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Jézus és a gyermekek.

Házi istentisztelet.

Engedjétek hozzám jönni a kis
gyermekeket és ne tiltsátok el
őket, mert ilyeneké a menynyéknek országa.
. Márk 19, 14. .

Hol hpzgón imádkozni szoktak,
-£)tt áll az Isten temploma,
Bár: jcoiiyhá az és koldus lakja —
galambja
; '^ e s

.SVj^ * eIcBW a boldogságnak
J^ép napja megaranyozza.
H ot buzgón imádkozni szoktak,
Ott nem zúgnak zivatarok,
Nem aggaszt a kétségnek árja,
Ott a békesség szivárványa
A búfelhőkön átragyog;
Nem epesztenek ott a gondok,
A szív még szegényen is boldog, —
Öröm, csend, békesség van ott.
Hol buzgón imádkozni szoktak,
Kősziklán épült ott a ház,
Erős fala részben sem dől el,
Dacol a rombpló idővel
S lakóira az Ur vigyáz.
Bő áldás száll az oly családra,
A hol lobog a hitnek lángja,
S hol gyakran hangzik hő fohász.
Hol buzgón imádkozni szoktak,
Bátran vallja a szív s ajak?
„Az im ádság": mint égi angyal,
Minden bajomban megvigasztal,
Belőle csak öröm fakad.
Atyánk, a kegyes családoknak, —
Kik buzgón imádkozni szoktak,
Légy őrizője Temagad!

.

K ühn után ném etből: N A G Y L A JO S.
A szerzőnek most megjelent „Egyszerűség" című vers
kötetéből.

^^waesarea Filippi környékétől, az Úr színe elvál
tozásának hegyétől Jeruzsálemig nagy az út. Legegyenesebb irányban Galileán és Samarián keresz
tül, mintegy két napi járófold. Galileát ugyan kike
rülhették volna és ez kívánatos is lett volna, hiszen
élt még a vérszopó Herodes Antipás,' ámde kegyeletes szivük önkéntelen arra felé vitte őket, hogy
a völgyes, halmos szép hazát, szülötte földüket s
eddigi működésüknek áldott színhelyét még egyszer
s tán. utoljára megláthassák.
Bejárták hát az ismeretes szép vidéket. Megmegálltak a kedves Genezaret tava partja mellett
vonultukban, a hol édes, bús emlékek soka rajzotta körül lelkűket; megnézték még egyszer a
halászbárkák helyét, a honnét emberhalászatra szólitá őket a Mester; beszélgettek — nem: Jézus
beszélt csak hozzájuk önmagáról s róluk, biztatva
és bátorítva őket, mondván: „Az embernek fia
emberek kezébe adatik s megölik őt, de megöletése után harmadnapon feltámasztalak. “ Azok pedig
most sem érték meg e nyilatkozatot s mégis féltek
megkérdezni Őt. (Márk 9, 31.)
Hogyan is értették volna meg! Zsidós remény
ben elfogult lelkűk meg nem tudott barátkozni a
Messiás halálának hihetetlen gondolatával. Sejtet
ték is ők, hogy a Mesterükön elkövetendő erőszakos
halál, mint emberek ténye, Isten dolgát meg nem
rontja, hogy az Istennek van hatalma a gyalázatot
is dicsőségre változtatni. Fiát a halálban is megdicsőiteni.
Ok egészen másról álmodoztak. Míg a Mester
a közel halálról beszélt, ők az úton egymás között
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arról vitatkoztak, ki lesz majd közülök a legna
gyobb a Messiás országában!
Majd betértek Kapernaumba is, a Jézus váro
sába s a Mester itt is tanítványaival foglalkozott.
Kegkérdezte tőlük a Péter házában: „Miről érte
keztetek egymás között az úton?“ Ők pedig hall
gattak. Erre a Mester, a szívükbe látva, értésükre
adta, hogy: „A ki első akar lenni közöttetek, az
mindenekelőtt utolsó legyen és mindenek szolgája"
(Márk 9, 34—35.) A mit még kevésbbé értettek
meg. Azért példát mutat nekik egy kicsiny gyer
mekben, mondván: „Ha olyanok nem lesztek újra,
mint a kis gyermekek, nem mehettek be a menynyek országába". Igen nektek újjá kell születnetek
s az életet, mint a gyermek, elölről kezdenetek,
levetkezvén az ő embert minden gyarlóságával és
bűneivel s akkor helyetek lesz az én országomban.
S e témáról beszélt tovább-tovább igen sokat nekik
s a mit beszélt, az a gyermek apotheosisa volt.
Önönmagát teljesen azonositá a kis gyermekkel.
„A ki egy ily gyermek gondját felveszi, nekem
veszi fel gondomat és ha nekem veszi fel gondo
mat, nem nekem veszi fel, hanem annak, a ki
engemet elküldött".
Mily felséges perspektíva! Istent látni a maguk
kal jó tehetetlen kis gyermekekben is. S ezt kije
lenteni egy oly korban és körben, a hol a gyermek
önmagában való feltétlen isteni értékéről még csak
sejtelemmel sem bírtak. A pogány népeknél ugyan
e részben is előbb voltak a zsidók. Mert, míg azok
a gyermekeket csak házi- — -el»dható»^megvehe4Aj
sőt el is pusztítható — portékának tekintették,
ezek, nem ugyan azért, a mik, hanem azért, a mikké
lesznek majd, mint a szent theocratia tagjai, gon
dos nevelésben részesíték őket. S íme, most előáll
Jézus és értésükre adja, hogy nem. ti, ez ártatlan
kisdedek a szent theocratia tagjai, ezek a gyerme
kek Isten gyermekei. S épen azért — pár nappal
utóbb, midőn egy faluba érve, az édes anyák arra
a futó tflzként terjedő hirre, hogy jön a kapernaumi próféta, elébe hozzák kicsinyeiket, hogy meg
illetné őket, a tanítványok pedig feddő szóval vissza
tartók őket, Jézus szinte bosszankodva mondá nékik:
„Engedjétek hozzám jönni e kis gyermekeket és
el -jje tiltsátok őket, mert ilyeneké a mennyek
országa*. S legott hozzátette mintegy magyarázat
képen: „Mert bizony mondom néktek, ha valaki
úgy nem fogadja az Isten országát, mint a gyer
mek, nem megyen be abba". És megölelvén őket,
kezét rájuk téve megáldó őket. (Márk 10, 13—16.)
Méltó dolog e felségesen szép jelenetet meg
szívlelni. Nagy igazságot szemléltet s még nagyobb
titkot árul el. A gyermek ártatlan együgyűségébén
az igaz keresztyén hit élő szimbóluma. A gyermek
nem okoskodik, nem értelmi reflexiós, tudós dogmatizálás és speculatió útján jut el arra az igaz
ságra, hogy neki szüleit szeretnie kell. Ösztönszerű
érzés szerint igazodik. Ő feltétlenül bízik és ragasz
kodik atyjához, anyjához minden körülményben.
Hisz nekik és bennük csak ott, az édes szülői
házban, egyedül ott talál boldogságot. Az édes
otthon az ő mennyországa.
A gyermeklélek e bizó és hivő élete, naiv
együgyűsége, ártatlansága, alázatossága és meg

11.

SZ.

nyugvása példázza az embernek Istenhez, mind
nyájunk mennyei Atyjához való természetes és igaz
viszonyát. És még valamit. Példázza a megdöb
bentő valót a zsidóknál és — sajnos! — nálunk
is, hogy mily igen messze eltávolodtunk mi az igaz vallástól.
Zsidó s keresztyén vallásnak csak egy közös
alaptörvénye van: „Szeresd a te Uradat, Istene
det!" S vallásukban és vallásunkban minden, de
minden van, van iskolás bölcselkedés, dogmatizálás, spekulálás, de sok, van törvény, paragrafus
és szabályrendelet, emberi hagyomány, szertartás,
hökusz-pókusz, komédia, önhittség, üres gőg, felfuvalkodás, türelmetlenség, képmutatás és gyűlölet
még több — csak egy nincs: szeretet.
Bizony ezért nem jutunk be a mennyek or
szágába!
Jézussal a Jézus vallása is eltűnt e föld szí
néről és a Krisztus? A Krisztus meg nem támadt
fel bennünk.
Vájjon mikor támad fel?
Dr. Masznyik Endre.

Thököly hamvai.
A Thököly-hamvak elhelyezés# dolgában a
kiküldött bizottságot dr. Zsilinszky Mihály<v. b. t.
t., ny. államtitkár, mint a bizottság elnöke, .május
22-én d. u. 5 órára hívta oss^e ík j^ g y . Tudomás
tosan megjelentek o tí^ ^ b ilo T O á ^ T O ^ ^ ta g já ig
névszerint: dr. Thaly Kálmán ésJ3$áltóCT?f Lajos
a miniszterelnök részéről; Burgyán'Aladár, Dianiska
Frigyes és dr. Oppel Jenő Késmárk részéről; vala
mint Draskóczy Lajos, dr. Flórián Károly és dr.
Mikler Károly Eperjes részéről. Zsilinszky Mihály
elfoglalván az elnöki széket, üdvözölte a megjelen
teket és a jegyzőkönyv vezetésére dr. Oppel Jenőt
kérte fel. A késmárkiak nevében erre Burgyán
Aladár szólalt fel és arra kérte az eperjesieket,
hogy tekintettel az úgyis csekély kilátásokra, jelent
sék ki, hogy a Thököly-hamvak követelésétől elállanak. Az eperjesiek nevében dr. Mikler Károly vála
szolt és kijelentette, hogy ennek a kívánságnak
eleget nem tehetnek, mert ők a hamvak méltó
elhelyezéséért, nem pedig Eperjes érdekéért har
colnak. Az ügy érdemében való tárgyalásnál dr.
Flórián Károly kért szót és néhány az ügy állására
nézve igen fontos iratnak a felolvasását kívánta.
Előterjesztéséhez képest az elnök felolvasta a Mű
emlékek Országos Bizottságának 1905. július havában
tartott üléséről felvett jegyzőkönyvet, melyből kitűnt,
hogy a bizottságnak ekkor a legnagyobb aggodal
mai voltak annak a hamvaknak a késmárki rideg,
és famennyezettel ellátott új templomban való elhe
lyezése iránt és ezért dr. Thaly Kálmán indítványára
elhatározta hogy, Thökölynek Eperjesen — ifjú
sága színhelyén, közel Kassához: Rákóczy városához
— leendő elhelyezését hozza javaslatba. Ennek a
lépésnek azután az lett az eredménye, hogy a
miniszterelnök már 1905. évi aug. 7-ikén 3201.
sz. alatt arról értesítette br. Prónay Dezső egye
temes felügyelőt, hogy a király a hamvaknak nem
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Késmárkon, de Eperjesen leendő elhelyezését ren
delte el. Mikor azután erről a késmárkiak érte
sültek, akkor ők Májunké, Hoepfner és Schwarcz
építészekkel kidolgoztattak 5 alternatív tervet, melyek
szerint a hamvak tűzbiztos elhelyezése az új tem
plomban is lehetővé válik. Ezt a tervezetet október
elején tárgyalta a Műemlékek Országos Bizottsága
és mint elfogadhatót felterjesztette a miniszterhez.
Most következett Eperjes részéről a memorandum
átnyújtása. Mire a Műemlékek Országos Bizottsága
leküldte Schulek János műépítészt 1905' november
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jesiek előterjesztették azt a kérelmüket, hogy a
bizottság foglaljon Eperjes mellett állást, mert a
késmárki vártemplom — sajnos — nem jöhet ezidő
szerint számba, a késmárki új templom pedig nem
alkalmas, nem méltó építmény a nagy hős nyugvóhelyéül. Nem pedig azért, mert a késmárkiak saját
állítása szerint is csak nagy költséggel lehet féligmeddig alkalmassá tenni, nem egykorú, nem stíl
szerű, nem fekszik a régi város belterületén. Ezzel
szemben az eperjesi templomnál mindezek a kellé
kek megvannak. Ezután dr, Burgyán Aladár szólalt

Jézus és a gyermekek.
>•

25-ikén Eperjesre. A kiküldött műépítész az eper
jesi templomot a hamvak befogadására teljesen
alkalmasnak találta. Ezt a szakértői jelentést a
Műemlékek Országos Bizottsága is tárgyalta, ahol
csupán Thaly Kálmánnak voltak aggodalmai abban
a tekintetben, vájjon a sekrestyét nem-e a jezsuiták
építették. De miután időközben az eperjesi hiva
taltól beérkezett a kétségbevonhatatlan bizonysága
annak, hogy a sekrestye a templommal egykorú,
a Műemlékek Orsz. Bizottsága 1905. dec. 31-ikén
kelt felterjesztésében azt jelenti ki, hogy ez az
aggodalom is eloszlott. A tényállásnak ilyen módon
való megállapítása után, miközben dr. Mikler Károly
és Draskóczy Lajos is többször felszólalt, az eper

fel a késmárkiak nevében és történeti okokra hivat
kozva kérte, hogy a bizottság Késmárk mellett
döntsön. Thaly Kálmánnak adta most meg a szót
az elnök. Thaly elismeréssel szólott Eperjes küz
delméről, kifejtvén, hogy a városnak az csak
becsületére válik, hogy a falai közt akarja tudni
a szent hamvakat. Elismerte azt is, hogy bár
Késmárké az elsőbbség, de azért Eperjesnek is
vannak érdemei. És bár ő is szerencsétlennek tartja
Hansen építette késmárki iij templomot és bár
jobban szeretné a hamvakat egy barokkstílű tem
plomban, és a legszívesebben pedig a várkápolná
ban látni, mégis, mivel a Késmárkon való tűzbiztos
elhelyezés lehetséges, azért ő Késmárk mellett
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adja le szavazatát. Most Thallóczy Lajost kérte fel
véleményének az elmondására az elnök. Thallóczy
kifejtette, hogy nézete szerint Thököly Imrét a
székesfővárosban kellett volna eltemetni, melyet
nemzeti tartalommal teliteni kell. De ha ettől elte
kint, akkor — úgymond — abban a városban
kívánja eltemettetni a hőst, melyhez működése
leginkább fűződik és e z : Késmárk. Eperjesnek
érdeméül tudja be, hogy küzdött a hamvakért és
elismeri azt is, hogy Thököly életében fontos sze
repet játszott. Szavazatát Késmárkra adja. Ezután
dr. Zsilinszky Mihály kihirdette a határozatot, mely
szerint a kiküldött bizottság többsége, Thököly
Imre hamvainak Késmárkon leendő eltemetése iránt
foglalt állást.

Hitért, hazáért.
I r ta : G ag y h y D én e s.

IV.
Fejedelmi nász.
Alig hallgatott el az ágyúdörgés a gráci vár
fokon, mely Mária főhercegnő eljegyzését hirdette
Erdély fejedelmével s alig repült el a mámor,
mely a, jámbor nyárspolgárokon erőt vett azon
öröm miatt, hogy fenséges kisasszonyukat, ime,
milyen magas tisztesség érte s vele együtt a
várost, a sok míves egymás kezébe adta a kastély
ajtaján a kilincset. Gazdag leánynak gazdag legyen
a parafernnma. is !3^it .szólnának abban .azt idegen,
országban, a hol türelmetlenül várják a leendő
fejedelemasszonyt, ki előtt a büszke magyar höl
gyek és nemes urak alázattal hajolnak meg s
jobbágyi kézcsókra járulnak hozzája, ha úgy jelenne
meg közöttük, mint egy elszegényedett, tönkrement
várgróf leánya, a ki szépségét, báját és fiatalsá
gát bocsátotta árúba a koronáért és a föld tömén
telen kincséért? Talán meg is vetnék, el fordul
nának tőle, nem engedelmeskednének neki, ha
hozományán nem volna annyi ékesség, mint rózsa
az arcán és fény a nevén 1 Nos, ragyogjon hát
minden ! Rózsafából legyen a bútora, csillogó velen
cei üvegből a tüköré, aranyból-gyémántból az
ékszere, selyemből a párnája, bársonyból a köntöse!
A leghíresebb asztalosok dolgoztak mennye^zetes, címeres ágyán, melynek mintája a fényűző
francia királyok hálótermében van, keleti ottománját puha, sülyedő gyapottal tömték a kárpito
sok, Perzsiából szállították hajón azokat a drága
szőnyegeket, melyek majdan elnyelik léptei zaját
a gyulafehérvári palota termeiben : kösöntyűit, bog
iárait jegygyűrűjét Sztambulban készítette maga a
szultán aranymivese, menyasszonyi ruháját a bécsi
szabóasszonyok varrták suhogó, kék bársonyból.
Mindenki örült, víg volt az egész környezet
ben, az öreg főhercegnőtől az utolsó belsőcselédig,
csak a menyasszony lett napról-napra szomorúbb,
arca halaványabb, szemei vörösebbek a sirás miatt
és az álmatlanságtól. Szegényebbnek, nyomorul
tabbnak érezte magát mindennél. Ha becézgették,
kényeztették, hízelegtek neki, akkor sem derűit
jókedvre, ha szép reményekkel, boldogsággal bíz
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tatták, csak sóhajtott, mintha azt mondta volna,
hogy majd ott lenn, a koporsóban meglesz minden:
nyugalom, boldogság, szerelem r ha meg vigasztalni
próbálták, könyekre fakadt s úgy elsírt egész nap,
mintha mindenét temetné, a mije drága és kedves
volt ezen a világon.
Anyja nem értette ezt a sok busongást. Ha
okát kérdezte, olyan ügyesen tért ki az őszinte
felelet elől, hogy meg kellett benne nyugodnia.
Azt h itte: a hazájából, szülője és testvérei mellől
való távozás aggasztja. És joggal gondolta, mert
ő is, mikor még a násznapokat; élte Istenben bol
dogult férjével, olyan árvának érezte magát, hogy
kiszakították övéi köréből. Talán ennek a gyer
meknek is ez zavarta meg a fejét. Hogy jövendő
belijét még nem látta és azt sem tudja, hogy ez
az idegen igaz és hű szívvel van-e hozzá, nem
nyugtalanította. Kinek okozna az ilyesmi lelki hábo
rúságot? A királyleánytól nem kérdezik, hogy
tetszik e, a ki kezét kéri, szereti-e őt, vagy szive
más iránt van hajlandósággal? neki az a sorsa,
hogy játéka és eszköze legyen a politikának s
teste-lelke engedelmeskedjék a rómainak nevezett
német császárnak. 0 sem kérdezte hát a leányától.
Pedig ezt kellett volna tennie!
De talán, ha utánajár, akkor sem tudta volna
meg a valóságot. Vannak a nő lelkében titkok,
mélyen elásott érzelmek és vágyak, melyeket fel
nem fedez senki előtt, még az édes anyja előtt
sem. Úgy őrzi, hogy hozzá nem férkőzhet senki,
halandó szem meg nem láthatja, emberi ész nem
sejtheti : szenvetL gvötródi^fái'dE^febfln .$á-gyö-. i
nyörűség, b o l(Ío ^ ^ “n e fe irT B ^ z 'é fe g ^ ^ ?;’;^ ^ T ’^ :
Mária rendesen a magányt
Abba^ a
szobában szeretett az ablak mfygoit üldögélni és
végigtekinteni a kéklő messzeségen, honnan elő
szörlátta a magyar követeket és vezérüket, Bocskayt.
Órák hosszat bámult bele a végtelen semmiségbe,
mely azonban csak az ébrenlévők előtt volt üres,
az ő álmadozó lelke benépesítette, oda varázsol
ván fantáziájában azt a távoli országot, hová ő
elmenendő leszen, melynek uralkodónőjévé fogják
avatni. Odaképzelte magát trónusára, maga mellé
fejedelmi urát, de csodálatosképen nem azt az ide
gen herceget, kinek már a kezét Ígérte, hanem
azt az ismerős lovagot, azt a daliás férfiút, a ki
megkérte amannak számára.
Ha ábrándozásából felébredt, zokogva ugrott
fel és imádkozni kezdett. Azt hitte, bűnt követett
el, csalfaságot és hitszegést vőlegénye ellen, mikor
mellette mindig másra gondol, jövetelét várja,
látását óhajtja, bírásáért vágyik. Sietett ilyenkor
az udvari káplánhoz és meggyónt. Elpanaszolta,
hogy vétkezett, de sohasem mondta, még % lelki
atyának sem, hogy mi a bűne.
/
A sok izgalom beteggé tette a királyi hajadont és ágynak esett. Testét forró láz emésztette,
lelkében még gyilkolóbb láz égett. Bizalmas szol
gálója, a rothenthurmi szabadúr leánya, Nina ápolta.
Mellette volt állandóan, nem mozdult tőle sem éjjel
sem nappal. Ha jobban érezte magát, segített fel
kelni és karján vezette a szobában, ha elfáradt,
visszafektette az ágyba s gondosan beadta a medi
cinát, melyet a főfizikus rendelt. A hercegasszony
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délelőtt-délután meglátogatta, ilyenkor vele jött az
orvos is, a pap akkor jelentkezett, ha Máriának
feloldozásra és szomorú életéért való imádságra
volt szüksége. Testvérei csak olykor keresték fel
és hogyléte felől tudakozódtak. Más be nem jut
hatott hozzá.
Mikor a leánykérés megtörtént és az erdélyi
követség igenlő feleletet kapott, azon voltak mind
nyájan, Bocskay is, Carillo is, hogy az esküvő
mihamarább megtörténjék. Az anyahercegnőnek
sem volt kifogása ellene, igy az 1695-dik esz
tendő Szent-György napját tűzték ki a nász ide
jéül. Ez a nap gyorsan közeledett s mentői köze
lebb jött, annál inkább félt tőle Mária hercegnő.
Könyörgött anyjának, hogy halaszszák el, halaszszák későbbre legalább __ egy hónappal, legjobb
lenne azonban júniusra. Ő beteg és képtelen arra
a hosszú és fárasztó útra, mely új hazájába vezet.
A főhercegasszony hajlott is gyermeke szavára és
stafétát indított az erdélyi udvarhoz, melyben meg
üzente Báthori Zsigniondnak, hogy arája beteg, az
esküvőt csak június közepén tarthatják meg.
Épen Szent György napján jött reá válasz,
ekkor érkezett vissza a kengyelfutó.
Borult, esős nap volt, olyan, mikor az egész
séges ember is beteggé lesz, mikor a nedves köd
igy ráül a kedélyre és elmére, hogy fogékonysága
teljesen megszűnik. Hát még a nyavalyás! Annak
minden gondolata a halállal, a közeli elmúlással
foglalkozik, nem lehet beléje reményt, bizalmat
önteni: csak homályt, sötétséget lát, melyen keresz
tül nem .„U ud„^á||^(^^^aajp su g áÉ A hercegi
leányzé^BÉ®BHBtóOtoffip^^1|fÉlr lC3iÉtk^ sóhaj tozett
és m éltat!^fejjjW W teriT^ember ellen. Nina két
ségbeesett, megprwált minden szert, melylyel úr
nője vívódásán segíthetne. Mikor kifogyott min
denből s észrevette, hogy a szenvedő egy pillanatra
elszenderült, kifordult a szobából, hogy jelentést
tegyen a fenséges asszonynak. Egyedül találta, egy
karosszékben ült és olvasott valamit. A mint a
komorna belépett, letette a papirt és kérdően
tekintett rá. Ez elmondta, hogy a fenség milyen
nehezen van, minő izgatott és nyugtalan. Az anya
megdöbbent, de tudván, hogy komolyabb fordulat
tól nem kell tartania, erőt vett megindultságán.
A komor időjárásnak és a kiszámíthatatlan leányszeszélynek tulajdonította a különösebb rosszullétet.
Azonba% megmondta Ninának: adja értésére a
betegnek, hogy hír jött az erdélyi fejedelemtől.
Visszatérőben, az ajtónyilásra, felébredt Mária és
halk, száraz hangon kérdezte:
— Hol voltál, Nina?
— A főhercegasszonynál fenség — válaszolta.
— Üzent valamit?
— Igen.
— Ugyan mit?
— Azt, hogy térjen magához, ne engedje át
magát egészen a levertségnek.
— Egyebet semmit?
— Egyebet is fenség.
— Mit mondd?
— Hír jött Erdélyből.
— Erdélyből? kitől?
— A fejedelemtől.
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— Ah, végre! És minő hir ?
— Azt nem tudom. A főhercegasszony mon
dotta. Úgy látszik, levél érkezett, mert olyasmit
olvasott, mikor felkerestem.
Mária megmozdult az ágyon, sápadt képén
gyönge pirosság áradt szét, takarója szélét idege
sen gyűrögette. Pár pillanat múlva megint komornájához fordult:
— Kedves Nina, légy oly jó és kérd meg
nevemben ő fenségét: kegyeskedjék hozzám átfá
radni és magával hozni a fejedelem írását.
A szolgáló eltűnt a parancsra és a hercegnő
vel tért vissza.
— Látni kívántál, leányom?
— Óh, igen, drága anyám és egy kérésem
van hozzád.
— Szólj, gyermekem.
— Mutasd meg Báthori levelét, látni sze
retném.
— Csak az ő nevében szól, de nem ő irta.
— Hát kicsoda ?
— Bocskay.
Mintha átható villamos áram érte volna a
szegény szenvedőt, e név hallatára felugrott az
ágyból, selyem inge lecsúszott válláról egészen a
karjára és látni engedte azt a márványfehér keb
let, melyre egyedül Báthori Zsigmond hajthatja a
fejét. Anyja és cseléde alig bírták visszanyomni
a párnákra, olyan erő szállotta meg ebben a
tébolyos-pillanatban. Mikor újból betakarták, aléltan feküdt tovább, lélegzete zilálttá lett, de mégsém pihent meg, hanem - szaggatott beszéddel
-könyörgött anyjának; hogy-adj a oda a levelet— ~
— Várj még, gyermekem — feddette szoliden —- most izgatott vagy és megártana. Ha
csillapulsz egy kissé, kezedbe adom, hiszen téged
érdekel legközelebbről.
— Óh, anyám, még te is kegyetlen tudsz lenni?
— Nem, édesem. Tudod, hogy szeretlek és a
magam életét adnám, ha kinjaidtól megválthatná
lak, de most ne kívánj ilyesmit, te bánnád meg.
Légy türelemmel.
— Te rendelkezel, anyám, és én engedel
meskedem.
— Úgy, úgy, — hiszen mindig jó gyer
mek voltál.
Félórai hallgatás után, a főhercegnő törte meg
a csendet:
— Enyhültél már, drágám?
— Semmi bajom sincs már, anyám.
— Akkor felolvashatom a levelet.
— Ne te olvasd, add ide nekem, hadd lás
sam én is.
— Ha épen kívánod, ám legyen.
' Ezzel átnyújtotta a papirt, melyet Mária
mohón ragadott meg. Alig kapta kézhez, maga elé
terítette és olvasni kezdte. Ez volt bele írv a:
„Fenséges Asszony, ausztriai Főherczegnő! Én,
Bocskay István, Várad főkapitánya és az erdélyi
hadak vezére, Uramnak, Báthori Zsigmondnak,
Erdélyország dicsőségben uralkodó Fejedelmének
parancsából az ő hódoló üdvözletét küldöm úgy
Fenségednek, mint Uram szerelmetes mátkájának,
Mária hercegkisasszonynak — kívánván Isten Ő
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szent Felségétől, hogy ezen néhány soraim jó
egészségben találják mind a kettőjüket. Üzenetét,
melylyel az esküvő elhalasztását méltóztatott jelen
teni, hírül vettük. Uram Ő nagysága és én is,
valamint az egész erdélyi nemzet fájdalommal
értesültünk, hogy a fenséges menyasszony nyava
lyás állapotba jutott és kórság rongálja testét.
Mindnyájan imádkozunk érette: a tiszteletes pré
dikátorok az egyházban könyörögnek, a tiszte
lendő páterek pedig búcsút hirdettek egészségének
helyreállásáért, mely, hogy mielőbb megtörténjék,
buzgón óhajtjuk ő szent felségétől. A nász elha
lasztásába, bár nem jó szívvel, mégis beleegyezik
Fejedelmem, most már egész határozottsággal
ragaszkodván ahhoz, hogy a jelelt június hónapi
terminuskor az esküvő minden bizonynyal megtör
ténjék. Uram Ő nagysága, a Fejedelem alázatos
köszöntéssel és szívbéli ragaszkodással vagyon
Fenséged és szerelmetes arája iránt. Én pedig
tudatom, hogy Mária főhercegasszony abbéli kíván
sága, melyet előttem kijelentett, szóról-szóra
teljesülendő
(Folytatjuk.)

Egy pozsonyi lelkész pöre a XVII.
században.
(Folytatás.)

A Roessler-párt ellen emelt vádak a követke
zőkben' ■csoportosíthatók. A konvent tisztviselőit
önkényesen alkalmazzák, a lelkészeket a legfonto
sabb tanácskozásokból kizárják, szavazattal nem
bíró-fiatal embereknek' á’ konventefi' való’ mégjelénését megengedik, az idősebb, tapasztalt elemek
érvényesülését megakadályozzák, az egyház pénzé
vel hűtlenül gazdálkodnak, érdemetleneknek 100—
200 tallért is juttatnak, valódi szegények nyomo
rognak, az ösztöndíj-alapítványok veszendőbe men
nek, a külföldi egyetemeken tanulmányaikat foly
tató ifjak támogatást nem kapnak, a saját állításuk
szerint a Krumbholz-féle viszálykodások ideje alatt
1000 forintnál többet fordítottak költségekre, kor
teskedésre és megvesztegetésekre; az egyházi szer
tartásokban való részvétel különösen az úrvacsorán
általában csökkent; Bécsben ügynököt tartanak,
a ki a pozsonyi egyház szomorú ügyeit célzatosan
a legrosszabb színben tünteti fe l; évek óta nincse
n e k rendes számadások.
Mindezek alapján a Krumbholz-párt a kon’ venten Roesslernek az egyház felügyelői állástól
való elmozdítását akarta keresztül vinni.
A pozsonyi polgárok nagyrésze rendületlenül
kitartott Krumbholz mellett, Roessler minden cselszövénye, erőszakoskodása ellenére is. Mikor hetekig
^ n e m jelent meg sem a szószéken, sem a konventen,
bizonyítványt adtak neki 42 aláírással, mely szerint
ez személyének biztonsága és az egyház békéje
szempontjából szükséges volt.
I
Majd magához Frigyes Ágost szász választó’ fejedelemhez fordulnak azon kérelemmel, hogy
Krumbholz lelkészüket, a kit ő taníttatott és kül
dött Pozsonyba, hagyja meg továbbra is, mert,
mint ezt még a katholikusok is elismerik, derék
lelkész, kiváló szónok. Minthogy azonban igazmon

1 1 . SZ.

dásával néhány előkelő egyháztag gyűlöletét vonta
magára és ezek most mindent elkövetnek, hogy
szegény Krumbholzot becsületében, vagyonában,
hivatásában tönkre tegyék, azon kérelemmel fordul
nak a választófejedelemhez, hatna befolyásával oda,
hogy az áldatlan állapotoknak vége szakittassék,
Krumbholz bántatlanul folytathassa lelkészi műkö
dését, egy harmadik lelkészt választhassanak, mert
most csak olyan lelkészt akarnak választani, a ki .
megígéri, hogy lelkésztársai ügyét magáévá teszi.
Még az iskola igazgatója, sőt a templomszolga is
kénytelen megígérni a mostani időben, hogy nem
Krumbholz, hanem Roessler pártján van.
Ugyanazon időben a Roessler-párt is adott át
kérvényt Frigyes Ágost szász választónak, ki akkor
épen Bécsben időzött, mint az összes császári
hadaknak főparancsnoka, hogy innét indítsa meg
a török elleni hadjáratot. Roesslerék pedig árra
kérik a választót, hogy Krumbholzot, mint béke
bontó, izgága rágalmazót, a ki méltatlan a papi
tisztség betöltésére, hívja ismét vissza Szászországba.
A szász választó ezen bonyodalmas és reá
tulajdonképen nem tartozó ügyet rövidesen el
nem intézhette, hanem véleményadás és javaslat- '
tétel céljából a drezdai konzisztoriumhoz tette át. ■
A városi tanács részéről történt beavatkozással
szemben is úgy Krumbholz maga, mint pártja is
elég keményen tartják magukat, visszautasítva azon
ráfogást, hogy titkos ^ konventikulumokon a városi
és országos hatóság 'ellen összeesküvést szőnek.
1695. augusztusában a Roesjder-párt a lelké
szek és az égYháztagokatŐUbséáSimb tudta és bele-„
egyezése nélkül*föszejiiV ^lt& IH M
zatba ment, hogy egy B écsb ^ p a követségeknél
alkalmazott lelkészt fognak meghívni a Weiszbeck
lelkész elhalálozása következtében megüresedett
lelkészi állásra. Nemcsak Krumbholz, hanem Vibegius esperes is ezen eljárást az eddigi szokásokba,
az egész evangélikus egyházközönség patronatusi
jogaiba, sőt az illető meghívandó lelkész egyéni
érdekeibe ütköző eljárásnak tekintették és írásbeli
tiltakozásukban óva intették a kisebbség jelöltjét,
nehogy a hívásnak engedve, az egyháznak külön
ben is zilált viszonyait még inkább összezavarja.
Másfelől készeknek nyilatkoztak arra, hogy ha a
lelkészmeghivás az eddig szokásban levő próba
szónoklat, választás, és beiktatás útján történik, a
midőn is a lelkészek és az egyházközönség nagyobb
része jogai gyakorlásában korlátozva nem lesz, a
maguk részéről a törvényes eljárás elé semmiféle
akadályt gördíteni nem fognak.
Vibegius esperes Krumbholz lelkésztársát azon
vádakkal szemben is védelmébe vette, melyekkel
az ellenpárt a szász választó fejedelemnél töreke
dett Krumbholz visszahívását elérni. Hogy Krumb
holz miatt a pozsonyi evang. egyház a katholikusok
részéről volna veszedelemben, hogy Krumbholz élete
és tanai nem volnának méltók egy evangélikus lel
készhez, ez csak arra vezethető vissza, hogy Krumb
holz Roessler és Burgstaller irányában szókimon
dásával személyes viszályba keveredett. Az volna
az igazságtalanság, ha Krumbholznak ezen két úr
praepotens eljárása következtében lenne kénytelen
állását elhagyni. Hogy a drezdai konzisztorium egy
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németországi evang. egyház lelkészi állására hívja zisztorium által felkérve, lehet azonban a saját
Krumbholzot, azt úgy az utóbbi maga, mint a jószántából is levelet intézett Vibegius espereshez,
pozsonyi evang. egyházközönség az ellenpárt csel- melyben, mint a pozsonyi régi idők ismerője, a
szövényének tudja be és azért nem is enged a midőn legalább az egyház tagjai között viszályko
dások nem voltak, szivére beszél az esperesnek és
hívásnak.
Ugyanazon alkalommal a pozsonyi evangélikus általa Roesslernek is, hogy az egyház és a magyarpolgárok, is kifejezték hálájukat a drezdai választó országi evangélikusok jó hírneve érdekébeen szádjá
fejedelmi konzisztorium irányában, a miért ezelőtt nak magukba és vessék végét a szégyenletes álla
hatodfél esztendővel Krumbholz-ot nekik lelkészül potoknak. Nem hitte volna — úgy mond Sutorius
ajánlotta és elküldötte, mert benne derék, becsü — hogy a midőn a lelkész kötelességét teljesítve
letes férfiút, hivatása magaslatán álló lelkészt tanul a bűnt ostorozza, a miatt törvény elé állítják, könytak megismerni és becsülni. A jelen szomorú viszo nyen elképzelem, mennyire örvendenek annak ellen
nyok között semmi módon sem engedik, hogy derék, ségeink és mennyire keresik útját-módját annak,
miként avatkozhatnának bele belső ügyeinkbe.
szeretett lelkészüket elveszítsék.
Az ügy ezen elmérgesedett stádiumában a Tudom mily nehéz a felelőssége a lelkésznek, ha
soproni evang. egyház, részint a saját felelősségére, bizonyos körülmények között és bizonyos szemé
'részint pedig mindazok felkérésére, a kik a pozsonyi lyekkel szemben kimondja a szót, de akkor is, ha
egyház válságos helyzetét őszintén sajnálták, rá hallgat. Én magam mindenkor nagy örömmel jelen
szánta magát arra, hogy kísérletet tesz a párt tem meg az egyházi konventen, mikor még az öreg
viszályok megszüntetésére. Két nagytekintélyű pol Segner András városbíró volt a konvent elnöke.
gárát, Prening Jakab Erhard városbirót és Dobner Úgy ő, mmFaVarö'sTtanács egyéb tagjai is minden
Ferdinand senatort küldte Pozsonyba, hogy~ezélT ~ alkalommal megadták nekünk lelkészeknek a min
tapintatos fellépésükkel, szeretetteljes rábeszéléssel, ket megillető tiszteletet és tudtommal nem is volt
a pártokat kölcsönösen türelemre, engedékenységre soha viszály a lelkészek és a városi tanács között.
bírják. A kiküldöttek összesen nyolc napot töltöttek Ezen egyetértés sok üdvös dolgotjétesített az egy
Pozsonyban és mindent elkövettek, hogy a két házban. Igaz, hogy a lelkészi kar részéről is arra
pártvezért, Krumbholzot és Roesslert békés meg kell törekedni, hogy a bűnök megfeddésében egyik
egyezésre bírják. Krumbholzot késznek is találták másik személyt, különösen tekintélyes hatósági
arra, hogy hívei kedélyének megnyugtatására, a férfiakat nem szabad úgy feltüntetni az egyházi
rend és béke^K^^^^ ^ ^ s ^ ^ ^ m n d azon^ inádozatok- szónoklatban, hogy egyik-másik hallgató mindjárt
újjal mutathasson reá. Mert, mintnjzt- a tapasztalat''
meg'nem’m ^fSIH íPenbem RoessIernek magatar mutatja, az így megbélyegzett ember gyűlölettel
tását Preining és Dwmer is olyannak találták, mint fog viseltetni a lelkésznek nemcsa^ személye irá
a mely nemcsak Krumbholz kibékülését eleve kizárja, nyában, hanem az egyházi intézmény ellen is. Ha
hanem jövőre nézve nagy veszedelmet jelenthet az találkozik kollega úr Roessler úrral és vele beszél
evangélikus egyházra is. Ezért csakhamar fel kellett getésbe bocsátkozik, kérem, szíveskedjék neki átadni
adni a teljes kibékülés reménységét; hanem egy, üdvözletemet és neki megmondani, hogy hallottam
csak az egyik fél, a Krumbholz-párt álláspontja a közte és Krumbholz lelkész között kitört viszály
felé hajló nyilatkozattal véltek legalább némileg ról, de Isten szerelmére és a pozsonyi evang. egy
segíthetni a bajon. Csak nehezen lehetett rábírni ház jóvoltára kéretem, gondolna vissza az elmúlt
a Roessler-párt néhány főemberét, hogy e nyilat időkre és inkább nyújtson segítséget arra, miként
kozatot aláírja. Roessler maga csak úgy akart meg- lehetne lelkészeit ellenfeleinkkel szemben megvé
békfilni, ha Krumbholz, Vibegius és a konvent az deni, mint őket gúny és üldöztetés tárgyaivá tenni.
.általa megszerkesztett, Krumbholzot gyalázó nyilat Mennyire jól esnék nekem, ha az én, mint régi
kozatát a magáévá teszi és így ez a párt magát pozsonyi egyházszolgának közbenjárását valamikép
Roessler'teljes önkényének feltétlenül kiszolgáltatja, megszívlelné!
(Vége következik.)
Ezt nemcsak a konvent, a lelkészek, hanem a sop
roni kiküldöttek is erkölcsi lehetetlenségnek tar
tották.
VEGYES.
Körülbelül egy időben a soproni kiküldöttek
kel, fáradozott Sutorius Bálint, römhildi superintenA bányakerület június 7-én rendkívüli köz
dens is azon, hogy ITpozsonyi evang. egyházban gyűlést tartott Budapesten Zsilinszky Mihály fel
kedvezőbb állapotokat teremtsen meg. Sutorius ügyelő és Belohorszky Gábor püspökhelyettes közös
valaha pozsonyi lelkész volt, 1672-ben megérte a elnöklésével. A gyűlésen megjelentek a kerület
templomok és iskolák elvételének katasztrófáját. összes vezéremberei. Zsilinszky felügyelő kegyeletes
Kollonics által az országból kiutasíttatván, Német szavakkal áldozott az elhúnyt Bachát Dániel emlé
országban keresett és talált menedéket és lelkészi kének, a ki lángoló szívének egész melegével,
hivatásainak új tért. 1682-ben újra Pozsonyba tudásának hatalmas erejével és akaratának férfias
hivatván, biztos és magas egyházi állását nem szilárdságával fogott magasztos apostoli hivatásának
merte elhagyni a pozsonyi lelkészség kedvéért, teljesítéséhez. De vágya nem teljesülhetett, az élet
melynek létküzdelmei még egyszer kockára tehet és halál ura másképen végezett. Indítványára a
ték egész jövőjét. A Krumbholz-viszályok idején közgyűlés megörökítette az ellnínyt püspök emlékét
már Römhildában találjuk őt mint egyházkerületé s egyúttal elrendelte az új választást. A szavazatokat
nek superintendensét. Valószínűleg a drezdai kon július 7-ig a kerületi felügyelőhöz kell küldeni.
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EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

A püspökségre több jelöltet emlegetnek, így
Scholtz Gusztáv budapesti esperest és kerületi fő
jegyzőt, Belohorszky Gábor bácsi esperest és püspök
helyettest, Petrovits Soma csanád-csongrádi esperest.
Előreláthatólag több szavazásra lesz szükség.
Gyurátz Ferencné f . A dunántúli evang. egy
házkerület nagyérdemű püspökét: Gyurátz Ferencet,
boldog családi életében pótolhatatlan, súlyos veszte
ség érte. Neje, született Matus Karolina asszony,
életének 57. évében elhúnyt, mély gyászba borít
ván a fájdalomtól megtört hitvestársat s a köztiszteletben álló Matus- és Kluge-családokat. A
nemeslelkű úrnő kora tavaszszal kezdett beteges
kedni, szervezetét súlyos kór támadta meg, a mely
nek romboló munkáját a legodaadóbb ápolás sem
volt képes ellensúlyozni. Állapota az utóbbi hétekben válságosra fordult, s szenvedéseitől június 6-án
megváltotta a halál. A gyászeset felekezeti különb
ség nélkül, mély és őszinte részvétet keltett, de
különösen fájdalmasan érintette az azt a sok sze
gényt, árvát és özvegyet, a kiknek a boldogult az
áldott szív bőkezűségével nyújtotta mindenkor a
segélyeket. Halálának hírére sok szem borult könybe
és sok ajk mond áldást immár a temető csendes
magányában nyugvó poraira. Az Úr látogatása alatt
szenvedő férjet, a ki hű gondviselőjét vesztette el,
számtalan küldöttség kereste fel részvétével s vitte
a költöző koporsójára koszorúját. A gyász-szertartás
június 8-án délután 5 órakor ment végbe a tem
plom udvarán, a melynek előrészét zsúfolásig meg
töltötte a közönség, melynek soraiban jelen volt:
Antal Gábor ref. püspök, Iliász Lajos főrendiházi
tag, Kriszt Jenő esperes-plébános, Kis József ref.
esperes, Brunner János, Stettner Gyula, Varga
Gyula^ Németh Pál ev. esperesek, Bancsó Antal
soproni theol. tanár és Gecsányi Gusztáv soproni
főgimn. igazgató, Izák Mária a kőszegi ev. nőnevelő
intézet igazgatónője, stb., stb., valamint nagyszámú
vidéki ev. lelkész a távolabbi egyházmegyékből is.
Miután a presbitérium tagjai a ravatalt a templom
homlokzata elé kihozták, a gyülekezeti énekkar
gyászdalt énekelt, majd Horvát Sámuel téthi espe
res, egyházkerületi főjegyző szivekig ható imádsá
got mondott, azután pedig mélyen átérzett gyász
beszédet, a melyben az ékesszólás erejével, a hit
vigasztaló szavaival iparkodott enyhítő balzsamot
csepegtetni a fájó szivekbe. Végül megáldotta a
halottat. A tanítóképző-intézet énnekkara elénekelt
Sarudy Ottó tanár vezetése mellett egy remek gyász
dalt, azután a koporsót elhelyezték a halottas
kocsin, a mely, tengernyi közönségtől kisérve, a
végnyugalom helyére szállította az áldott hamvakat.
A temetőben a sírnál Baldauf Gusztáv püspöki
titkár imádkozott, azután gyászének közben a földbe
bocsátották a koporsót. A megnyilatkozott részvét,
a mely a boldogultat elkísérte útjára, adjon erőt
és vigasztalást mélyen sújtott püspökünknek a reá
mért kereszt hordozására.
Halálozás. Böngérfi János, fővárosi tanárt és
írót, a Családi Lap volt szerkesztőjét s az erzsébetfalvi leányegyház felügyelőjét súlyos csapással láto
gatta meg az Úr. Pünkösd hétfőjén, nagy rész
véttel kisérték örök nyugalomra tizennyolc éves
leányát, Margitot. A gyászoló családhoz számos

részvétnyilatkozat érkezett, többek közt: Zsilinszky
Mihály nyug. államtitkártól, Heinrich Gusztávtól,
az Akadémia főtitkárától, Rózsavölgyi Gyula helyet.polgármestertől, Fabiny Gyula nyugalm. miniszteri
tanácsostól, Wagner Gézától, Bókay Árpád dr.-tól,
Havass Rezső dr.-tól és másoktól. A temetésen ott
volt csaknem egész Erzsébetfalva s a fővárosból és
a vidékről sokan állták körül a koporsót. A gyász
beszédet Horváth Sándor lelkész mondotta. Az apa
a budapesti evang. egyházi életnek egyik munkás
alakja s nehéz napjainak fájdalmában részvéttel
osztozunk.
A T ábitha budapesti jótékony nőegyesület
legutóbb tartott közgyűlésén báró Prónay Dezsőnét
választotta elnökévé a tavaly lemondott özv. Tisza
Kálmánná helyébe. Az egyesület az elmúlt esz
tendőben az eddigi széles körben tolytatta áldásos
munkásságát; kiosztott 13,460 kiló kenyeret, 964
drb új, 536 drb viselt ruhaneműt. 260 koronát
fűtőanyagra és egyéb pénzsegélyre fordított. A
segélyezettek száma 575 család és egyes volt,
262 családban iskolás gyermekek is voltak. Az
egyesület vagyona 91,000 korona, az évi szaporu
lat 4769 korona. Dr. Schulek Vilmos özvegye és
gyermekei 3000 koronás alapítványt tettek, mely
az elhunyt nevét viseli.

Luther-Társaság.
A LuOwr- Társaság^ ^ ^ z tárábg^9Q 6 május hó 1-től
1. A la ^ tótagoktóla^ ^ ván y^ kotven yei mán 5 száza
lékos k a m a t: 1906-ra: Láng Lajos ví-G). t. t. Bugapest.
2. Rendes tagsági díjak évi 8 koronával: 1906-ra:
Beliczay Béla, Scholtz Gusztáv, Budai ev. iskola, Horváth
Ödön dr., Gregersen Guelbrand, Bachát Dániel, Budapesti
egyházmegye, Röck István, Budapesti kerepesi-úti egyház,
Jurenák nővérek, Liedemann Sámuelné, Koricsánszky János,
özv. Thébusz Jánosné, Pildner Ferenc, Szmik Antal, Misura
Mihály, báró Podmaniczky Gyula, Havas Rezső, Genersich
Antal dr., Weber Rudolf, Vasskó Endre, Zsigmondy Gézáné,
Scholtz Róbert. Aradi egyház, Frint Lajos, Fehér Gyula,
dr. Beller Jenő, Hrebenold Ágost, Késmárki lyceum, Vesz
prémi egyházmegye, Pfeiífer János. 1907 r e : Tirringer Róza.
1905 r e : Pozsonyi theol. akad. olvasókör. 1904. és 1905-re:
Gaál Mihály. 1905. és 1906-ra : Maurer Károly (4 kor.).
3. Fiókegyleti rendes tagok évi 4 koronával: 1906-ra:
Lőcsei ev. olvasóegylet, Nedeczky Géza.
4. Fiókegyleti pártolótagok évi 1 koronával: 1906-ra
Wanitsek J. L.
Összesen befolyt 303 kor. — fillér.
Budapest (IV., Deák-tér 4.), 1906. június 1.

Bendl Henrik,
társ. pénztáros.
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