r o n á é r t  kaphatók.

Hátralékos előfizetőinket
tisztelettel kérjük, hogy szíveskedjenek 
a f. 1909. évre járó előfizetési össze
get, vagyis 2 koronát utalványozni, 
nehogy kénytelenek legyünk a lap 
fo ly ta tó la go s  küldését beszüntetni.

Tisztelettel

a Luther-társaság
ev. könyvkereskedése.

Imakönyvek.
Gyurátz Ferenc: Lelki vezér. Imakönyv. 9-ik 

bőv.és jav.kiadás. Vászonbakötve 14*/SX9 cm nagy
ságban 1 kor. SOfill., fekete bőrbe kötve, aranyvágás
sal, tokban Ókor., párnázott borjúbörbe kötve 8 kor.
— — Hit oltára. Imakönyv ev. keresztyének szá
mára. 3. kiad. Vászonba kötve 1 K00 f., aranyvágás- 
sal, tokban 3 K, fekete bőrbe kötve, aranyvágással, 
tokban 0 K, párnázott borjúbőrbe kötve 8 K.

Sántha Károly: Buzgóság könyve. Fekete 
bőrbe kötve, aranyvágással, tokban 0 kor.
------ Őrangyal. Prot. ifjak és leányok, különö
sen konfirmáltak számára. Vászonba kötve, tokkal 
2 kor. Párnázott borjúbörkötésben, tokkal 7 kor.

Kovács Andor: Lelki tavasz. Imádságos könyv 
gyermekek, ifjak és leányok számára. Zsebkiadás. 
Kék vászonba kötve, fehér nyomással 2 kor. Fehér 
vászonba kötve arany nyomással és piros vágás
sal 3 kor. Párnázott borjúbörbe kötve arany
metszettel, tokban <! korona.

Székács József: Imádságok és buzgólkodá 
sok evangyéliumi prot. keresztyének számára. 6. 
kiadás. Vászonba kötve 14l/2X 9cm . nagyságban, 
arany nyomással és vágással, tokban 5 kor. 
Bőrbe kötve aranyvágással, tokban 8 kor. Párná
zott borjúbőrbe kötve 10 korona.

Elemi iskolás gyermekek számára: 
Ruttkay Sándor: Kis imakönyv. 6. kiadás. Ára 

félvászonba kötve 60 fillér, díszes egész vászon
kötésben aranyozott nyomással, piros vágással 1 K.

--------  Ka pha t ók :  --------
a Luther-társaság ev. könyvkereskedésében
— Budapesten, VIII., Szentkirályi-utca 51/a. —

könyvnyomdájában Budapesten 46858


