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Légy csendes s z ív v e l!
ÉNEK.

Légy csendes szívvel és békével, 
Bízva-bízzál az Istenben!
0  bír örömnek bőségével,
Véle boldogulsz mindenben.
Ha heborult szép napvilágod, 
Ismétlen kiragyogní látod.
Légy csendes szívvel!

Ha már e földön senki sincsen, 
Akire támaszkodhatnál:
Hűséges jó Atyád az Isten,
Oh maradj mindsírig annál.
Tudja, hogy szíved mi epeszti, 
Sebedet balzsammal hegeszti.
Légy csendes szívvel!

Hallja magános sóhajtásod,
S  amit ajakid rebegnek;
Minden te titkos óhajtásod 
Bízvást mondd el Istenednek. 
Mindenütt ott van Ö tevéled,
S  mindent megád, ha hittel kéred. 
Légy csendes szívvel!

Mit búsulsz éltednek miatta,
Hogy míkép folytasd s tápláljad; 
Aki azt jó kedvéből adta,
Attól csak javadat várjad.
A minden kegyelemnek Atyja 
Áldásit bőven osztogatja.
Légy csendes szívvel!

Bár néha késik a segítség,
De ugyan csak eljön végre;
Várj csendesen, bár nyom az ínség, 
De majd válik üdvösségre.
Ami lassan jön, bizonyosabb,
Ami késik, kívánatosabb.
Légy csendes szívvel!

Ne emésztődjél búbánatban,
Bár ellenség keserítsen:
Rágalom nyila visszapattan,
Lát s ítél az igaz Isten.
Ki Istennek kedvében járhai,
Ember vájjon annak mit árthat?
Légy csendes szívvel!

Van Isten népének szombatja,
Akkor az Úr lesz váltságunk; 
ínség kötelét elszaggatja,
Es teljes lesz szabadságunk.
Üt egykoron a boldog óra,
S  a jóknak sorsa fordul jóra.
Légy csendes szívvel!

Az üdvözüliek seregébe 
Visz majd az Úristen által,
Kik békével költöznek égbe,
Vigadnak nagy vígassággal.
Hol a menny és föld Istenének 
Örök ajkáról zeng ez ének:
Légy csendes szívvel!

Gerhard remeke után: Sántha K áro ly .

A kánai menyekző.
i i .

„Es hívének benne az ő tanítványai." Ezzel 
fejezi be János evangélista a kánai menyekzőről 
szoló tudósítását. Mi pedig múlt cikkünk végén 
felvetettük a nagy kérdést: vajh’ hiszünk és hihe- 
tiink-e mi is?

Az első tanítványok hittek, mert látták. Látták 
Uruk csodatévő nagy hatalmát, melylyel a vizet 
borrá változtatta s e hatalmi tény elégséges vala 
arra, hogy meggyőződjenek az ő Messiás voltáról.

Mi az Úr Jézus külső hatalmi tényeit immár 
nem láthatjuk. Sőt ha az evangéliumokban olvasunk 
azokról, — önkénytelen bizonyos kétségek kezdik
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ostromolni gondolkodó lelkünket. Azt kérdezzük: 
de liát lehetséges s liiliető-e, hogy Urunk ezt vagy 
azt a csodát véghez vitte légyen, hogy teszem azt 
ott Kálikban a vizet borrá változtatta? És el kezdünk 
vitatkozni. Az egyik állítja, a másik tagadja. A har
madik megpróbálja azt a csodát meg is magyarázni.

Hát édes atyámfiai! ez épen a baj. A mi Urunk 
Jézus Krisztus ama nagy hatalmi tényeit a szent 
evangélisták nem azért jegyezték fel a mi szá
munkra, hogy azok felett disputáljunk, hanem hogy 
azokból épüljünk. A csoda csoda. Azon mi hiába 
törjük a fejünket, — azokat mi emberi eszünkkel 
soha fel nem érjük. El is fogadhatjuk, meg tagad
hatjuk, de bebizonyítani sem azt nem tudjuk soha, 
hogy azokat az Ur Jézus véghez vitte, sem azt, 
hogy véghez nem vitte, mert ha mi ezt meg tudnók 
cselekedni, akkor nem volnának azok csodák. Azért 
felesleges itt minden magyarázat.

Hanem igenis, — ahová nem érünk fel észszel, 
felérünk oda hittel.

A tanítványok nem kérdezték: hogy s mint 
történhetett meg az, ami szemük láttára megtörtént, 
hanem látva a külső hatalmi tényt, a csodát, hívé
nek 0 benne! Hiszünk-e mi is? — erre a kér
désre ki ki adja meg maga-magának a feleletet 
legjobb meggyőződése szerint. Mi hiszünk, s épen 
azért hitünk világosságánál _ a kánai csodában ma 
is látjuk és szemléljük az Úr Jézus Krisztus dicső
ségét. Mert az ő csodáit épen az jellemzi, hogy 
azok nem alfélé puszta külső természeti mutatvá
nyok és látványosságok, hanem örök üdvigazságokat 
tartalmazó kegyelmi szent tények.

Ma tehát az ő csodatételeiben ne a hatalom 
jeleit kutassuk, mert ezeket többé nem láthatjuk, mint 
ahogyan az első tanítványok látták, hanem keresve- 
keressük lelki épülés okából a kegyelem örökéletre 
szóló nagy igazságait. S ím ezekre óhajtanék én 
most a kánai csodában is rámutatni.

Kánában menyekző volt nem egyszer, de 
százszor. Miért hát, hogy mégis csak amaz egy 
menyekzőnek emléke maradt fenn örökre ? Mert 
igazi menyekző csak ott van, ahol maga az Úr, a 
Jézus Krisztus is jelen van s ahol ő a maga kegyelmi 
csodáját is végrehajtja, hol a vizet borrá változtatja.

Igen, — az a kánai menyekző voltakép többet 
jelent a mi számunkra és tanulságunkra, mint egy 
valaha megtartott egyszerű falusi lakodalmat. Az a 
menyekző szent vallásunk első alapténye: Isten 
országának a Jézus Krisztusban és ő általa történt 
megalapítása. Örömünnep, lakodalom, melyet maga 
Isten szerzett nekünk. „Hasonlatos a mennyeknek 
országa a királyhoz, ki az ő fiának menyekzői lako
dalmat szerze (Mát. 22, 2.).

Jézus Krisztus az az öröktől fogva elrendelt 
vőlegény, aki szeretetből eljegyzett minket, bűnös 
embereket önmagának s aki a benne hívők gyüle
kezetével, mint inenyasszonyával menyekzőjét tartja.

Igen, — Ö az, aki nem akarja, hogy tovább 
búsuljunk, hanem hogy vigadjunk, a míg csak 
velünk van s ki az ő menyekzőjén minden ő iidv- 
kincseivel és javaival gazdagon elhalmoz minket. 
Ahová ő betér, — ott vége a jajnak és bajnak, — 
ott öröm és boldogság tanyáz minden szívben. Ott 
még a v í z  is borrá változik át.

Kánában is igy volt. Mielőtt ő megjött tanít
ványaival, egy ideig még csak volt olyan a milyen 
bor. Hiszen isten Israel népének is Istene vala s 
prófétái által hirdette volt nekik akaratját s meg
mutatta az üdvösség útját. De a prófétai szellem, 
az igaz vallásosság és kegyesség lelke hamarosan 
kihalt s bizony ráillett a népre, a mit Mária mondott 
vala és jelentett az Úrnak: „Nincs boruk!" A 
kegyelem helyett a törvény uralkodott s a hit helyét 
elfoglalták a külső szertartások és cselekedetek.

Ott állott a hat kőveder a zsidók tisztulására. 
A Mózes öt könyve s ezek mellett mint hatodik 
a Józsue könyve, de ami azokban vala, az már 
csak víz vala, sőt már víz sem vala bennük.

Jézus nem vetette meg népe vallását. Isten 
kijelentése és áldás vala abban. De igen is, midőn 
eljött az ő órája, azt a törvényt, a mely erőtelennelc 
bizonyult a nép üdvözítésére,igen,azokat akővedreket 
megtöltötte isteni hatalommal, — vagyis a zsidó tör
vényvallás vizét a kegyelem vallásává, az evangéliom 
borává változtatta át, vagyis a külső szertartások 
és tisztulások vallásából szent igéje által a benső 
élet, a szív tisztasága vallását s a szolgai félelem 
hitéből a gyermeki bizalom és szeretet hitét terem
tette elő. Ez a kánai csodában az örök igazság, — s 
mert ily értelemben ama csodát az Úr Jézus Krisztus 
ma is napról-napra nem egy házban s nem egy 
szívben megcselekszi és ezt mi is látjuk s tapasztaljuk* 
azért hiszünk és hihetünk benne. Azért liiszszük és 
hihetjük, hogy ő a vizet ott a galileai Kánában is 
borrá változtatta.

S óh, vajha a vallás nálunk is mindig ama 
bornak erejéből táplálkodnék, melylyel az Úr minket 
Igéjében és szent vacsorájában itat. Vajha mi is, 
miként hajdan ama első tanítványok mindég az ő 
borát ihatnók és attól az ő édes borától ittasodnánk 
meg ! Vajha ő maga lenne a mi szőlőtőkénk s mi 
rajta a vesszők s ő bennünk s mi benne maradnánk 
és teremnénk sok és jó gyümölcsöt!

Akkor nemcsak Kánában és nemcsak a tanítvá
nyoknak, hanem nálunk is és nekünk és rajtunk is 
megmutatná az ő dicsőségét!

Dr. Masznyik Endre.

A l e l k í í smeret .
Elbeszélés.

Az öreg Koltay Pál már kiterítve feküdt a 
ravatalon, mikor a fia megérkezett. A halál hamar 
végzett vele. Egy reggel mozdulatlanul találták 
ágyában. Talán ő maga sem vette észre, hogy 
ment át az álma örök álomba. Az az arc, mely 
életében hideg, zárkozott volt, olyan boldog mosolyt 
rejtegetett, mintha kibékült volna mindennel és 
mindenkivel.

A fia tehát megjött. Fájt a szíve, mikor a jól 
ismert szobákon végig ment. liégi emlékek újul
tak föl lelkében, s szinte hihetetlen volt előtte, 
hogy apja nem jön eléje, s nem feddi első szavá
val: „megjöttél te pazarló!..." Pedig dehogy is 
volt pazarló, az öreg Koltay volt fukar, tudta azt 
mindenki. De hát most nem jön eléje, — nem is 
fogadja. Ott fekszik némán. Élaludt örökre.
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Meg délelőtt rendbe hozta az ifjú Koltay 
apjának iratait. Egy lepecsételt vastag levelet talált 
e címzéssel: „Fiamnak." Magához vette, bement a 
belső szobába, felbontotta, s olvasta, amint követ
kezett. * * *

Édes Fiam! Öreg beteg ember vagyok. Nagy 
idő fekszik mögöttem, s előttem talán néhány esz
tendő s talán néhány nap, talán semmisem. Szá
mot vetek hát magammal. Elmondom, ami a lel- 
kemet egy egész életen át ólomsúlylyal nyomta. 
Végrendeletet írok. Tudomásodra hozom, édes fiam, 
mi az én végső akaratom. Mindenem, a mi van, 
legyen a szegényekké. Bizonyára csodálkozol, hogy 
a te apád, aki minden fillér kiadást százszor 
meggondolt, egész vagyonát elveti magától, s 
egyetlen fiának, akit mindig igazán szeretett, nem 
hagy egy rozzant viskót sem, csak egy végren
deletet, s egy megtört szív vallomását. Ne vádolj 
szívtelenséggel! Mielőtt ítélnél hallgasd meg az én 
történetemet. Ez a ház, a hol laktunk, a nagy
bátyámé, a boldog Koltay Ádámé volt Egymaga 
lakta, nem volt sem felesége, sem családja. Mi 
akkor édes anyáddal meg testvéreiddel a Kisér 
melletti házban laktunk. Mindennap átmentem az 
öreg Ádám bátyámhoz. És mikor a szép fekete 
földi birtokon végighaladtam, mikor ebbe a régies 
külsejű, szép udvarházba beléptem, mindig csak 
egy gondolatom volt: „bárcsak egyszer az enyém 
lehetne!" Én is Koltay vagyok, megillet az ősi 
curia, — mondogattam magamnak, és még erősebb 
lett bennem a vágy. Az öreg Koltay Ádám gyönge 
mellű ember volt. Alig járt hálni bele a lélek. 
Többet feküdt, mint amennyit fent volt! Mikor 
nap-nap után láttam lassú haldoklását, azt hittem, 
inkább a szeretet, mintsem az önzés szólal meg 
bennem: „bárcsak végezne már egyszer." De hát 
szívós természetű volt, olyan , mint a macska, gyönge, 
mégis sokat kibír. Hanem egyszer mégis csak 
közeledett az utolsó óra. Erősen meghűlt, feküdt 
folytonosan. A testet perzselő láz kiszívta tagjai
ból az utolsó életerőt. Emlékszem rá, december 
10-én úgy 5 óra lehetett, hogy egy emberét kül
dötte el értem. Mentem egyszerre. Vájjon mit akar
h a t? ...  tépelődtem magamban. Talán most akarja 
megmondani, hogy az ősi birtok a mienk lesz, hogy 
a szép udvarházra, a földekre, a nagy erdőségre, 
a sok cselédházra, mindenre-mindenre azt mond
hatom : „ez az enyém ! . . . “ De nem úgy le tt!

„Nehezen vártalak, édes öcsém, — kezdte 
gyönge hangon. Úgy látszik, már csak néhány 
órám van hátra. Sok mondanivalóm úgy sincsen! 
Utolsó akaratomat írásba foglaltam De itt halálos 
ágyamon közölni akarom veled, hogy szavadat 
bírjam: te magad leszól az, a ki végrendeletem 
végrehajtásáról gondoskodik. Megígéred ezt nekem?"

Szürke szemei megpihentek arcomon. És én, 
jóllehet nem tudtam, mi lesz a folytatása, erős 
hangon feleltem: „igen! megígérem!..."

ő pedig folytatta. „Egy gondolat foglalkoztat 
már évek ó ta: az emberi hivatás betöltése. Éle
temben nem voltam az emberiség javára, legalább 
halálommal hadd legyek hasznára. Azoknak jövő
jét akarom biztosítani, kik az anyai szeretet mele

gét, s az apai szív jóságát nem érezhetik, — az 
árvákét. A kert, a vele érintkező földek, hadd 
legyen az övék, s ez az ősi curia hadd legyen 
árvaház. Az a telek pedig, ami a te birtokod 
mellett van, csatoltassék ahhoz, legyen a tied. 
Különben megírtam mindezt a végrendeletemben, 
majd annak idején olvashatjátok. Most csak arra 
kérlek édes öcsém, tégy meg mindent, hogy ntolsó 
akaratom teljesedjék" .

Újra megígértem. Ő pedig csöndesen felelt: 
„úgy áldjon meg az Isten!..."

Egyedül akart maradni, — magára hagytam. 
Talán nem is tudtam volna ott maradni. Olyan volt 
a lelkem mint a vert vad, nem tudott megpihenni 
seholsem. Még az arcomba csapódó hideg téli szél 
sem józanított ki. Csak mentem vakon, amerre 
lábaim vittek. Megéreztem, mikor arra a földre 
léptem, amely majd az enyém lesz. Indulatosan 
rúgtam egyet a fagyos földgöröngyön, s szaggatva 
tört ki belőlem a kiáltás: „vagy minden, vagy 
semmisem ! . . .  Jogom van hozzá! . . . “ Jogom van 
hozzá! Ez az egy mondat maradt meg lelkemben. 
Visszavonultam szobámba és ezen tűnődtem. Nem 
törődtem anyáddal, testvéreiddel, te veled, engem 
csak a százados platánok árnyékában álló ősi 
curia érdekelt. Hiszen az öreg Koltay Ádám attól 
akar megfosztani. A családi birtoktól, az ősi justól!... 
Hát igazságos e z ? .. .  Hát joga van neki, engem,
családomat, gyermekeimet megfosztani attól ? .......
Nincsen! .. .  Hiszen nem ő szerezte, — csak örö
költe ! Az övé lett, mert Koltaynak született. És 
most bennünket, Koltayakat akar megfosztani jogos 
jussunktól! . . .  Nem kötelességem-e igazunkat meg
védeni?... Nem kötelességem-e a jogos birtokot 
gyermekeimnek megtartani ? .. Mindenáron ! . . .

Elmegyek hozzá, követelem tőle, változtassa 
meg végrendeletét. Kérni, könyörögni fogok. — 
meggyőzöm kívánságom jogosságáról. Az ősi bir
tokból bennünket nem szabad kizárnia ! . . . “

Eljött a reggel és ébren talált. Szemeimet nem 
tudtam lehunyni egy pillanatra sem. Éppen fölké
szültem, hogy átmegyek az udvarházba, mikor jön
nek és jelentik: „Koltay Ádám csöndesen jobb 
létre szenderült. . . “

Izzó homlokomat a hideg ablaküveghez szorí
tottam. Elkéstem ! .. .  Mi történik ezután ? . . .

Egy negyedóra múlva már ott voltain a 
halottas szobában. Igazat mondtak. Koltay Ádám 
mozdulatlanul feküdt ágyában. Odaléptem hozzá, 
megfogtam a kezét, — jéghideg volt. Az elmúlás 
gondolata egészen megbénította tagjaimat. De a 
lelkemben örökké egy kérdés zakatolt: „mi tör
ténik ezután?.. “ Égy ideig haboztam. Majd 
eszembe jutott, hogy csak néhány pillanatnak 
vagyok az ura. Határoztam. Az egyik cselédet a 
hallottkómért küldtem, a másikat a városba az 
orvosért. Egyedül maradtam a házban. Csak én 
voltam ott, meg még egy, de az halott volt. A halott 
nem lát, azt tudtam, — de óh én balga, felejtet
tem, hogy az Isten mindent lát. Akkor csak arra 
az egyre gondoltam: gyorsan tenni kell. Az Író
asztala kulcsát kerestem. Osszetúrtam az éjjeli- 
szekrényen fekvő apróságokat, idegesen kerestem 
az asztalon, — sehol semmi. Végre egy gondolat
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villant meg agyamban. Hátha a kulcs ott van pár
nája alatt. Nem értem rá habozni, oda léptem. 
Fölemeltem a párna szélét, kezemet alája dugtam. 
A vér is meghűlt ereimben, midőn a halott feje 
megmozdúlt, s a fal felé lejebb-lejebb csúszott. 
Kezem kemény hideg tárgyba ütközött. Kihúztam, 
— jól sejtettem, — a kulcscsomó volt. Ezután már 
könnyen végeztem. Az igazi kulcsot hamar meg
találtam. Az íróasztal fiókját kinyitottam, s ime 
ott feküdt legfelül a végrendelet. Gyorsan belső 
zsebembe rejtettem, az íróasztalt bezártam, a kulcso
kat helyükre tettem. Még arra is maradt időm, hogy 
megvizsgáljam, rendben van-e minden. Mire az orvos 
s halottkém megérkeztek, látszólagos nyugalmam 
is visszatért. Nyugodt arccal rendelkeztem, pedig a 
lelkem olyan volt, mint a vihar korbácsolta tenger.

Koltay Ádámot eltemettük. Végrendeletet nem 
találtak, s így az egész birtok egyetlen névszerinti 
rokonára, rám szállt. Hamarosan rendbe hozattam 
mindent. Vágyam teljesült. Az udvarház a mienk 
volt s mi egy félév múlva már itt laktunk. És mégis, 
fájdalmasan csalódtam. A régi boldogság, a régi 
nyugalom az ott maradt a régi házban. Azaz nem, 
azt az öreg Koltay Ádám elvitte magával le a sír 
mélyébe. Bizony elvitte!

Jogom volt hozzá; kötelességemet tettem; — 
nem követtem el bűnt, csak a kényszerűség vitt 
rá, — magyarázgattam magamnak. De hiába 1 Most 
már nem értettem meg olyan könnyen. Hiszen jól 
van, fájhatott a mellőzés, fájhatott a csalódás. 
De vájjon volt-e jogom megrabolni azt a halottat 
utolsó kívánságának teljesülésétől. Azt feleltem: 
családapai kötelességem volt. Azonban egy új 
kérdés hangzott lelkemben: „lehet-e kötelesség 
rabolni?..." Erre aztán nem tudtam felelni. Vagy 
talán tudtam, de nem mertem. Eleinte még csak 
volt egy kis nyugalmam. Azt hittem, nem látta 
senkisem. Csakhamar megtudtam, hogy ebben is 
csalódtam : látta a jó Isten, meg a lelkiismereten). 
Oh de súlyosan büntetett mindegyik! . . .

Egy félévig laktunk már az ősi házban. Fele 
ségem, a te édes anyád, — a kit annyira szeret
tem, — megbetegedett. Hat nap alatt összetörte a 
halál. Elmúlt egy esztendő. Két gyermekem egy
szerre dőlt ágyba. Gyilkoló járvány szedte akkor 
áldozatait. Téged sietve vitettelek a városba a jó 
ismerősökhöz, hogy testvéreid sorsát kikerüld. Te 
megmenekültél, de itthon hiába volt minden 1 Egy 
nap ismét megnyílt a családi sírbolt ajtaja. Két 
kis koporsót egyszerre vittek be. Én egyedül ma
radtam, csak te voltál, te is távol tőlem. A sír
boltba is alig tudtam elmenni. Ha édes anyád 
koporsójához akartam menni, Koltay Ádám kopor
sója előtt vezetett el útani. Nem mertem elmenni 
mellette! Nem mertem oda térdelni, nem mertem 
imádkozni, féltem, hogy az a porló holttest meg
szólal s arcomba vágja bűnömet.

A világ zaját kerültem, csöndes magányba 
zárkóztam. Oh de ez a magány a pokol minden 
szenvedésével kínzott. Nem volt egy nyugodt pilla
natom sem A mit tettem, családomért tettem s ime 
Isten büntetése éppen a legdrágábbat vette el 
tőlem. Az.' ősi udvarház megvolt, de a család a 
sírbolt mélyén pihent. Te itt voltál, az igaz, de

téged is száműzött lelkem kínzó betegsége. Egyedül 
voltam, csak a mardosó bűntudat volt velem.

Mit használt a szép udvarház, mit használtak 
a tágas szobák! . . . Az ősök megvetéssel néztek 
rám a falakról. Mintha kérdezték volna: „mit 
keresel köztünk Koltay Pál? . . . Eddig minden 
Koltay becsületes ember volt. . .“ A földeken, a 
szép kerten is alig mertem végig menni, féltem, 
hogy cselédeim az arcomról olvassák le, hogy én 
tolvaj vagyok. Az ételemnek izét nem éreztem, 
az italomat érintetlen hagytam. Nem kellett nekem 
semmisem, csak pihenés kellett volna, azt pedig 
nem találtam sehol sem.

Pihenni térhettem. Az álom elkerülte szemeimet. 
Mikor minden elcsöndesült s a csöndes némaság 
ráborult a házra, beszédes lett minden fal, minden 
tégladarab. Meg-megrecscsent egyik-másik bútor, 
itt is, ott is zaj volt hallható. És ón rémülve ültem 
fel ágyamban, minden recscsenésben egyet hallot
tam, az öreg Koltay szavát: „megigéred-e? . . .“ 
Ha a süvítő szélvihar megzörgette szobám ablakait, 
ha a folyosó végén bejövő légvonat megrázta a 
sarkaiban nyikorgó ajtókat, fogvacogva, lélekzetet 
visszafojtva lestem, nem jönnek-e az itélethozás 
emberei, hogy számadásra vonjanak. Kisértetek 
ültek ágyam szélén s a gondolataimon őrködtek. 
Hiába akartam figyelmemet másfelé terelni, csak 
egy képet láttam mindig, azt, mikor az elrejtett 
kulcsokat kerestem. A Koltay Ádám fehér arcát, 
a mint feje lejebb-lejebb csúszott a párnán, nem 
tudtam feledni. Csak akkor szenderedtem el, midőn 
a kelő nap sugara az ablakot,_fedő függöny szélé
nél belopózkodott s. odafestette a hosszúkás sávot 
az átellenes falra. Oh de ez sem volt szunnyadás, 
csak a zaklatott lélek tompa kimerültsége.

Nagy beteg lettem. Az orvosok nem tudták 
mi bajom, én pedig nem mondhattam meg. El
küldték utazni. Oh de hiába! Az a három koporsó 
nem engedte, hogy a nagy világot járjam. Igazuk 
van! Az én világom itt van, — eltemetve A szívem 
haza vonzott, a lelkiismeretem pedig száműzött 
innen. Egyik harcolt a másik ellen. Hol ez győzött, 
hol amaz győzött, de a vesztes mindig én voltam!

így szenvedtem át sok évet vigasztalás nél
kül. Végre egy vigasztalást találtam. A szenvedés
ben újra megkerestem azt az Istent, a kit már 
régen elfelejtettem. Mikor a kétségbeesés már-már 
a megsemmisülés örvénye felé sodort, megtartott 
az a hit, hogy a Krisztus a bűnösökhöz jött el. 
Miután a szent Istent újra megtaláltam, nyugod- 
tabban éltem. Beletörődtem a gondolatba, valamit 
az ember vet, azt aratja.

Most már öreg vagyok. A szenvedés összetört. 
Nincsen már semmi vágyam, csak amennyire lehet, 
bűnömet jóvá tenni, s azután megpihenni ott ked
veseim mellett. Gonosztevőt nem fogadhat be a 
családi sírbolt, de egy szegény, megtérő bűnös 
kinek zavarná síri álmát ? . . .

Édes Fiam! Most tudod az ón történetemet, 
ítélhetsz apád fölött. Most már értheted, miért 
utolsó akaratom, hogy az egész Koltay birtok, a 
szép udvarház, a földek, az erdők minden-min
den az árváké legyen. Hadd béküljön meg Koltay 
Ádám lelke, hadd pihenjek ón is csöndesen.
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Édes fiam, — te nem szorulsz erre a birtokra. 
El vagy látva, jövedelmező állásod van, — fiatal 
vagy, előtted áll az élet. Más végrendeletet nem 
írok. Ha rávisz a lélek, semmisítsd meg ezt a 
levelet, s töröld ki lelkedből utolsó akaratomat. 
Megteheted, de egy bizonyos, — a nyugalmat 
rabolod ki az én koporsómból! .. .

Amit akartam mondani, — elmondtam. írás 
közben elcsöndesiilt a lelkem. A jó Isten áldjon 
meg, édes fiam !. .. Légy igaz egész életedben és 
akkor boldog leszel! . . .  Fejemnél ne ítéletet mondj, 
hanem ezt az imádságot: „az Isten legyen neki 
kegyelm es!../ .  ̂ ^

Az ifjú Koltay végig olvasta a levelet. Férfi 
volt és mégis sírt hosszan, fájdalmasan. Kiment a 
halottas-szobába, sokáig nézte atyja fehér arcát. 
Letérdelt, — imádkozott. És mikor fejét lehajtva 
megcsókolta a jéghideg kezet, könynyes szemmel 
csak ennyit mondott: szegény atyám! akaratod 
parancs fiad előtt! .. “ Kapi Béla.

jósol a Nádasdy-fa legifjabb hajtásának, a későbbi 
rettegett „fekete bégnek". A nádor, századának 
egyik legműveltebb férfia, talán maga sem hisz a 
csillagjóslás igazságában, de az apai szívnek jól 
esik, ha elmerenghet a jövendölésen. Valóban, nem 
sok teljesült abból, a mit Fabricius a csillagokban 
a fiú felől olvasott. Hosszú, dicsőséges életpályát 
Ígért s bár vitézi híre messze földön elterjedt, 
pályáját derékban törte ketté a halál. Tanulékony 
elmével, ékesszólással megáldva, atyja nyomába 
lép, hadi érdemeiért kegyébe fogadja a király; 
felruházza jelesnél-jelesebb tulajdonságokkal, igér 
neki temöntelen gazdagságot, a harcmezőn diadalt. 
Megjövendöli, hogy sok barátja akad a nagy urak 
közt, de ellensége lesz minden vénasszony; leg
alább is két feleséggel biztatja, akik tündöklő szép, 
de házsártos asszonyok lesznek. Ebben közel járt 
az igazsághoz. A számot ugyan eltvétette, mert 
Nádasdy Ferencnek csak egy felesége volt, de ez 
az egy, a csejtei Báthory Érszébet, rászolgált a 
szép és házsártos jelzőre. A mindentudó Fabricius

Nádasdy Ferenc gyermeksége.
Nagy nap virradt 1555 október 6-án Nádasdy 

Tamás sárvári házára. Hosszú húsz esztendős med
dőség után kihajtott a családfa, fiú született. Mind 
a két szülő szíve csordultig telt örömmel, de kivált
képen az édes anya volt boldog. Van már társa
sága, van már orvosszere az elhagyottság ellen, 
ha férje országos dolgok miatt távol időznék! A 
családnak e várva-várt örömnapján Orsolya asszony 
kívánságára valamennyi börtön ajtaja megnyílt s 
a rabokat egytől-egyig szabadon bocsátották. Az 
ötvennyolc éves öreg nádorispán a fiatal apák 
serénységével szerezte meg nagyreményű cseme
téjének a bölcsőt. Ezentúl gyakrabban járt haza s 
levelei tele vannak a szerelmes Ferkó gyerek dol
gaival. Gyönyörködve nézi serdülését s szemének 
első mosolygása, parányi ajkának első érthető 
szava ünneppé avatja a napot. A XVI. század egy 
nagytudományú astrologusa, Fabricius Pál, aki 
később Rudolf király udvarába került s híres em
berré vált, a csillagok állásából fényes jövendőt

az újszülöttnek még halálát is előre látja s meg
jövendöli. hogy vagy hosszú betegség után termé
szetes halállal múl ki ez életből, vagy golyó öli 
meg a csatában, vagy leesik valami magas hely
ről, — hacsak az isteni gondviselés csndálatos- 
képen máskép nem intézkedik. E befejezésből 
látszik, hogy a kor jövendőmondói elég óvatosak 
voltak ; ha jóslásaikra rácáfolt az élet, Istenre hárí
tották a felelősséget, akinek keze a csillagok 
járását igazítja.

Nádasdyné fia születése óta teljesen a neve- • 
lésnek szentelte idejét. Felhagyott régi időtöltései
vel és naphosszat elült gyermeke bölcseje mellett. 
Csak szegényeit, betegjeit nem feledte el, sőt 
anyasága óta még hatalmasabban lángolt benne 
a felebaráti szeretet, még fáradhatatlanabb volt a 
jótevésben. Zaklatott jobbágyok, csínytevő cselédek 
bizakodva keresték pártfogását. Hűséges, gond
viselő anyjuk maradt < Nádasdy Márton apátlan- 
anyátlan árváinak s Majláth Gábort, a szegény 
Nádasdy Anna fiát saját magzataképen nevelte. 
— Pár év múlva, mikor a kis Nádasdy-sarja-
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dék már a földön szaladgált és javában beszélt, 
újra fölkereste régebbi kedves helyeit az erdőkben, 
patakoknál, gombát szedett, halászgatott, de már 
nem a maga, hanem a fia mulatságáért. Nádasdy 
a távolból is segédkezett hűséges Orsolyájának a 
nehéz munkában. Figyelmök, gondoskodásuk főcélja, 
levelezésüknek majdnem egyetlen tárgya Ferkó, 
a Nádasdy név örököse. A nádor Bécsett jártában 
a tejitatásnak új módjáról értesül; nyomban meg
írja haza s biztatja feleségét, kisértse meg s ne 
nézze, „hogy soha mi földünkbe nem éltek úgy 
vele“. Nem éri be felesége tudósításaival ; húgát, 
Majláthnét is unszolja írásra, hogy a gyermek fej
lődő lelkének minden új mozzanatát tudhassa. Alig 
múlt félesztendős, apja meghagyja, hogy „lassan- 
lassan az verőfénynézésre kell szoktatnyi, mert 
félő, hogy lágy szeme ne legyen; ha Isten élteti, 
az kopja hegyire kell többet nézni, hogy nem sem 
apjára, sem anyjára, ahhoz pedig nem jó az lágy 
szem." A török határszélen élő s hazája romlását 
sirató magyar hazafi már akkor kitűzi egyetlen 
fiának élete célját, amikor még bölcsőben szende
reg s hazáról, az élet küzdelmeiről sejtelme sincsen. 
Katonává, hőssé akarja nevelni, a bilincsek közt 
szenvedő haza szolgálatára. Hogy a reá váró nehéz 
feladat testét meg ne törje, lelkét el ne csiig- 
geszsze, szigorú kézzel irt ki belőle minden puha
ságot, renyheséget; a vesszővel elnyomja ébredező 
dacosságát. Azonban gyengédlelkű is tud lenni: 
vigyáz, hogy a gondatlan cselédnép oktalan beszéd
del vagy cselekedettel a gyermeket meg ne ijesz- 
sze. A „házasleányok“ (a szobaleány akkori neve) 
dóvajságból a szigorú prédikátort mumusnak raj
zolták az eleven képzeletű gyermek előtt, úgy hogy 
éjszakánként álmában is riadozott láttára. Időbe 
telt, míg megbátorították. Inti a háznépet, hogy 
az ajándékba kapott . szerecsen maskerákkaV‘ okkal- 
móddal játszszanak. Ha fáradt madárként olykor föl
keresi fészkét, ajándékokkal halmozza el Ferenc 
iiramot. A család prédikátora, Lybocsi Demeter 
korán megbarátkoztatja a könyvekkel s szorgalma
san olvasgatnak a bibliából. Negyedféléves sincs 
egészen, mikor Nádasdy sürgeti feleségét, hogy 
Ferkét tanítsa meg a nevét leírni, azonban meg 
kell vallanunk, a nádor ez utasítását nem a lelkes 
tudományszeretet sugalta, hanem anyagi szükség. 
Nádasdy épen akkor járt a besztercei jószág után 
s egy hitelező csak azzal a kikötéssel adott pénzt 
a megszorult főúrnak, ha az adóslevelet mind a 
hárman aláírják. Első levelét ötödféléves korában 
írta apjának, kalamárist kért benne, hogy máskor 
is írhasson. Természetesen a jó édes anya fogta 

- a kis emberke kezét, a míg a rövid levélkét meg
írta. Talán ez a drága kis levél volt az elörege
dett nádor alkonyuló életének utolsó öröme. .1560 
óta sokat betegeskedett, teste kimerült, álmatlan
ság kínozta. Az orvosok nem találták el a baját, 
bár tizennégy doktor és négy seborvos állt ágya 
mellett. „Körülöttem voltának, mintegy hóhérok" 
— írta haza aggódó családjának, mikor valamivel 
jobban leit. 1562 nyarán halt meg, vasmegyei 
egervári birtokán.

Kanizsay Orsolya huszonnyolc évi boldog házas 
élet után özvegyen maradt, támaszték és gyámo-

lító nélkül. Akik szivéhez legközelebb álltak, fér
jének testvérei már régebben elhaltak; nevelt fia, 
Majláth Gábor Erdélybe költözött, a süldő király, 
(regulus) János Zsigmond uralma alá. Egyedül az 
ő erőtlen vállaira nehezedett a rengeteg uradal
mak kormányzása s a gyermeknevelés gondja. 
Zivataros idők jártak, Szűlejmán hatodik hadjára
tára készült Magyarország ellen. Bécs volt a táma
dás igazi célja s a Nádasdy javak nagy része a 
romboló sereg útjába esett. Az özvegy mégsem 
esett kétségbe. Fentartotta erejét az a gondolat, 
hogy élnie kell gyermeke jövőjéért s akinek gyer
meksége idejétől fogva annyi boldogság jutott 
osztályrészül, élte őszén keresztet is hordozhat. 
Azonban utolsó évei sem múltak el minden öröm 
nélkül. Fiának ragaszkodása gazdag kárpótlás volt 
a letűnt ifjúkor s a világi élet elvesztett szórako
zásaiért. Az ifjú Nádasdy szorgalmasan tanult; égő 
szeme, lelkes tekintete elárulták, hogy atyjának 
méltó fia lesz egykor s kopjáitól, kardjától retteg 
a török. Anyja Bécsbe küldte német szóra, úri 
nevelésbe. A királyudvarban élt, a hercegek társa
ságában, velők mulatott, lovagolt, vadászott, példá
jukra agarat, kopót, sólymot, karvalyt, ölyiit tar
tott, Emellett el-élj árt a magyar és osztrák urak
hoz. Egy ízben színdarabokban is játszott több 
egykorú mágnásfiúval. A nyelvtanulás azonban 
nem ment valami könnyen, bár az .úrfinak csak 
latinul vagy németül volt szabad beszélnie. Tizen
két éves korából fenmaradt egy hosszú latin 
levele, amelyben beszámol anyjának tanulásáról, 
de a fogalmazáson erősen érzik a nevelő keze. 
A későbbi fekete bég gyengédségben is egészen 
apjára ütött. Édesanyját napról-napra tudósította 
s engedelme nélkül még a királyfiak meghívását 
sem merte elfogadni. Igazán megható az a meleg
ség és ragaszkodás, amivel egymáson csüggnek. 
Az özvegy bőven pénzeli fiát, hogy az előkelő 
társaságokban szégyent ne valljon; oktatja, mit 
feleljen, ha az udvarban kérdenék tőle, tetszik-<■ 
a mise: „minden nyelven lehet Istent dicsérni." 
Nádasdyék egész családja, házanépe protestáns 
már ekkor s példájukat követte az uradalmak 
jobbágysága. Ferenc is erős protestáns érzületű 
volt, meglett férfikorában egyházának s a lutheri 
iránynak egyik támasztéka, akit szertelen heve 
néha-néha elfogultságra ragadott, de Miksa udva
rában nem tűntetett protestánsságával. Került min
den összeütközést.

A bécsi élet két esztendőn által tartott, Ferenc, 
mint tizennégy éves, testre fejlett, lélekre érett 
ifjú került vissza a szülei hajlékba, anyjának szár
nyai alá. Az özvegynek nagy öröme telhetett benne, 
mert okos, nyílt, egyeneslelkű, háladatos fiúvá 
nevelődött. Szülőanyjához valóságos áhítattal tekin
tett föl, még gondolatban sem tudott ellene véteni. 
Ha néha megbotlott, szófogadatlan volt, anyjának 
egy szelíd dorgáló tekintetére magába szállt s 
jobbulást fogadott, „Amit most otthon kegyelmed 
ellen vétettem, — írta haza Bécsből,— melyet rész sze
rint az gyermekség cselekedtetett velem, rész sze
rint az szorgalmatlanság, jó erkölcsökkel és tudo
mányokkal el akarom födöznöm." Más alkalommal 
így í r : „Tudom, hogy te kegyelmed miérettünk
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sok imádságokat ont Isten eleiben; én Isten ke
gy elmességéből azon leszek, hogy kegyelmed én 
érettem való imádsága héjában ne legyen, hanem 
én bennem nevekedjék az isteni félelem és az 
nálam nagyobbakhoz való tisztelet és engedelmes
ség." Meghallja, hogy első tanítója, a derék De
meter mester Ínséges időket lá t; kéri anyját, ne 
hagyja nyomorúságban, mert „bizony ha az Úr
isten megtart, egy mesteremnek sem akarok liála- 
datlan lennem, mert megbüntetne Isten s emberek 
előtt is szidalomra lenne énnekem". így kel ki 
esztendők múltával a szülői és nevelői kéz vetette 
nemes mag a fogékony ifjú lélekben. így alakul 
meg lassan az élet küzdelmei és megpróbáltatásai 
között az örökölt lelki tulajdonságokból, a gyer
mekkor emlékeiből, a környezet hatásából a későbbi 
hatalmas férfialak jelleme. Kovács Sándor.

JÓ KÖNYVEK.
Őrangyal. Sántha Károlynak e szép imádságos 

könyve második kiadásban jelent meg a Hornyánszky 
eégnél. E könyvet neves szerzője első sorban a pro
testáns ifjúságnak szánta mintegy konfirmációi ajándé
kul és emlékkönyvül. Ez a cél magyarázza meg azt, hogy 
egyéb imádságos könyvekkel egybehasonlítva, feltűnő 
sok benne a verses imádság és ének. E kis kötetben 
találjuk Sánthának legdallamosabb, legtisztultabb ízlésű 
vallásos költeményeit. Általában a költői rész értéke 
nagyobb. Az egész könyv az ifjúság képzet- és érzelmi 
világát tartja szem előtt s e tekintetben szinte egyetlen 
termékünk. Kiállítása szép, ára olcsó. Angol, vászonkö
tésben 2 koronáért árulják, díszes bőrkötésben 6 koronáért.

„Egyházunk Nagyjai." A Luther-Társaság amult 
év ben elnöke, Zsilinszky Mihály indítványára elhatározta, 
hogy új kiadványsorozatot indít meg „Egyházunk Nagyjai" 
cím alatt. E sorozatban reformátoraink, nagy papjaink, 
jótevőink, az egyház védelmében érdemet szerzett világi 
urak, nagy oktatók, írók, mártírok életrajzát Íratja meg 
a Társaság s a szerkesztést Payr Sándor és Kovács 
Sándor theol. tanárokra bízta. A sokat ígérő sorozat
ból már megjelent az első két füzet; az egyik Erdősi 
Sylvester János reformátorunk életét érzékíti meg találó 
korrajzban Payr Sándor tollából. A füzetet Sárvár várá
nak képe disziti. A második füzetben a magyar faj leg
hatalmasabb nevelő talentumának, Apáczai Cseri János
nak sorsát rajzolta meg Stromp László. Hiszszük, hogy 
mind a két füzet kapós olvasmány lesz, méltó dísze a 
családi és gyülekezeti könyvtárnak. Az egyiknek ára 30 
fillér, a másiké 40 fillér. Legközelebb megjelenik; A 
zsoltáros reformátor (Sztáray Mihály), Geduly Lajos, 
Haubner Máté életképe. Zsilinszky Mihály, a Társaság 
elnöke két nagy költő papunk Székács József és Györy 
Béla életét írja meg a sorozat számára.

VEGYES.
Evangélikus Örálló címen evang. egyházi heti

lap indult meg Budapesten. E lap evang. egyhá
zunk közérdekének szolgálatát tűzte ki célul s 
tájékoztat minden egyházunkat érdeklő kérdésről. 
Van benne elmélkedés, iránycikk; „Szemle" rovatá
ban a heti fontosabb eseményeket kiséri megjegy

zésekkel. Tárcáját egyházi irodalmunk legkiválóbb 
munkásai töltik meg tartalmas, egyúttal élvezetesen 
írt tanulmányokkal. Külföldi krónikája az egész föld 
kerekségének keresztyén mozgalmairól számol be, 
éspedig többnyire külföldön élő írók tollából. Oktatás
ügyünknek szintén külön rovatot szentel; könyv- 
ismertetéseit szakértők írják és független véleményt 
nyilvánítanak minden irodalmi jelenségről. Az Őrálló 
ebben is, valamint az egyházi élet körébe vágó tudó
sításaiban hitelességre és megbízhatóságra törekszik. 
Ara nagyon olcsó s vele egyetlen egyházi lap sem 
vetekedhetik; egy évre 8 korona, fél évre 4 kor. 
A lap egyúttal hivatalos közlönye a hazai négy 
egyházkerületnek. A kerületi elnökségek a szerkesz
téssel Kovács Sándor theol. akad. tanárt bízták 
meg. Az érdeklődőknek mutatványszámokkal készsé
gesen szolgál a kiadóhivatal, Hornyánszky Viktor, 
Budapest, V. Akadémia-utca 4.

Fiirst János f .  A pozsonyi evang. egyház
nak gyásza van, elnöklő lelkésze, Fürst János, hosz- 
szas nehéz szenvedés után febr. 6-án meghalt 64 
éves korában. Temetése nagy részvét mellett febr. 
8-án ment végbe a nagytemplomból, a hol Schmidt K. 
J. németül, Trsztyénszky Ferenc esperes magyarul 
mondott az elköltözöttnek meleg búcsúszót. A gyüle
kezet kegyelete megható módon nyilvánult iránta, 
koszorúk tömege borította a koporsót. Az egyház 
intézetein kívül részt vett a végtisztességen a theol. 
akadémia tanári kara és ifjúsága, Pozsony szab. kir. 
város hatósága, a testvéregyházak elöljárósága s a 
nagyközönség, mely ismerte, becsülte s a melynek 
nehéz lesz lemondani arról, hogy alakját nem látja 
többé. Fürst János, a mint a pozsonyi evang. lel
készek anyakönyvébe írt önéletrajzából tudjuk, 1841 
november 18-án a vasmegyei Máriafalván született, 
Felső-Lövőn, Sopronban és Halléban tamilt. Haza
jőve Haubner Máté pappá avatta s előbb Székács 
József mellett Pesten, majd Geduly mellett Pozsony
ban káplánkodott 1866-ban a vasmegyei Kukmér 
hívta lelkészéül, 1878-ban a nagytekintélyű Pozsony 
választotta meg Geyer helyére. A pozsonyiak sze- 
retetét rövid időn megnyerte s aíesperessé, kér. 
törvényszéki bíróvá, majd a theol. akad. kisbizott- 
ság elnökévé választották. Mindegyik hivatalában 
hűséggel járt e l; évek hosszú sora óta volt a po- 
zsony városi elemi iskolák felügyelője, a lyceumban 
több ízben kerületi elnök. Az ő pozsonyi pásztor
kodása a nagy alkotások idejére esik (akadémia, 
új lyceum, Theol. Otthon, lyc. internátus stb.) s 
egyháza megható módon ünnepelte 1903-ban 25 éves 
szolgálati örömünnepét. Pozsony városának is egyik 
legnépszerűbb alakja volt; mint városi képviselő 
nem faltörő, de határozott harcosa a magyar hazafias 
iránynak, a mely egyik oszlopát vesztette benne. 
Özvegye, hat gyermeke maradt; egy leányát Sze- 
berényi Lajos Zsigmond, csabai lelkész, egy másikat 
dr. Tolnai Vilmos, budapesti evang. gymn. tanár 
bírja nőül. (K. S.)

Hegyi Mihályné meghalt. A régi idők, Czobor 
Erzsébetek és Lorántffy Zsuzsánnák korának egy 
kései sugára húnyt el Hegyi Mihálynéban, Testestől- 
lelkestől magyar nő volt, egyúttal szigorú protes
táns, a ki egész életének, verítékének gyümölcsét, 
lelke szerelmét e két oltár között osztotta meg.
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Nem volt esztendő, hogy egy-egy nagyobb alapítvá
nyáról ne hallottunk volna. Végrendeletében is gazda
gon gondoskodik templomról, iskoláról, árvaházakról, 
szeretetintézményekről, a melyek szivéhez nőttek. 
Egyik örököse a Magyar Prot, Irodalmi Társaság. 
Kegyeletes lelkiiletét jellemzi, hogy a magyar gálya
raboknak Debrecenben emlékoszlopot állított. Áldás, 
szeretet a nemes nő emlékén!

Lelkészválasztás. Kassán, a második rendes 
lelkószi állásra egyhangúlag Mohr Béla, eddigi val
lástanárt választották meg kilenc pályázó közül.

Jótékonyság. Ozv. Hunfalvy Pálné, néhai nagy 
tudósunk s kiváló hitsorsosunk özvegye elhatározta, 
hogy boldogult férjének az egyetemes ev. egyház 
theol. akadémiájára (Pozsony) tett alapítványát meg
kétszerezi s addig is, inig a tőkét lefizetné, évente 
800 koronát szán kamat fejében ösztöndíjul. A 
nemeslelkű és keresztyén módon gyászoló özvegyen 
és szent elhatározásán legyen Istennek gazdag 
áldása! — Gr. Andrássy Dénes, a jótékonyságáról 
országszerte ismert főúr, a kladzáni evang. gyüle
kezet (Zemplén m.) templomának helyreállítására 
1000 koronát adományozott. Áldás a kézre, mely 
fáradhatatlan a jótevésben!

A beszterczebányai evang. egyesület február 
4-én műkedvelői szini-előadással egybekötött zene- 
és lánc-estélyt rendezett Bethlen-utcai otthona nagy
termében. A jövedelmet házvételből származó tarto
zása törlesztésére fordította. A szereplők a beszter
czebányai evang. családok ifjú sarjaiból kerültek ki. 
Az estély hír szerint szépen sikerült és búsásan 
jövedelmezett.

Sárvár. A sárvári evang. gyülekezet belmissiói 
egyletének 1904. évi kimutatása számot ád az 
egy esztendei munkáról. A kis egyházközségben 
szép és élénk egyházi élet hullámzik. Főere úgy
látszik épen ebben az egyesületben lüktet, mely 
szegényeket gyámolit, betegeket ápol, vallásos ünne
peket rendez, bibliákat osztogat, templomot díszít, 
egyházi intézményeket támogat stb. Évi bevétele 
852 korona, kiadása 798 kor., vagyona 1421 kor. A 
füzet egyúttal nyilvános nyugtatás és számadás is.

Luther-Társaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1905. január hó 1-től 

31-éig befolyt összegek kimutatása.
1. Egyetemes egyházi közalapból segély: 1000 kor.
2. Alapítótagok tőkefizetése: Néhai Kubinyi György 

örökösei 200 kor.
3. Örökös tagok tökefizetése: Nagyrőcei egyház 100 

korona.
4. Alapító tagok kamatfizetése: Báró Podmaniezky 

Gézáné 10 kor. 1901-re.
5. Rendes tagoktól évi 8 koronával: 1905-re : Sárkány 

László, dr. Zsilinszky Endre, Kédey Károly, dr. Berzsenyi 
Jenő, Alg'övcr Erzsébet, dr. Ajkay Béla, Pozsonyi theol 
akad. olvasókör, Snchla János, Hrk János, Málnapataki egy
ház, Bándy Endre, Trsztyénszky Ferenc, Soproni lyceum, 
Sehleiffer Károly, özv. Bozó Pálné, dr. Laurovics János, 
Liszka Nándor, Vanbohr Lajos, Holuby Adolf, Miklóssy 
János, Biszkup Béla, Solcz András, Rasztóczky Mariska, 
Rosza János, Blaskovios Pál, Blaskovits Oszkár, Blaskovits 
Kálmán, Iglói polg. leányiskola, Pusztaföldvári egyház, Eng- 
lisch Frigyes, Kemenesaljái egyházmegye, Poszvék Sándor, 
dr. Haubner Rezső, Klein Sámuel, Kunst János, Kovátsik 
Samu, Varga Mihály, Besztercebányai egyház, dr. Sauer 
Károly, Liffa János, Varga Márton, Schumacher Etelka, Dre-

gály Gyula, Sárkány Béla, Péteri egyház, Fleischhackerné 
Király Leontin. — 1904-re: Paksi egyház, Mrva György, 
Jánossy Lajos, Krupec István, Veszprémi egyház, Marezy 
István, Dunaszerdahelyi egyház, Mitták Albert, Barzó Mihály, 
Fuchs János, Kliment Lajos, Roháts Lajos, Pankuch Gusz
táv, Beyer Fülöp, Wenk Károly, Petrovits Pál, Svehla István, 
Tizenhárom szép. városi esperesség, Lukács Pál. — 1903-ra: 
Sinka Sándor, Baloghy Farkas, Guld Emil, Draskóczy Lajos. 
— 1904. és 1905-re : Margócsy István, Petry Gyula, Hód
mezővásárhelyi egyház, Késmárki lyceum. — 1903. és 1904. 
évre : Turcsányi Gusztáv. — 1901—1904-re: Hegyaljai espe
resség. — 1902—1904-re : Herints Lajos.

6. Fiókegyleti rendes tagok évi 4 koronával: 1904-re: 
Kijanka János, dr. Dienes Elek. — 1905-re: Lőcsei ev. 
olvasóegylet, ifj. Perlaky István.

7. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával: 1905. 
évre: Rajki Sámuel. — 1904-re: Fábián Sándor, Letrik 
György, Szedliák András, dr. Schulek Kálmán, Holeczka 
Lajos, Vecseri József, Nagy Lajos, Csepregi István, ifj. Né
meth István, Baki István, Sárközi György, Szalai János, 
Rajki János, Bocsond György, Szendi Horváth István, Szuha 
János, Bakos Béla, Bolla István, Holeczka Antal, Fehér 
Antal, Meskó István, Keller József, Kernemé Gerhard Berta, 
Holeczka János, Murvai János, Szemenyei István, Truer 
Lajos, Vezsényi Elemér. — 1903-ra: Ferencz József, Lesch 
Jonatán. — 1903, és 1904-re : Király Gusztáv. — 1904. és 
1905-re : Irmán Margit. — 1903—1905-re : Povázsay Gábor. 
1902—1904-re: Assakürti egyház, Dobozy János, Németh 
Dezső. — 1903 —1906-ra: Kass Béla.

8. Előfizetés Luther müveire: Öt szarvasi előfizető 
30 korona.

Összesen befolyt 2095 kor.
1904-re utólagosan még befolyt: Evang. Családi Lapra 

előfizetőktől, Hornyánszky Viktor cég útján 475 kor. 36 fill.
Budapest, 1905 február 1-én.

B endl H enrik,
társ. pénztáros.

SZERKESZTŐI ÜZENET.

A Luther-Társaság tagjai közül a Családi Lapot többen 
visszaküldték. Nyilván abban a hitben, hogy új lap köszönt 
be hozzájuk s pénzt kér tőlük. Tévedések elkerülése végett 
kijelentjük, hogy e lap a Luther-Társaság rendes, alapító
tagjainak tagdíj fejében jár s elfogadása nem jelent új pénz
áldozatot. Ha pedig egyáltalán nem tartanak rá számot, arra 
kérjük őket, juttassák példányukat valamely szegény gyüle 
kezetnek, iskolának vagy hívünknek, esetleg bízzák az intéz
kedést a szerkesztőre. Annyi szórványhelyen élet kenyere 
gyanánt fogadnák gondozatlan híveink, így meg sokszor 
olvasatlanul vetik félre. Kérjük őket, javaslatunkat olvassák 
jóakarattal. — Foktő. Sajnáljuk, de lapunk mértékét egyik 
sem üti meg.

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az írásokat: mert nektek úgy tetszik, 

hogy azokban örök életetek vagyon!“ János 5, 39.
Febr. Reggel Este.

15. Máté 16, 13—18. Ján. 12, 44—50.
1G. Ján. I., 1, 1—4. Luk. 1, 1 -4.
17. Ján. 12, 20—33. Zsolt. 119, 103—109.
18. Kor. 11. 3, 12—18. Kor. II., 4, 1—6.
19. Máté 20, 1—16. Kor. I., 9, 24—10, 5.
20. Ezékiel 2, 1-10. Móz. II., 13, 17 22.
21. Luk. 9, 1--10. Móz. IV., 14. 1—23,
22. Luk. 10,, 1 -16. Móz. IV., 21, 1—9.
23. Csel. 9, 1--22. Tim. II., 2, 1-14.
24. Kor. I., 3, 5—13. Jel. í2, 8—11.
25. Eféz. 4, 7- -16. Tess. II., 3, 1—16.
26. Luk. 8, 4 - -15. Kor. II.. 11.19—12,9
27. Máté 5, 1--7. Jerem. 26, 1 — 15.
28. Máté 5, 8--12. Péidíibesz. 3, 1—18.

„Boldogok, a kik hallgatják Istennek beszédét és meg
tartják.- Lukács 11, 28.

Hornyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája, VI., Aradi-utcza 14.


