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Imádság március 15-én.
Örökkévaló Isten, a ki előtt ezer esztendő
annyi, mint a tegnapi nap, mely elmúlt s az
éjszakának'negyedrésze; a te örök végzésedből
'/mutatsz,hazát a nem ieteknek s áldod'Őket a
lünk,' népek^iatalnfas p á ^ tora T áldjuk^
nevedet, hogy tüzes oszlopképben 'előttünk
jártál s hosszas bujdosás után az ígéretnek
földere vezettél. A szolgaságnak házában nehéz
egyiptomi igával próbáltál meg bennünket.
Megnehezült. felettünk a te kezed s éreztük
ostorodnak feddő csapdosását; de nemcsak
sújtottál, hanem vigasztaltál, erősítettél is ben
nünket s midőn megelégedtél könyeink és
verítékünk hullásával, a szabadságnak édes
mannáját hullattad elszegényült mezeinkre.
Áldunk Atyánk az igáért, melylyel megtörted
bennünk a test hatalmát s áldunk a szabad
ságért, a'melylyel lelkünket isteni méltóságra
emelted. Add, Atyánk, hogy mindvégig a te
lelked lakozzék köztünk s a szabadságra, kegyel
med e drága ajándékára, mindvégig méltók
maradjunk. Oltsd ki bennünk a gyűlölség
pusztító tüzét, forraszsz össze hazánk, alkot
mányunk és egymás szeretetében s ismerjék
mindenek, hogy a te gyermekeid s Krisztu
sunknak tanítványai vagyunk. Légy oltalmunk,
hogy velünk közlött jótéteményedet, a szabad
ságot, semmi földi hatalmasság el ne ragad
hassa mi tőlünk. Sőt szállasd át, ha felségednek
úgy tetszik, szent örökségül késő utódainkra,
hogy ők is áldhassák a te nagy nevedet. Taníts

bennünket szent igéddel, hogy a földtől elsza
kadjunk, minden gyarlóságból kivetkőzzünk s
e földi hazánkban a te útadón járva, mennyei
hazánkat keressük. Áldd meg hazánk at tartós
békességgel ,1 hogy viruljon benne a te anyaspntegyházad. Áldd meg a törvények őrét, a
s szent fiad példájára szenvedni-tudjon népéért.
Tudjuk, atyánk, hogy mi p e n g é k .vagyunk,
de térerősekké tehetsz s örök jó voltodból meg
áldhatsz bennünket. Légy velünk segedelmed
del, vígy jó úton jó lelkeddel. Ámen.

Jézus

felelete

Keresztelő Jánosnak.
Boldog, a ki én bennem meg
nem botránkozik.
Luk. 7, 23.

Jézus épen az isteni küldetésében fáradozott,
messiási munkájában foglalatoskodott, mikor Keresz
telő János követei, ama bizonyos két tanítvány meg
jelent nála. Igen, — ép „abban az órában sokakat
szabadíta meg a betegségekből, Isten ostoriból,
tisztátalan lelkektől és sok vaknak adá meg szemek
világát . S im azok a férfiak őt mégis imigyen
köszöntik: „Keresztelő János küldött minket tehozzád és ezt kérdezi: Te vagy-é az, a ki eljövendő
vala, vagy mást kell várnunk?"
Jézus a meglepő kérdésre egyenes feleletet
nem ád. Nem mondja sem azt, hogy igen, sem
azt, hogy nem. A puszta szónál szebben beszél
mindég a tett. Épen azért méltóságos nyugalommal
fogadva a feltett kérdésben ellene irányuló vádat,
egyszerűen utal eddigi működésére, utal amaz
ékesen beszélő tényekre, a melyeket véghez vitt s
a melyek népe közhite szerint is csak a Messiás
személyével kapcsolatban következhettek be. —
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De ha sem ingatag jellem, sem élvhajhászó
Ézsaiás 61, 1; 58, 6. — „Es felelvén Jézus monda
kéjenc, hát akkor mi volt hát, a kit ti ott a
nékik: Elmenvén mondjátok meg Jánosnak, a me
pusztában láttatok ? Próféta tán? Igen —— mondja
lyeket láttatok és hallottatok: hogy a vakok szemeik
Jézus — sőt több, mint próféta. A próféták Isten
világát veszik, a sánták járnak, a bélpoklosok megigéjét és akaratát hirdették és mégjövendölték _a
tisztúlnak, a siketek hallanak, a halottak feltámad
messiási kort. Ezt megtette Keresztelő János is,
nak és a szegényeknek az evangéliom prédikáltatik.
sőt ezen felül ő még többet is tett. Neki Isten
És boldog, a ki én bennem meg nem botránkozik .
végzéséből még egy külön hivatás is jutott osz
Kell ennél töb b ? kell ennél világosabb és
tályrészül: ő magának a Messiásnak útegyengetője,
határozottabb felelet. Ebből Keresztelő János nem
ama férfi vala, kiről írva vagyon (Malakiás 8, 1 ):
csak azt tudhatja meg, hogy Jézus-e hát amaz
„Imé elbocsátom az én követemet a te orcád előtt,
eljövendő, hanem egyszersmind kiolvashatja a le
ki megkészíti a te útadat előtted". Prófétának ennél
sújtó ítéletet is, a mely felette elhangzott. Kiolvas
magasztosabb feladata nem v o lt! Azért
teszi
hatja a szomorú valót, hogy Jézus a Messiás ot
hozzá — „bizony mondom néktek, hogy azok között,
nem sorozza a boldogok közé, mert ő benne megkik asszonytól születtek, nincs nagyobb próféta
botránkozott 1 Ő nem értette meg azt, kinek útját
Keresztelő Jánosnál, de — s ezzel éles határt von
egyengeti való, — sőt ő, noha hallja, tudja, hogy
az ó- és új-szövetségi kör között — a ki ^kisebb
mit mivel Jézus, — mégis kételkedik benne, nem
a mennyek országában, az nagyobb ő nála".
tartja őt Messiásnak!
_
Nevezetes kijelentés ez. Teljes világot vet
Legyen neki az ő hite szerint. Kétkedő s vádló
Keresztelő János egész személyiségére: világtörté
kérdése le nem téveszti arról az útról, a melyre
neti értékére, szerepére és jelentőségére.
lépett s a melyről tudja, hogy azt neki végig kell
Keresztelő János az ó- és új-világ határán
járnia, ha mindjárt a jeruzsálem királyi trón helyett
áll. Amabban nála nincs nagyobb, mert ő prófé
a golgotái kereszthez viszen is.
tánál is több, ő a Messiás útegyengetője. De
De bár fájón érinté isteni nagy szivet a
emebben a — személyes jelentőségét tekintve —
Keresztelő János bizalmatlansági nyilatkozata, azért
kisebb is nagyobb nála, mert — hívő s ép azért
nyoma sem marad abban az iránta való neheztelés- v
boldog.V Ő a határt átlépni nem tudta: ő nem
nek. Ellenkezőleg — hogy a követek eltávoztak —
hitt a Jézusban, mint Krisztusban, ellenkezőleg
oda fordul a sokasághoz és igaz értéke és-jelentősege
Jézusbán megbotránkozott s boldogtalanná lön.
szerint méltatja a Keresztelő János személyiségét.
Pedig boldogé csak az lehet, a ki Jézusban
Keresztelő Jánosnak, a hagyományos zsidó
nem
botrá&kozik m eg
királv-fíióMási képzetben elfogódva sejtelme sincs ^
Dr. Masznyik Endre.
aifőiy hogy- égy"u cíntT 7nv*"-1'“ ilut:Ui iuro, csöndesed
működő, tanító, jótevő és szenvedő alak i§ lehet
Istennek szolgája és messiása, — de jjiát ez mind
egy. Azért ő mégis csak az marad, sot^épgn így
Vasárnap délelőtt.
marad az, a minek maga az isteni akarat rendelte
volt őt: az igazi Messiás, a Jézus Krisztus útN yugalom nak napja virradt a falura,
egyengetője, a ki az Isten üdvháztartásában a
Kis pihenés, öröm, nagy fáradtság-, búra;
maga szerepét híven betöltötte. S hogy e világ
M éla csend a tájon . . .
történeti kiváló szerepét senki félre ne értse^ s
A zt beszéli e csend: ember, ma a lelked
valamikép értékén és jelentőségén alul ne becsülje,
nyomban elmondja hallgatóinak, ki is volt hát az
Istenedhez szálljon!
a Keresztelő János.
Mint rendesen, most is érzéki képbe burkoltan
Néptelen az utca, senki se' jár rajta,
közli a nagy igazságot. „Mit látni mentetek volt
A lármázó pásztor jó korán kíhajta,
ki — kérdi — a pusztába?" Mintha csak mondaná:
N incs ünnepe néki,
mit-gondoltok, ki és mi volt ez a János, a ki ott
a pusztában fellépett? Talán szélingatta nád vagyis
N incs bánata, v ágy a; hogyha volna is a
egy oly ember, a kinek nincs határozott elve es
Kürtjén kürtölné ki.
meggyőződése, a ki ma így, holnap meg úgy
viselkedik, a ki ma Messiásnak tart engem, holnap
Csendül a kis templom két kicsiny harangja;
meg megtagad? A kérdés úgy van feltéve, hogy
Imádságra hívó szelíd, édes hangja
már a feleletet is magában foglalja: nem; Keresz
telő János nem vala szélingatta nád, nem volt
O ly jól esik nékem,
ingatag jellemű férfi. D e — folytatja most tovább,
Mint tíkkadt vándornak pálmák halk moraja
hogy más oldalról tisztázza jellemét — talán ki
Oázos vidéken.
mentetek, hogy lássatok egy gyengeségbe öltözött
embert, valami afféle pulyálkodó, elvhajhászó kéA szent falak közé, mely bíztatva hív el,
jen ce t? Ez a kérdés is úgy van feltéve, hogy a
feleletet is magában foglalja: nem; a pulyálkodó,
K övetem a hangot örömteli szívvel.
élvhajhászó kéjencek nem a pusztákban tartóz
Jőnek ifjak, vének;
kodnak, nem öltöznek teveszőrruhába, nem élnek
Elnémul a harang . . . zendül az ajkakon
sáskával s vadmézzel, hanem a királyi palotákban
Áhítatos ének . . .
ütik fel sátrukat.
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Majd az ima hangja száll reszketve széjjel
És a buzgó hívek összekulcsolt kézzel
Hallgatagon állnak;
Arcaikról a bú borongó fellegi
Lassan tovaszállnak.
Csúggeteg szívem is új örömre éled,
Hogy hangzik az Ige: „V a n egy dicsőbb élet.
Van egy igaz Isten 1“ . . .
Áldott e hely, jertek, kiket száz bú vérez,
Meggyógyultok itten!
Lampérth Géza.

Szülők és gyermekek.
Elbeszélés.
írta: Hamvas József.
I.

Horvát András volt a leggazdagabb ember a
faluban. Munkával, szerencsével annyira felvitte az
Isten a dolgát, hogy mikor a felcseperedő Dénes
fia elvégezte otthon az elemi iskolákat, sodort
egyet vastag bajuszán, aztán azt mondta:
— Urat nevelek belőle, van módonjf húzza.
Be is adta a városi iskolába. Okps gyerek
volt a Dénes, szépen eljutott egyik osztályból a
másikba, bár nem törte-, magát valami "nagyon a
tudomány után. Bőségesen .pénzelte a^apja s akad
tak jó cimborák, a kik
hcgy-vata*hogy .meg ne maradjon a havi pénze egyik hónap
ról a.másikra. Dénes gyerek még válogathatott is
pajtásai között. Kisebb korában azokhoz húzott,
a kik erősebbek voltak mint ő ús a- verekedések
ben segítettek neki. Később már abban telt jjröm e,
ha úri fiúkkal barátkozott. El is tanulta az ’ úri
modort hamar s egyszer csak azon vette észre
magát, hogy szégyenli, ha arra gondol, hogy az
apja csak egyszerű parasztember.
Mikor felkerült Budapestre jogásznak, már
egész sereg úri ismerőse volt s a nevét se írta
Horvátnak, hanem Horváthnak h-val s szerette
emlegetni, hogy ő tulajdonképen nemes szárma
zású, az apja földbirtokos, egy ősi kastélyában
lakik, nagy kert van a kastély mögött.
Otthon pedig, ha néha-néha hazakerült, nagy
napja volt Horvát Andrásnak. Összegyűlt az egész
rokonság és csak csodálták, csak bámulták, hogy
mekkora nagy úr lett a kis Dénes gyerekből.
Az apja ilyenkor, ha nagy öröme is telt benne,
hogy mennyire kinevelte a fiát, mindig hozzá gon
dolta :
— Sok pénzembe is van.
Ez a gondolat pedig, a mint az esztendők
teltek-multak, mindig többször jutott eszébe. Egyre
várta, hogy mikor kap már a fia olyan állást, a
miből megélhetne az apai segítség nélkül is. E
helyett azonban az történt, hogy Dénes egyre töb
bet kért. A múlt őszszel már a termés árából alig
maradt valami, mert mihelyt megérezte a fiú, hogy
pénz van a háznál, azonnal otthon termett, elő
adta, hogy előkelő urak között kell élnie,, ha vala
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mire akarja vinni. Ez pedig sok pénzbe került.
Adósságai vannak. Az öreg szomorúan adta oda
neki a pénzt:
— Édes fiam, te tudod mit csinálsz, de én
tőlem többet ennyi pénzt ne várj. Két testvéred
van még. Miklós most került haza a katonaságból,
meg szeretne házasodni. A húgod is innen-onnan
eladó lesz. Már most ezekről is csak kell gondos
kodnom.
Dénes urat sértette ez a beszéd.
— Hja az mind igaz, de hát nem megy ám
az úgy ott a nagy világban, mint itt ebben a kis
fészekben. Oda sok pénz kell, ha az ember azt
akarja, hogy valamire vigye. Most akar utamba
állni, mikor eddig mindig okosan gondolkozott. A
minek meg kell lennie, annak meg kell lennie.
Ezzel zsebre vágta a pénzt és még aznap
elutazott. Horvát Andrásnak pedig valami elfogta
a szivét, valami keserű fájdalom, de nem szólt
senkinek, csak néha szakadt fel a melléből egyegy nehéz sóhajtás.
De nem panaszkodott szegény senkinek.
H.
Horváth Dénes úr ugyancsak vígan élt úri
módon a fővárosban. A sok mulatság kiölte belőle
a kedvét a munkához s ha kapott volna is hivatalt,' kicsinyeké a rangot vagy sokallotta a muö*-;
kát. .Nejh igén gondolt a jövőre, mert bízott az
apja'vagyonában, meg a szerencséjében is sm ’értnem uróMTt. még nehéz nanokat. n e m bennük.
dal ismerkedett meg. Ez ÁT család szívesen látta a
szépreményű előkelő külsejű fiatal Horváth Dénest,
de legszínesebben látta a leány, Ilonka.. Nemsokára
mái* arról is suttogtak az emberek, hogy aligha
házasság nem lesz a dologból.
Mikor Ilonkáék haza mentek, meghívták a
fiatal embert. Egy hétre rá el is határozta Dénes,
hogy elmegy, még pedig egyik legjobb barátjával,
a dúsgazdag Haraszthyval.
Haraszthy valamivel fiatalabb volt mint Dénes.
Nemcsak gazdag volt, hanem komoly gondolkodású
és munkaszerető is.
Derék, egyenes, becsületes ember volt, leg
nagyobb boldogsága az volt, ha szüleiről beszél
hetett s elmondta, hogy mennyi fáradságukba,
munkájába került, míg annyira vihették, a hol most
vannak.
Dénes úr pedig már ekkor annyira volt, hogy
nemcsak hogy nem emlegette szüleit, hanem egy
szer azt is kimondta, hogy nem is élnek már
szülei, egyedül áll a világon, ő egy régi nemesi
családnak utolsó sarjadéka. Sokszor megsajnálta
érte Haraszthy, a ki szüleit igazán, őszintén szerette.
Ketten indultak látogatóba. Repült velük a
gyorsvonat, végig az Alföldön. Alkonyat felé mind
kettőt elfogta az álom, beszélgetésük egyre szaggatottabb lett, végre elaludtak.
Éjféltájban nagy rázkódás ébresztelte fel őket,
a vonat hirtelen megállóit. Álomtól ködös fejjel
tudakozódtak, mi történt s hallják, hogy a vízára
dás átszakította a vasúti töltést, nem mehetnek
tovább. De ha kocsit fogadnak s elhajtatnak a
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— Már most a hangodról is megismerlek.
Haraszthy zavartan nézte a jelenetet:
— Testvére kigyelmed ennek az úrnak?
— Az volnék. Itt lakik a faluban az édes
apánk, annak a lovain megyünk. Dénest a városba
neveltettük, nem szemrehányáskép mondom, sok
pénzünkben is van.
Haraszthy egy szót sem szólt többet. Tudta,
hogy ez az ember, a kit barátjának hitt, megcsalta;
hogy megtagadta szüleit, mert egyszerű paraszt
emberek, hogy léha, jellemtelen ember, mert a
szegény falusi nép keserves munkájából élősködik.
Mikor eljutottak a vasútállomásra, leszállt a kocsi*
ról, kifizette a fuvart s a nélkül, hogy csak egy
szer is hátra fordulna, belépett a váróterembe.
Horváth Dénes egy darabig merőn nézett ba
rátja után, aztán leugrott és utána sietett. Mikor
a váróteremben utol érte, megszólította, de Haraszthy
szótlanul, hidegen fordult el. Dénes látta, hogy a
dolgot jóvá többé nem teheti.
Csüggedsége egy darabig szótalanná tette,
aztán elhatározta, hogy nem adja fel a harcot.
Majd elfelejti a világ ezt a kellemetlen dolgot,
aztán megint lehet ő valaki.
A vonat indulóban volt, beszállt ő is. Vissza
se nézett a falujára, ment ki a világba.
.
Az JÖreg Horvát András pedig meghallotta a
kisebbik fiától, hogy mi történt s az a valami, a
mi a szivét nyomta,' mintha még nehezebb lett
volna. Érezte, hogy azok a remények, a miket
Dénes fiához ^fűzött, megcsalták s aligha lesz abból
a~Horyát-jSafM uuszkéségö.
következő állomásig,^ on3kií pár órái késedelemmel
folytathatják utjokati
Jj
» Nemsokára jöttek is a faluból paraszt szeke
resek, Haraszthy, a mennyire a vasút lámpáinak
fényénél iehetett, kiválasztotta a legjobb lovakat s
hívta Dénest, hogy mehetnek.
A mint Dénes a kocsihoz közeledett, elhiilt
benne a v é r : az öcscse volt ott a kocsival. Hir
telen világos lett előtte minden. Falujuk határában
vannak, itt történt a szerencsétlenség, de még
nagyobb is lehet belőle, ha öcscse őt felismeri,
megszólítja, akkor Haraszthy megtudja, hogy hazu
dott, megtudja, hogy megtagadta családját, szüleit
és megveti. Ismerte ő Haraszthyt, tudta, hogy
becsületes ember.
Visszafordult volna, de nem tudta mivel adja
okát. Ha megszólal, öcscse a hangjáról megismeri.
Végre döntött. Felhajtotta felöltője gallérját, kalap
ját szemére húzta és felszállt barátja mellé a kocsira.
A lovak elkezdtek szaladni s ugyan gyors menetben
értek a falu túlsó végére. Dénes, hogy barátja meg
ne szólítsa, úgy tett mintha aludnék.
Most azonban az történt, hogy keleten felemelkedett a fogyó hold s halavány fényt vetett
az éjszakába.
A kocsis Haraszthy valami 'kérdésére hátra
fordult s bámulva kiált f e l :
— Dénes bátyám 1
A bátya pedig reszkető, színtelen hangon
felelte:
— Mi az? Honnan ismer kend engem?

’ III.
Az úrfi, Horváth Dénes úr vissza ment a fő
városba, hanem bezzeg néhány nap múlva már
jött tőle édes apjához a levél. Irtóztató nagy
hazugság volt a foglalatja.
Azt írta, hogy már hetek óta fekvő beteg, a
doktor attól félt már, hogy meghal, de Isten meg
segítette s jobbra kezd fordulni az állapota. Egy
árva szó sem volt arról, hogy négy nappal ezelőtt
találkozott az öcscsével és megtagadta’ őt is, meg
egyszerű szüleit is. A levél végén mindössze ron
gyos kétszáz forintot kért, de sürgősen az öregtől.
Azt is oda írta, hogy majd meglátják, milyen busás
kamattal fogja visszafizetni.
A becsületes Horvát András meg a felesége
eladták a második pár ökrüket, a mit a kisebbik,
a házasulandó fiuknak szántak, felültek a vasútra
s elmentek Budapestre, hogy meglátogassák beteg
fiukat, . . . mert hát az apai, anyai s z í v szereti a
gyermekét utolsó dobbanásáig.
Az úrfit nem találták az ágyban, nem is talál
ták otthon. Fényes kvártélya volt, a szállásadó
asszonyság el akarta őket küldeni, mert a nagy
ságos úr nincs otthon.
— A Dénes fiunkat keresnék — mondá meg
szomorodott szívvel Horvát András, — mi volnánk
az édes szülei. . . írta, hogy nagy beteg, eljövénk,
hogy lássuk és megvigasztaljuk.
A szállásadó asszonyság a jámbor falusiaknak
a szeme közé nézett:
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— A nagyságos úr azt mondta, hogy neki
kastélya van, földbirtokának a haszonbéréből küld
fel minden hónapban az ispánja. Beszélhetnek ne
kem, a mit akarnak. Különben maguk lássák, itt
jön a nagyságos ú r . . .
Óh és jött a nagyságos úr, Horváth Dénes
úr . . .
A mint az ő becsületes szüleit megpillantotta,
intett a szállásadónénak, hogy menjen dolgára. . .
ezekkel a falusiakkal beszéde van.
Nagyon rövid ideig tartott a beszéd:
\
— Hoztak-e pénzt? — kérdé izgatottan.
Erre Horvát András komor hangon, de hatá
rozottan így felelt:
— Nem hoztunk, fiam, mi pénzt nem hoztunk,
.. . írtad, hogy beteg voltál, szerettünk volna látni. ..
No hát, fiam, a mit láttunk, az nekünk elég volt
egész életünkre... Jere anyjukom, jere anyjukom,
jere haza! . . .
Az édes anya meg akarta ölelni a fiát, mégis
csak húzta hozzá a szive, de Horváth Dénes na
gyon kedvetlen volt, elfordult tőle . . .
Hogy is ne fordult volna el én édes istenem
attól az öreg, patkós csizmáju falusi asszonytól, a
ki nem átallja éreztetni, hogy ő az édes fia . . . .
pénzt . . . pénzt kellett volna hozniok . . .
— Jer, ha mondom ! — parancsold $orvát
A n d rá s ...
,*•
-y--f
a **
A két jámbor”'m egszom orodott szivű, ember
el sem búcsúzott a fiától'. *,. hazament, ' y
Soha többé nem találkoztak áz;életben. '
— -------- ~ r
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„Horváth Dénes, foglalkozás nélküli csavargó
a Zugligetben felakasztotta magát".
Ugyan fog e valaki ezen csodálkozni?

T h ö k ö ly Imre s a késmárki vár.
— Képünkhöz. —

A híres kuruc király nem sokáig nyugszik már
idegen földön, a kisázsiai Nikomédiában. Királyunk
már kiadta a rendeletet, hogy hozzák haza ham
vait a többi bujdosókéval, nagy Rákóczi Ferenccel,
Zrínyi Ilonával, Bercsényivel, a hű Mikessel, Zayval együtt.
Rákóczit Kassán temetik el a gyönyörű dóm
templomban, mely hajdan az evangélikusoké volt.
Thököly hamvaiért két város vetekszik. Maga Thököly
Imre azt hagyta meg testamentumában, hogy egy
felsőmagyarországi kulcsos városnak lutheránus
templomában temessék el. E pontra támaszkodva
két. város is követeli a bujdosót, Késmárk és Eper
jes. Mind a kettőnek van tetszetős argumentuma
s az ügy. maga most van döntés alatt. Kiküldöttek
egy bizottságot, a melybe mind a két város 3 —3
tagot választott; benn van még három kitűnő tör
ténettudós, a kuruc korszak búvárja, Thaly Kálmán,
Zsilinszky Mihály és Thallóczy Lajos. Az ő szakértelmök és bölcseségök rövid időn dűlőre viszi a
dol g pt . .

.

~

Két 'évvel utóbb a budapest^Japokb^n ez a
hir jelent m eg :
‘

;:

V

-

k

■jy^smárk a Thökölyek ősi fészke. Ez
adta a^csaíád nemes nevét, innen korm ányozták'
,11T

---------
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Imre atyja,TstVÚn gróf,-..^va városában halt meg,’
ostrom közben, .s fiát 13 éves korában onnan szöktettélr meg nagy titkon jó hívei Erdélyországba. D e

A késmárki vár bástyája.
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igazi hazájuk, a hová legörömestebb visszavágy
tak, Késmárk volt. Imre itt született az ősi várban
s az igazat megvallva, a vár ősi kápolnájában volna
a hős méltó nyugvóhelye. Valami megható gondolat
az, hogy a bujdosó abban a templomban álmodja
nagy álmát, a melyben a keresztyénségbe beavat
ták s pályája hosszas, százados kanyargás után
visszatérjen kiinduló pontjához. Ámde e kápolna a
község tulajdonából valahogy — elévülés követ
keztében — a róm. kath. egyház kezére került s
onnan elperelni bajos volna. A mi egyszer a papok
hatalmába került, arra bízvást keresztet vethetünk.
A pápa nálunk — úgy látszik — nagyobb úr a
királynál is, és nem engedi meg, hogy az egyszer
r. kath. szertartás szerint felszentelt templomot egy
eretnek fejedelem visszafoglalja. így jutottak a kés
márkiak arra a gondolatra, hogy a fejedelmet az
új evang. templomban helyezzék el. Itt is szép
helye volna s közel pihenne a hajlékhoz, a hol
született.
Az eperjesiek a régi evang. templomot (mely
különben Thököly halála után épült) szánták a
fejedelem nyugvóhelyéül. Az ő okoskodásuk sem
alaptalan. Eperjes városa, ősi collegiuma nevelte
az ifjú Thökölyt oly lángoló lelkű evangélikussá,
oly nagy magyarrá. Ezt a collegiumot utóbb nagy
alapítványnyal gazdagította; örömest lakott Thököly.,
fejedelemkorában is benne.
-r '
Mai*rszámunkban a késmárki várnak egy bás
tyáját s a késmárki templomot, mutatjuk be.-Más
alkalommal majd Eperjesről hozunk . képet.

VEGYES.
Orosházán Kovács Andor lelkész, a ki vallásos
estéket is rendez, a Luther-Társaságnak 1 örökös,
13 rendes és 19 pártoló, összesen 33 tagot gyűj
tött. Orosházán eddig czak egyetlenegy tagja volt a
Luther-Társaságnak. (15,000 magyar lélek.) Remél
jük, pár év munkája pótolja az eddigi mulasztást.
Az első m agyar ev. gyülekezet Ameriká
ban. Az észak-amerikai Egyesült-Államokban, Cleveland városában 80 családdal megalakult az első
magyar evang.1 hitközség. Elnökké Masztics Elemért
választották (Devicse, Hont m.). A többi tisztviselők:
Tóth Mihály jegyző (Új-Malomsok, Győr m.), Ponevács Antal pénztárnok (Nyíregyháza), Dombi György
ellenőr (Árpás, Sopron m.), Bors Gábor alelnök
(Bakony-Tamási, Veszprém m .); presbyterek: Ren
des János (Gecse, Veszprém m.), Bors Ferenc (Ba
kony-Tamási, Veszprém m.), Kiss Mátyás (Gecse),
Balázs József (Szent-András), Tóth Lajos (BakonyTamási). A gyülekezet nevében az elöljáróság levelet
irt Gyurátz Ferenc püspöknek s kijelentette, hogy
nem akarnakjaz odavaló idegen és német sinodusok
„mostoha anyasága" és fenhatósága alá tartozni,
hanem az a vágyuk, hogy édes hazájuk vala
melyik egyházmegyéje vegye be őket kötelékébe.
Ök maguk megajánlanak a lelkész fizetéséhez 300
dollárt (mintegy 1500, korona), a többit hazulról
kérik, valamint segélyt templomépítésre. Több nem
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telik tőlök, mert valamennyien szegény munkások,
a kik testök töredelmével szerzik s arcájuk verí
tékével eszik keserves kenyeröket. Ha elhagyjuk
őket, beleolvadnak más egyházakba. Már eddig
is nagy a veszteség. Értesülésünk szerint intéző
köreinkben megvan a hajlandóság, hogy anyagi
helyzetünkhöz képest elszakadt amerikai véreink
felé hazai közegyházunk mentő kezet nyújtson.
Levelök egész tartalma s hangja azt mutatja, hogy
itt igazán hivő s buzgó gyülekezet kór támoga
tást. „Itt a távol idegenben, messze szeretett szülő
hazánktól, jóformán megtörve a nehéz munka által,
egyedül a vallásos érzületünkhöz való visszatérés
s az abból merített hit az, mely lelkeinket meg
nyugtatja. Elhatároztuk, hogy saját'vallásunk tanai
szerint saját nyelvünkön megalakítjuk Amerikában
az első magyar ág. hitv. evang. egyházat, céloz
ván ezzel ápolni és megőrizni ama fenséges^ vallást,
melynek tanai értelmében nevelkedtünk, melynek
tanaiért apáink a múltban oly sok üldöztetésnek
voltak kitéve s melyért annyian szomorú, de dicső
vértanúhalált . szenvedtek. Célozzuk továbbá azt,
hogy idegen felekezetek templomaiban és iskolái
ban elkatholikusodott s elreformátusodott gyerme
keinket megmenthessük a mi vallásos meggyőződé
sünknek . Elismeréssel említjük föl, hogy a püspöki
kartól kérnek alkalmas lelkészt s nem vetik magu
kat a börtön és fegyelmi elől hazulról kiillant úgy
nevezett lelkipásztor botja alá. Méltányolni kell e
ragaszkodást s az állam figyelmét hivatalosan fel
kell hívni arra, hogy itt gyámolításra szoruló magyavolna.
' - S z á la y F e r e n c , a veszprémi egyházmegye
múlt őszön elhunyt esperese, végrendeletében 2000
K-t hagyott a kőszegi leányiskolára, a melynek
hosszú időm át fáradhatatlan felügyelője s kis bi
zottsági elnöke volt. Szép bizonysága ez annak
az erős köteléknek, mely a boldogultat az inté
zethez fűzte.
A pápai ág. hitv. ev. leányegylet március hó
3-án esti 6 órakor a gyülekezeti nagy tanács
teremben felolvasással és szavalatokkal egybe
kötött hangversenyt rendezett a következő mű
sorral : 1. A madár fiaihoz. Köveskuti Jenőtől.
Karének. Előadták az ev. ref. tanítónőképző-intézet
növendékei. 2. A vén cigány. Farkas Imrétől. Sza
valta : Káldy Margit tanítónőképző-intézeti Il-od éves
növendék. 3. Hallgató magyar. Lavotta Jánostól.
Előadták I. hegedűn: Kiss Ernő, Márcsik Mihály,
Pákán Árpád; II. hegedűn: Darás Viktor, Kaposi
Károly, Tarczy Zoltán;' fuvolán: Dávid János;
harmóniumon: Bóday István; csellón: Ferenczy
István; b ő g ő n : Dezső Zoltán állami tanitóképzőintézeti növendékek. 4. Kuruc-dalok. Énekelték:
Fodor Jolán, Tok Erzsi, Cserkuti Ilonka és Kovácsics Karolin tanítónőképző-intézeti növendékek.
5. Felolvasás. Tartotta: Kovács Sándor, a po
zsonyi theologiai akadémia tanára. 6. Az én ta
nyám. Schubertá Ferenctől. Énekelte : Melha Endre.
Zenével kisérték : I. hegedűn : Pákán Árpád ; II.
hegedűn: Kiss Ernő, Márcsik M ihály; csellón:
Ferenczy István állami tanítóképző-intézeti növen
dékek. 7. Népdalok. Énekelte a leányegylet ének
kara. 8. Havasi rózsa. Tompa Mihálytól. Szavalta:
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Hammer Mici úrhölgy. 9. Népdalok. Átírta: Sarudy
Ottó. Énekelte a tanitónőképzőintézeti növendékek
énekkara. 10. Rákóci-induló. Farkas Imrétől. Sza
valta : Vittnyédy Anna ev. ref. tanitónőképzőintézeti
növendék. 11. Mazur. Zsasskovszky Ferenctől. Kar
ének. Előadta a leányegylet énekkara.
A hangversenyre a közönség zsúfolásig meg
töltötte a tanácstermet és sűrű tapsokkal kisérte
az előadásokat. Kovács Sándor az Athenaeum
kiadásában megjelenő Nagy magyar Protestáns
Egyháztörténetből olvasott fel nagyobb részletet
a XVni. század protestáns egyházi életéről. A
hangversenyt tréfás tárgysorsjáték követte s szép
összeg gyűlt be az egylet céljaira. Az óriási érdek
lődés, mely az egész télen át tartott, évtizede
ken át tartott, évtizedeken át lankadatlan kitartás
sal folytatott gondos, céltudatos, következetes lelki
pásztori munka eredménye, amit követendő példa
képül állítunk gyülekezeteink elé.
Rövid hírek. Nyíregyházán az új gymnasium
már tető alatt van s szeptemberben átadhatják
rendeltetésének. Szép emléke lesz Bocskay eszten
dejének. A gyülekezet új szabályrendeletét az
egyházmegye javasolta módosításokkal végleges
formájában megállapították. Egy képviselőtestületi
tag ellen, a ki az egyházzal és szertartásaival
szemben [ellenséges magatartást tanúsít,, a meg
torlást határozták el.
>

Felhívás!
A bécsi béke háromszázados fordulója s az
országos Bocskay-ünnep alkalmából a LutherTársaság alkalmi füzetet ad ki híveink számára.
A füzet az Egyházunk Nagyjai című vállalatban
jelenik meg több szép képpel. Benne lesz a bécsi
békekötés oklevelének záradéka, Bocskay István
fejedelem képe s több más kép is emelni fogja
értékét. Szövegét Kovács Sándor pozsonyi theol.
akad. tanár szerkeszti.
A tartalmas díszes füzet ára csak 20 fillér
lesz. Luther-Társaság azért szabta ily olcsóra, mert
tömeges megrendelésre számít. Felhívjuk azért a
lelkésztestvéreket, a minden rendű tanintézetek
igazgatóságait, hogy a gyülekezetükben honos leg
célszerűbb módon a figyelmet e füzetre felhívni,
számára megrendelőket gyűjteni szíveskedjenek.
A füzeteket húsvét hetében küldjük szét.
A füzet német és tót nyelven is meg fog
jelenni.
A megrendelők számának bejelentését f. évi
március hó 31-ig kérjük a nyelv pontos meg
jelölésével közvetlenül Homyánszky Viktorhoz,
Budapest, Akadémia-utca 4. szám alá.

Luther-társaságí értesítés.
Tisztelettel értesítem a nagytiszt, lelkész ura
kat, hogy a Luther-Társaság húsvét ünnepére a
diaspora számára magyar és tót nyelvű beszédeket
nyomtatott. Mindazon lelkész urak, a kik ily
beszédeket óhajtanak kiosztani, szíveskedjenek a

nyelv és példányszám megjelölésével hozzám for
dulni.
A szétküldést Homyánszky Viktor cs. és kir.
udv. könyvnyomdász úr, a Luther-Társ. bizomá
nyosa végzi s pedig április 1-től április 8-ika közt.
A kik április 8-án a kívánt példányszámot meg
nem kapták volna, azok reklamálják azt a fenti
bizományosunknál.
Kiváló tisztelettel
Budapest, 1906. március 8-án.
Majba Vilmos,
Luther-Társ. titkár.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
C sapó M ihály tiz e d e s , M ezőh egyes. Bibliát kapni
a szerkesztőnél Pozsonyban 1 kor. 60 fillér, 2 kor., 3 kor.,
5 kor. és 8 kor. kiadásokban. Ez utóbbi már nagyon díszes.
Küldje be előre az árát 72 fillér postaköltséggel együtt s
azonnal elküldjük. — M a sztics E lem ér, C leveland,
A m erika. Üdvözletünket küldjük az új-világba az összes
hitrokonoknak. Mutatványszámot küldünk bőven. — K a rd os
Im re, South-Norvalk. Hasonlókép üdvözlet. Kéziratokról
jövőre.

L u th er-T ársaság.
' 'A Luther-társaság pénztárába 1906 január hó 1-töl
31-éig- befolyt összegek kimutatása:
V . Alapító-tagok tőkefizetése : Lánczy Leó udv. tanácsos
Budapest.200 K.
“
..
■ -*
2. Örökös tagók tőkefizetéseA- Joánka Bál* Vác, 40 K.
"
3. Egyetemes Icozalapbói-, ,-toyo. évi segély iooo A.
4. Alapító-tagoktól kötvényei után 5% kamat 1904—
1906-ra: Laszkáry Gyula 30 K.
-<
'
?
5U Rendes tagsági díjak évi 8 koronával 1906-ra:
Bognár Endre, Dregaly Gyula, Holuby Adolf, Rédei Károly,
Eszbinder Károly, Kramár Béla, Hűk Ferenc, Málnapataki
egyház, Trisztyénszky Ferenc, Schleiffer Károly, Sárkány
Béla, Soproni theol. tanári kar, Schumacher Etelka, Pápaacsádi nőegylet, Klein Sámuel, Ferenczy Sámuel, Kemenes
aljái egyházmegye, Famler G. Adolf, Brecsánszky Endre,
Miklóssy János, Török József, Búza János, Hajdú János,
Rosza János, Kiss Kálmán, dr. Laurovics János, Poszvék
Sándor, Haubner Rezső, Halmi Aladár, Sárkány László,
Liffa János, dr. Berzsenyi Dezső, Mezölaki és békási ev.
nőegylet, dr. Hollerung Alfréd, Liptai András, Klein Gyula,
Nagygeresdi egyház, Biszkup Béla, Besztercebányai egyház,
Varga Mihály, Krenscher Henrik, Vorubohr Lajos. 1905-re:
Jeszenszky Nándor, dr. Szelényi Ödön, Zsámbor Pál, Dunaszerdahelyi egyház. Petrovics Pál, Wagner G. Adolf, Svehla
János, Fehérkomáromi egyház, Kirchner Gyula, Korossy
Emil, Révkomáromi egyház, Szabadkai egyház, báró Nyáry
Béláné, Hütler Lajos, Dianiska András, Beyer Fülöp, Balta
zár János, Csöngéi egyház, Bálint János, Vemler Pál, dr.
Guhr Mihály, Turcsányi Gusztáv, Pankuch Gusztáv, Handel
Vilmos ifj., Hegyaljai egyházmegye, Krompachi egyház, dr.
Raffay Ferenc, Alsó-nógrádi papiértekezlet, Svehla István.
1904- re: Perényi Rezső, Solcz András. 1903-ra: K. Galli
Lajos. 1904. és 1905-re: Horváth László, Drottner Pál,
Schaffer Rikárd, Novodomszky Márton (8 K). 1899—1901.
évekre-. Krutschnitt Antal. 1903. és 1904-re: Wladár Miksa.
1905. és 1906-ra: Dr. Tirtsch Gergely.
6. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával 1906-ra:
Ifj. Perlaky István. 1905-re: Kéler Ákos, Kamer Frigyes,
Nagyszalóki egyház. 1903—1905. évekre : Bayer Samu. 1901—
1905. évekre: Tótbánhegyesi egyház, Kutlik Sándor. 1904—
1906. évekre: Koczor Gyula.
7. Fiókegyleti pártoló-tagoktól évi 1 koronával 1905-re:
Sülé Sámuel, Móel Sándor, Hári Sámuel, Hartmann Lajos.
1901—1905-re: ifj. Szamkó Mihály. 1905. és 1906-ra: Váci
egyház, Somogyi János, Akalyi Adolf, Szlinka István. 1903—
1905- re : Tepliczky Jáuos, Trnovszky János. 1904—1906-ra:
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Kolossá Ferenc. 1904. és 1905-re: Altmann Gusztáv, idősb.
Marievalkó Samu. 1901— 1906-ra,: Brnóth Dániel.
8. Kiadványokért: Békéscsabai ev. egyh. könyvkeres
kedéstől 8 K 4 f. Összesen befolyt 2098K 4 f.
Budapest, (IV., Deák-tér 4.) 1906 február 1.

Kalauz a biblia olvasásához.

Márcz.
Reggel.
16. Máté 14, 23—33.
17. Jak. 1, 2—12.
18. Oculi Luk. 11, 14— 28.
19. Luk. 10, 17— 22.
20. Ezs. 42, 1—8.
21. Ján. 8, 21—30.
22. Pét. I. 1, 13— 16.
23. Máté 5, 43—48.
24. Kor. I. 1, 3—7.
25. Laet. Ján. 6, 1—15.
26. Ján. 8, 12—20.
27. Jer. Siral. 3, 18—39.
28. Ján. 7, 10—18.
29. Kor. II. 7, 4 -1 0 .
30. Ján. 6, 16— 21.
31. Zsid. 10, 5—18.

Este.
Ján. 2, 13—22.
Máté 21, 33—46.
Efez. 5, 1—9.
Luk. 9, 51— 62.
Ján. 19, 25—27.
Jak. 1, 2—8.
Csel. 8, 1—8.
Máté 12, 38—42.
Ján. 18, 3—14.
Gál. 4. 21—31.
Kor. II. 5, 14— 15.
Máté 27, 45—47.
Kor. II. 7, 6—13.
Ján. 6, 47—58.
Rém. 9, 30—33.
Ján. 18, 33—40.

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

FELHÍVÁS. Bachát Dániel püspök úrnak az
„Evangélikus Családi Lap'-ban megjelent sikerült
képéről külön lenyomatot készíttettünk, melynek
darabja bérmentesítve 50 flUérért kapható lapunk
kiadóhivatalánál és a Theologusok Otthonában Po
zsonyban. Tisztelettel kérjük a lelkész urakat,
szíveskedjenek a képet híveik közt terjeszteni;
tíz példánynál nagypbb rendelés után 25% enged-
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NÉPIES KIADVÁNYAI
3. Szózat a jó magyar néphez.
Ára 2 fill.
5. Egy új apostol. Irta Fidesz.
,
Ára 10 fill.
6. Hitet szerelemért. Elbeszélés. írta ifj. Porkoláb Gyula.

SZ.

„Tudakozzátok az írásokat: mert nektek úgy tetszik,
hogy azokban örök életetek vagyon 1“ János 5, 39.

A Luther-társaság pénztárába 1906 február 1-től 28-áig
befolyt összegek kimutatása.
1. Alapító tagok tőkefizetése: Schultz Gyula Budapest
200 K.
2. Rendes tagoktól évi 8 koronával 1906-ra: Bándy
Endre, Ráth Arnold, Törökbecsei egyház, Petrovics Soma,
Reif Pál, Doktorics Miklós, Limka Nándor, Varga Márton,
Nemko István, id. Alziebler András, ifj. Alziebler András,
Alziebler Mihály, Nagyszombati egyház, Pozsonyi theol.
akad. könyvtár, Hörk József, Görgey Gyula, Hoffmann
Sándor, Selmecbányái lyceum, Gavora Gábor, Achrinyár
András, Krautsack Henrik, Kapi Béla, Fróhreich Ernő, Terák
Emil, 1905-re: Maurer Károly (6 K). Veszprémi egyház,
1904-re: CzibulkaAdolfné, 1905 és 1906-ra: Terpán Károly.
3. Fiókegyleti rendes tagoktól és 4 koronával 1906-ra:
Schweizer Jakab, Rapos Samu, Truka Andor, Magyarboly
egyház, 1905 és 1906-ra: Schmid Mihály.
4. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával 1906-ra:
Bernát István, Bokor János, Bemát József, Tóth János, Tóth
István, Hafenscher Károly, Fabinyi József, Deim Károly, évi
2 koronával: Gidenmüller Henrik, Bichler Antal, ifj. Bitrmann Jakab, Kiesel Lajos, Thüringer Péter, Schmidt Ádám,
Janky Károly, Boler Jakab, Schmidt Miklós, Fay Henrik,
Kistér János, Kohler Péter, Himpelmann Henrik, Wack
Frigyes, Trumpf Miklós, Steigele Károly, Klein Mihály, Jung
Henrik, Berchtold Károly, Bolcz József, ifj. Thiringer Péter,
Mayer János, Dietrich János, Stiefel Jakab, Schmárer Jakab,
Strumpf Károly, Fay János, Dietrich Antal, 1907-re: Dietrich
Fülöp, Tóth Jakab, Bitzmann Jakab, 1905 és 1906 ra : Hg
Frigyes, 1901—1903-rá-. Sümegi István.
Összesen befolyt 529. korona.
•, v
tjJ.903. márgjpg, 1.
. _JBen,dI Henrik, ^
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5.
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V

Ára 6 fill.
7. Gusztáv Adolf élete. írta Stromp László theol. tanár. 3 képpel.
,
Ára 10 fill.
8. Az „Élet** családja. írta s az ifjúságnak ajánlja Domer
Soma.
Ára 4 fill. V
9. A válaszúton. (Példázat az életbe kilépő ifjak számára.
\jf
Irta Paulik János.
,
Ara 2 fill.
^
10. A jó tett áldást hoz. Elbeszélés. írta dr. Moravcsik
\jf
Gyulánk
,
Ára 8 fill.
11. A ki Isten nélkül akart élni. Elbeszélés. írtadr. Moravesik Gyuláné.
,
Ára 8 fill.
13. Tudomány és h it Rajz. írta ifj. Porkoláb Gy. Ára 8 fill.
\jf
14. Képek az életből. Elbeszéli király Mátyás és Kovács
Andor.
Ára^
8fill.
15. A minek az ördög örül. (Példázat templomkerülők szá\V
mára.) Irta Paulik János.
Ára
4fill.
16. Emlékezzetek I Búcsúszó a konfirmandusokhoz. Gerok
után: Ladányi.
,
Ára 2 fill.
17. Hiú álmok. Elbeszélés. írta
Torkos László. Ára 10 fill.
\y
19. A testvérek. Elb. írta Moravcsik Gy.-né.
, Ára 4 fill.
20. Széchy Györgyné, Homonnay Drugeth Mária. Irta : Frenyó
\Jf
Lajos.
Ára
10fill.
21. Rajzok és elbeszélések. Különféle szerzőktől. .Ára 10 fill.
22. Az apa bűne és A testvérek. Két elbeszélés. írta : Király
\j/
Mátyás és Kovács Andor.
Ára
10fill.

23. „ A mi Istenünk beszéde megmarad mindörökké.** Törté
neti rajz. írta Frenyó Lajos.
Ára 10 fill.
24. Irgalom. Elbeszélés. Irta Moravcsik Gy.-né
Ára 10 fill.
25. A két Széchy. Életrajz. írta Frenyó Lajos és A, Szentlélek
útja. Elbesz. írta Petry Gyuláné.
,
Ára 10 fill.
26. Dicső elődök, törpe utódok. Életrajz. Irta Frenyó Lajos
és A király és a szegény anyóka. Történeti rajz Franciá
ból Győri Elemér.
,
Ára 10 fill.
27. Nagy Márton esete. Elbeszélés. írta Béri Gyuláné és Az
ezermester. Elbeszélés. írta Győri Eleipér. Ára 10 fill.
28. Gabonaszemek az életnek kenyeréhez. Irta Sass János.
Ára 10 fill.
29. Három elbeszélés. írtá Horváth Lajos.
Ára 10 fill.
30. Imádkozzunk. Elbeszélés írta Petry Gyuláné. Ifjú hitvallók.
Történeti rajz írta Frenyó „Lajos.
Ára 10 fill.
31. Bízzunk Istenben. Elbeszélés. írtaOlyntha.
Ára 10 fill.
32. A szép Forgách Zsuzsánna. Történeti elbeszélés. írta Hor
váth Lajos.
,
Ára 10 fill.
33. Karácson-est. Elbeszélés. írta Geduly Lajos. — A ki min
denekre vigyáz. Irta Petry Gyuláné.
Ára 10 fill.
34 Apró történetek. K ö z liP a u lik János.
Ára 10 fill.
35. A vallásos édesanya. Irta Horváth Lajosné. — A galgóci
husvét Irta Horváth Lajos.
Ára 10 fill.
36. Kis káté a váltanokról. Kérdésekben és feleletekben össze
állította dr. Lechler K. F ord .: Kapi Béla. Ára 4 fill.
37. Karácsoni ajándék. Elbeszélés. Irta Geduly Lajos és Karácsoni vendég. Elbeszélés. Irta Parrag F.
Ára 10 fill.
38. Az ördög bibliája. Elbeszélés. Irta Paulik J.
Ára 10 fill.

A sorozatból az 1— 2., 4., 12. és 18. számok elfogytak. Megrendelésnél csupán a szám megnevezése szükséges.

Megrendelhetők a főbizományosnál

HORNYÁWSZKY VIKTOR könyvkiadónál, BUDAPEST, V„ Akadémia-utca 4. szám.
Horayánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája, VI., Aradi-utca 14.

