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Év, év után.
Év, év után szá gu ld , rohan
Új-új tűnő ta v a s s z a l,
M inden nap közelebb ragad
A sírhoz egy a ra s szal.
Szivem bár ép s lelk em , karom
A m u n k á t bírja m ég;
F ülem be m ég is egyre zúg:
K özéig, k ö zéig a vég!
H ogy i t t k e ll hagynom bút, gyönyört,
M ivel sú jt s á ld a z élet,
M egnyugszom benne m egadón,
Nem re tte n t sír s íté le t;
C sak hogyha egyre gondolok,
Sajog fájón szív e m :
H ogy m eg k e ll válnom tőle is,
K i egybeforrt velem.
M int rep k én y rá n cos kérgű fát,
Belom bolt, rám borúla,
D íszem volt s én m egvédtem őt,
S zélvész, vih ar ha dúla,
Öregség, kór ha földre dönt,
K i fogja védn i őt?
A gyengének k ü zd elm i k ö zt
T á m a szt k i n y ú jt s erőt?
Vagy úgy van tán k e ttő n k felől
A sors könyvébe írva,
H ogy m egtört vérző s z ív v e l én
K isérjem őt a sírba? —

Oh vérfagyasztó gondolat,
E lzárn i h a n t alá
A drága lén yt s hideg, kem ény,
R ögöt borítni r á ! . . .
Ev, év után száguld, rohan
A z est, a z éj közelget,
Gyötrő érzelm ek ren g etik
M int va d hullám a lelket,
H aragjok üldözésitől
N em óv sem éj, se nap —
E lhagyni őt, — e lv eszten i —
Óh m elyik k ín o sa b b !
Torkos L á izló .

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben...
II.
Látszólag nagyon könnyű ez a megszólítás.
Sok boldogságot ígér, s az em ber ham ar meg
tanul mindent, ami boldogságot igér. Feltekin
tünk az égre, s m intha az élet m inden gond
já t elfelejtenénk úgy mondjuk, mi Atyánk 1 .. .
De ha azután magunkba tekintünk s a lel
künket vizsgálgatjuk, akkor a csöndes boldog
ságnak zavartalanságát foszlányos felhők homályosítják el. S ebben a borongásban megszólal
egy hang, •— csak a jó Isten tudja, honnan
lopják be magukat ezek a hangok az em ber
leikébe, — s azt k é rd e z i: el mered-e mondani
ezt a m egszólítást: mi Atyánk . . .? Felemelt
fővel, bátran, egyenesen elmered-e m o n d an i...?
Eszünkbe jut a gyermekkorunk, mikor még
oda kellett lépnünk az édes atyánk elé, ki
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kellett államink a tekintetét, s úgy kellett felel
nünk: „nem tettem édes atyám ! . .
Ha
bűnösök voltunk, alighogy kimondtuk, csak
úgy szepegtük ezt a máskor boldogító szót:
édes aty ám ! Valami önkéntelen érzés resz
kette meg a lelkünket : nem érdem eljük meg,
hogy kimondjuk a nevét! És nem volt szabad,
hogy megcsókoljuk a kezét . . .
Mikor azután a jóság és szeretet elfelejtett
mindent, mikor az a gyöngéd kéz megint
megsimogatja a fejünket, akkor ismét a régi
csengéssel szólt a boldog m egszólítás: édes
aty á m ! . . .
Vájjon, m ikor az Isten tekintete megnyug
szik rajtunk, elmondhatjuk-e nyugodtan: mi
Atyánk! . . . Elmerjük-e m ondani? . . . Gon
dolkodjatok ezen egy k icsit!
Mennyi jót nyertünk tőle. Mindent tőle
nyertünk. Életünket, javainkat, tehetséget, elő
menetelt, mindent ő adott. Végig gondolhatunk
mindent, ami boldogságunkhoz tartozik, az
Isten nevét nem törölhetjük ki abból. Ott van
a sikerben, mely m unkás fáradozásunkat
követi, ott van gyermekeink ártatlan mosolyá
ban, boldog megelégedésünkben. Megcsendül
beszédünkben, nevetésünkben, fájdalm unkban,
könyeinkben. Ott van mindenütt az Isten neve.
És azért a „m indenért”, mit az atyától
nyertünk, mit adtunk mi, földi gyerm ekek?
Adtunk-e háladatosságot, engedelmességet, igaz
szeretetet? . . . Odaadtuk-e a lelkünk közös
ségét, a szivünk egész valóját, ami egész éle
tünket ? . . . Vagy pedig úgy jártunk, mint a
kik idegenek lettek, s az „atya” megszólitásból
csak a szót tartották meg, minden mást elve
szítettek? . . .
Eszembe jutott egy történet. Nem is törté
net, hanem csak egy gondolat, melyet bizonyára
száz és száz lélekben felébresztett a maga cso
dálatos, emberformáló erejével az élet.
Mikor elolvasta az apja halála hírét, úgy érezte,
mintha tom pa ütést m értek volna rá. A zaka
toló vonatban mindig csak ő reá gondolt. E rő
szakosan parancsolt a lelkének, hogy csak vele
foglalkozzék. Próbálgatta az alakját megrajzolni,
de nem tudta. Keresgélt az emlékei között,
milyen volt a hangja, milyen a ruhája, gondol
kodott, hogyan folyt le az utolsó találkozásuk,
mi volt az utolsó szava? . . . De semmitse
talált. A lelkében valami homályos körvonalú
sötét folt volt, egyéb semmi. Szinte megdöbbent,
mikor erre a semmire gondolt. Még csak most
vette észre, hogy elidegenedett az édesapjától.
Csak most tudta meg, hogy csupán külső kin
cseket vett el tőle, nevet, tekintélyt, vagyont,
mást semmitse. Amit azonfelül még vele adtak,
azt mind eltékozolta. 'Engedte, hogy a régi
kötelékeket letépdesse az élet és nem keresett
újakat. Hagyta, hogy a lelkűk külön utat já r 
jon, s az édes apjával ne m aradjon semmi
közössége. Máshol éltek,másként éltek és semmijük
se volt, am ire azt mondhatták volna: ez a mienk,
ez ami közös kincsünk!
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És most, mikor zakatolva vitte tovább a
vonat, kicsordult a könye. Siratta az édesapját.
Nem azt az idegent, aki összekulcsolt kezekkel
fekszik a koporsóban, hanem azt a régit, azt
az igazit, akit ő még életében régen-régen elte
metett. Előbb, minisem meghalt volna . . .
A könyei beszélni kezdtek. Vádolták a fáj
dalom ért és a balgaságért. Óh, ha az életet
újra kezdhetné, óh, de máskép élne ! És mikor
odaállt a koporsóhoz, s a gyertyák lobogó
fényénél meglátta azt a halovány arcot, úgy
érezte, mintha annak a néma em bernek minden
életfájdalma rászakadt volna az ő lelkére. „Miért
nem voltál az én fiam? . . . Miért szórtál szét
m indent, ami fiammá te tt? . . .“
És alig tudta elm ondani: „édes aty ám ! . . . “
Mi pedig mégis úgy im ádkozunk; „mi
atyánk! . . . ” És az ajkunk olyan könnyen
m ondja és mondogatva meg se gondolja, hogy
a jó Istennek mennyi fájdalma szakad a lel künkre, mint kemény vádolás, ebben az egyet
len szóban. Édes atyánk volt, aki mindent oda
adott és szegény csalódott atyává lett, aki keve
set kapott helyette. A külső kincseket, életet,
egészséget, előmenetelt, boldogulást, elfogadtuk
tőle, de a belső kincsek közül oly sokat eltékozoltunk. Düledezővé tettünk egy szent oltárt
a keblünkben, a hit oltára, s a reménységünk
meg színtelen, földi boldogság hajszolássá hal
ványult.
Az Istennel összefűző szent kötelékek lepat
togtak a lelkűnkről, s mindig messzebb jutot
tunk ami istenünktől. Ha őszintén megvizs
gálnánk magunkat s ami benső életünkről
letörölnénk mindent, amit képzelődés és hazug
ság reáraktak, csak akkor látnánk igazán, hogy
m ennyire meglazult az Istenhez való gyermeki
viszpnyunk.
Új utakon járunk. Kerülgetjük azt a régit,
az igazit. És azt gondoljuk : elég, ha néha já r 
juk az Isten útját.
Azok a nagy érzések és nagy életcélok,
melyek az Istennel az egész életre egyesítették
az ember lelkét, kihaltak és üres, sivár gondo
latoknak adtak helyet.
Az em berek két úrnak szolgálnak. Egynek
bizonyosan, de akkor ez az egy nem az Isten,
hanem a világ.
A vallásosságot összezavarják és azonosítják
az üres külsőségekkel és formává teszik ezt.
aminek megjobbult, belső életnek kellene lennie.
Az Istent a maguk kedve szerint átformál
ják. Elhagyják belőle azt, ami nekik nem tet
szik és m egtartják azt, ami tetszésükre van.
A mindent megbocsátó atyára hivatkoznak, de
a megtérést és megjobbulás útját nem keresik.
Nekik csak az Isten kell, arról, aki keresztet
és lemondást hirdet, nem akarnak tudni. Pedig,
ha az em berek behunyják is a szemüket, ott
m arad az Írásban: „senkise mehet az Atyához,
hanem csak én általam . » «Aki megtagadja a
Fiút , az A tya nincsen annál, valaki vallást
tészen a Fiúról, az A tya is annál vagyon ! . . . »
(I. Ján. 2, 23., Ján. 1, 12.)
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De az emberek nem törődnek m indezzel!
Tékozolják a régi kincseket, tépdesik a régi
kötelékeket és idegenek lesznek.
És mégis elmondjuk e megszólítást : „mi
A tyánk? . .
Elmondhatjuk-e emelt fővel,
bátran, egyenesen? . . .
Azt hittük, hogy ebben a szóban csak bol
dogság csendül meg. Most azután azt halljuk,
hogy egy hatalmas bűnbánati prédikáció m enny
dörög abban felénk. Rajtunk áll, hogy meg
hallgassuk és megtartsuk.
Ami mennyei Atyánk nem fekszik koporsó-
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a lelke fogantatott. Rideg, bánattalan az elmúlá
suk, nem siratja, meg se könnyezi senki, csak
bedobják a koporsóba, amint az ügyeletes alorvos
megállapította a halált és egyenként, vagy többedmagukkal — aszerint, amint — kiviszik a temető
kertbe. Azt nem tudják, melyik, kicsoda, hol szü
letett, ki volt anyja-apja, csak egy számot ragasz
tanak a fekete deszkaládára, igy különböztetik
meg egymástól. Nr. 65, enynyí az egész! És- ez
elég is. Odaát nem kérik a keresztlevelét senki
nek, sem a nemesi kutyabőrét.
De most nem közönséges betegről van szó. Nem

A késmárki fatemplom.

bán. Még van időnk a visszatérésre, még vissza
szállíthatjuk a régi gyermeki viszonyt, s meg
tanulhatjuk újra ezt a megszólítást: mi Atyánk!. ..
Nem azok a boldogok, kik sohase sírnak,
hanem, a kik fölött az égiek nem sírn a k !
Kupi Béla.

Az ímádságos könyv.
Irta : Gagyhy Dénes.

y.
A budai Vereskereszt-kórházban megcsendült a
halálharang. Nem szokatlan eset, hiszen itt van
legdúsabb aratása a halálnak, a sok nyomorult
nyavalyás között. Alig telik nap, talán nem is
telik, hogy valaki itt ne hagyná a siralmak völ
gyét és vissza ne térne az ősatya kebelére, hol a

ilyennek a lelke előtt harangozzák szét a felhőket
a föld és a mennyég között. Egyik ápoló apáca
vivődik az enyészettel, érette csengetnek.
Szegény Mária nővér!
így hívták a jámbort, más neve nem volt. Tár
sai azt hiszik róla, valami elhagyatott, árva terem
tés, aki úgy nőtt fel, mint a mezők lilioma, egye
dül az viselt gondot rá, aki pályáját megfuttatván
vele, most magához hivja. Mert az alázatosak
között is legalázatosabb, a dolgosok között legdol
gosabb, az ájtatosak között legájtatosabb volt. Erre
pedig csak az képes, ki a szent falakon kívül ide
gent szolgált, ura önmagának sohasem volt és
keserű íz tapad minden falat kenyeréhez.
Agyát köriilállották apácatársai és kulcsolt kéz
zel fohászkodtak üdvözüléséért. Úgy feküdt párná
ján, mintha násznyoszolyán feküdnék, — béketűrő
arccal, mosolygó ajakkal. Két kezét melle fölé
emelve, nyitott, kis könyvbe nézett és halkan susogta
a benne foglalt imádságot. Olykor felvetette sze
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meit, kutatóan tekintett körül, mintha keresne
valakit és azt ügyelné, nem érkezett-e meg, akit
oly nagyon vár ?
A jelenlevőket észre sem vette, lelke merengve
szállt messze bágyadt szeme sugarain — talán oda,
hová örökké vágyódott, egy tiszamenti faluba.
És halkan szólt, amint lázas agyában felébredt
a múlt:
— Mózes, hol vagy? Miért kínozol, miért nem
jössz ?
A nővérek összenéztek, szívükben gyanú támadt
a beteggel szemben. Férfit emleget? Meglehetett
érteni világosan, hogy ezt mondta: Mózes. Vájjon
ki lehet? Valami rejtély, mert olyan titokzatos volt
a szerencsétlen társuk egész élete. Talán ezzel a
bűvös szóval lehetne kinyitni a mögötte maradt
regény zárát! És elgondolkozott mindenik a rövid
pályán, melyet megfutott közöttük. De hiába keres
tek olyan mozzanatot egyhangú és örömtelen
életében, amely magyarázatot nyújthatott volna tit
kaihoz. Csak arra emlékeztek, hogy négy eszten
dővel ezelőtt, újév napján, a gráci kolostorból
érkezett Mária nővér. Minden kívánsága az volt,
hogy a ragályos betegek közé osszák.
Ki tudja, mi célja lehetett?
A főnöknő és az orvos elcsodálkozott a vesze
delmes óhajtáson, de annál inkább teljesítették,
mert eddig még nem akadt, aki önként vállalkozott
volna rá. Ekkora önfeláldozás azok között is szo
katlan, akik élve temetkeznek el. Itt töltött négy
esztendőt, a múlt héten rá is elragadt a kór s
most minden percben várják a végét. Nem fogja
soká vinni, az orvos is int, amint pulzusát tapintja,
hogy közéig az idő, kevés van már hátra.
Egyszerre csuklani kezdett. Azt jelentette, hogy
a halál már ölbe vette, csak vár egy pillanatig,
hadd búcsúzzék, ha van kitől.
A nővérek közel léptek hozzá egészen s föléje
hajolva, némelyik siránkozva, suttogni kezdették az
Udvözlégyet. A haldokló szemei lecsukódtak, de
ajka mozgott, mintha tovább mondaná az imát,
melyre a kis könyv rá van nyitva. Az imádságos
könyvet szorongatja, újjai alatt összezsugorodnak
a lapok, de kezéből ki nem ereszti. Mintha magá
val akarná vinni, vagy nagy kincset rejtegetne
benne, úgy látszik. De üt az óra, többé nincs irga
lom, menni kell. Egy mély sóhajban messze szállt
a lelke, karja lehanyatlott, újjai közül kiesett a
könyvecske az ágytakaróra, úgy szétnyitva, ahogy
kezében tartotta.
A szent nők megütközve néztek rá, a kisebb
lelküek keresztet is vetettek, nehogy bűnt köves
senek el, akaratuk ellenére. Mert amit láttak, az
valóban kárhozatos dolog: az imádság, melyre a
könyvecske rányílt, a menyasszony imája volt
jegyeséért. Ezt suttogta utolsó percében a szűz
anya felkent papnője, ki a világ szerelméről s annak
minden hiúságáról erős fogadalomban lemondott.
Rettentő eltévelyedés és hiteszegés ! Férfira gon
dolni és.földi szerelemmel gondolni rá a megszen
telt talárban — minő kárhozat és engesztelhetet
len vétek! Szerencsétlen, a pokol minden kínszen
vedése osztályrészül jut neki!

SZ.

így sopánkodtak magukban a jámbor szerzetes
nők. De igazában csak akkor ijedtek meg, mikor
a könyvecskét jól szemügyre vették.
Tompa Mihály Olajág-a volt.
Irtózatos! Egy eretnek prédikátor szentségtörő
munkája, mely a kedves szenteket nem is említi,
a pápa meg nem adott engedélyt használatára: itt
volt közöttük és ki tudja mióta! Kézről-kézre járt
a nővérek között és borzalommal sietett tovább
adni mindenik a másiknak. Egyszerre egy papírba
göngyölt vékony csomag csúszott ki belőle. A főnök
nőnek adta, aki előtt leesett. Az felbontotta és egy
fénykép került elő. Egy férfi képe volt, egy pro
testáns papé, vállán pallást, kezében biblia. A hátára
ez volt írva: „Emlékül Marikának — Mózes“.
A papírlapon ez állott: „Utolsó akaratom, hogy e
fényképet és imádságos könyvet velem temessék el.
E sorokat pedig az én utolsó Istenhozzádommal
küldjék Csórja Mózes tiszafüredi református lel
késznek. Megátkozom, aki kívánságom ellen mer
cselekedni. Zsoltay Marika grófnő— Mária nővér."
A halott szava parancs, annak ellentmondani
senkiben sincs bátorság.
Két nap múlva megtudta Csórja Mózes, hogy
aki azt a pár sort küldötte, Ígéretének mindvégiglen ura maradt. Nem lehet hát hűtelen ő sem
hozzá.
De nem is akart, nem is tudott volna, nem is
lett soha.
(Vége.)

A késmárki fatemplom.*)
A meddig a késmárki várkastély a Thökölycsalád birtokában volt, mindaddig a késmárki ev.
egyház békésen fejlődhetett, jóllehet a Thökölyek
és a városi polgárság közötti viszony nem volt a
legbarátságosabb. A várurak az ev. egyháznak hű
hívei és lelkes támogatói voltak. Amikor azonban
hűtlenség ürügye alatt e család birtokait elkoboz
ták, azóta a késmárki ev. egyház is árván maradt
és csakhamar erősen nélkülözte hatalmas patronusait, I. Lipót, III. Károly és Mária Terézia ural
kodók alatt. Már 1672-ben szeptember 10-én elvet
ték az evangélikusoktól a nagy góthikus templomot,
hogy átadják a pálosoknak. A pálosok zavarták
meg Késmárkon a felekezeti békét, mert minden
eszközt megragadtak, amely alkalmasnak látszott
nekik a kath. egyház mégszilárditására és megerősbítésére. A városi jegyzőkönyvek tele vannak fele
kezeti súrlódásokkal. A pálosok rendesen a királyi
udvarban keresnek orvoslást állítólagos sérelmeikre
és csodálatosképen ott mindig az ő javukra dön
tenek.
1713 óta Késmárkon a céhmester csak katholikus lehetett és hiába hivatkoznak a céhtestületek
a kapott kiváltságokra és jogokra. Jog és kiváltság
ezentúl már csak üres fogalmak. Tapasztalhatta ezt
*) Mutató szerzőnek múlt számunkban ismertetett müvé
ből : Késmárk műemlékei, amelyre ez alkalommal is felhív
juk olvasóink figyelmét.
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a város is, amikor a pálosok minden jogcim nél
kül igényt tartottak a Thököly-féle várkápolnára
1717-ben. A pálosok buzgó hittérítőknek mutatkoz
tak ; dicséretükre mondhatjuk, hogy hit dolgában
fáradtságot nem ismertek, de erőszakoskodásaiknak
sem volt határa. A történelmi jog ismeretlen, de
annál ismertebb előttük a karhatalom : a vis maior.
Kijárták, hogy III. Károly oda utasította a várost,
hogy? adja át a várkápolnát a róm. katholikus egy
házi kultusz számára. Ekkor ugyan nem értek még
célt a késmárkiak ügyessége és ravaszsága foly
tán, [de úgy látszik már időszerűnek találták a

gaikban. Nem tartom lehetetlennek, minthogy Svéd
országgal az összeköttetés szoros és az érintkezés
élénk volt, hogy talán innét kapták a templom épí
téséhez az általános utasításokat és terveket is,
amelyeket aztán Müttermann a részletekben kidol
gozott és megvalósított.1
A mi templomunk nagyon hasonlít a svéd házak
és templomok stílusához s szerkezetéhez és tekin
tettel arra, hogy itt tisztán faanyagból kellett nagy
szabású monumentális alkotást létesíteni, az építők
mindenesetre ahhoz az országhoz fordulhattak min
táért, ahol megtalálták az azonos építészeti ténye-

A késmárki fatemplom oltára és szószéke.

prot. hívek, hogy az egész városi polgárság szá
mára építsenek egy új, nagy istenházát, mert tény
leg ez évben épült fel a város szélén a védfalakon
kívül egy korcsmának a helyén híres ev. fatemplomunk.
Miután szilárd kőtemplom építéséhez engedélyt
a protestánsok nem nyerhettek, keményfából alkot
tak olyan istenházat, amely a célszerűségi szem
pontok mellett ügyesen egyesítette magában az
esztétika kívánalmait is. Az a körülmény, hogy oly
egyszerű eszközökkel igen hatásos és valóban nagy
szerű templomot tudtak alkotni, nagyban fokozta
a késmárki protestáns polgárok önérzetét. Anyagi
támogatással hozzájárult a külföld is, különösen
Németország, Dánia és Svédország.1 A dán és a
svéd király, XII. Károly, oly nagy érdeklődést
mutattak, hogy a gyűjtést elrendelték saját orszá-

zőket és amellyel amúgy is' összeköttetésben
állottak.
A templom központi rendszerrel tekintélyes mére
tekben épült; 34 m -nél valamivel hosszabb és
30 m.-nél szélesebb, magassága pedig 11 m. 60 cm.
A hatalmas dongaboltozatú főhajóhoz csatlakoznak
a csavart oszlopokon nyugvó kereszthajók boltoza
tai. Kívülről a falat sárvakolattal vonták be, belül
ről pedig a boltozatokat és a karzatok mellvédőit
egyszerű, de kedves festményekkel ékesítették.
A főhajó hatalmas boltozata, továbbá a színes hát
tér nagyon hatásos és lebilincseli, megragadja a
szivet, lelket egyaránt.
A festményeknek nincsen valami jelentékeny
müértékiik, sőt művészi szempontból kifogásolha
tók, ennek dacára hatásosak és naivságuknál fogva

1 Müttermann 660 frtért vállalta el az építést. Az egész
1
A késmárki ev. egyház levéltárában jelenleg is megvantemplom közel 5000 forintba került, (Késmárki ev. egyh
még Vitális Pál Michaelides János gyűjtőkönyve 1688-ból. levéltár.)
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kedvesek. Nem azért hozták őket létre, hogy valami
műremeket alkossanak, hanem hogy áhítatos gon
dolatokat keltsenek az emberben. Nem annyira az
alakra, hanem a tartalomra kell tekintettel lennünk,
midőn szemügyre vesszük az egyszerű voltukban is
szívhez szóló ábrázolásokat.
Megragadó az oltártól nyugatra eső falon az a
kép, a hol Krisztus a kút káváján ül s feléje vízért
a szamaritanus nő közeleg korsójával, aki melles
leg mondva német polgári ruhában német típust
mutat. Műtörténelmi szempontból a munka nem
jelentős, mert nélkülözi az élénkséget, frisseséget,
de jól megválasztott erkölcsi mondásai, melyek
felette felirva láthatók, a jelenet hatását nagyban
fokozzák.
Vájjon nem ez a kép kötötte-e le Kolbenheyer
Mór figyelmét, a ki eperjesi lelkészkedése előtt a
késmárki líceum tanulója és theologus hallgatója
volt és akinek bíztatására festette meg Brocky
Károly, európai hírű festőn keperjesi hasonló kompoziciójú oltárképét ? 1 A tárgy és a felfogás nagy
jában ugyanaz e két festménynél, azzal a különb
séggel, hogy a német ruhás és német típusú szamariai nő helyett, délvidéki magyar menyecskét
festett Brocky és hogy művészi kvalitások tekin
tetében késmárki elődjét messze túlszárnyalta.
Ilyen szimbolikus jellegű a szarvas képe, uta
lással a 42-ik zsoltára; 2 továbbá a jó pásztor képe,
ki bárányt tart kezében ; 34 ilyen Melchisedek főpap
képe, a ki kenyeret nyújt az éhezőknek.'1
Az oltár fölötti karzaton erkölcsi mondásokat
olvashatunk. A szószék mögött látjuk a tarkaköntösű Józsefet, a mint testvérei eladják. E kép ere
detét Genersich Keresztély magyarázta meg Kés
márk nevezetességeiről szóló német munkájában.56
E szerint Barkóczy Ferenc egri püspök 1756-ban
elutazván Késmárkról, a város bandériummal kísérte
el. A bandérium egyik tagja, Vajda József, ki még
korábbi időkből jól ismerte a püspököt, búcsúzás
nál arra kérte őt fel, hogy Bécsben adja át hódolat
teljes tiszteletét a királynőnek, amit a püspök
meg is ígért. Vajda József eljárását nem helyeselte
egy másik polgár, sőt hízelgőnek és bolondnak
nevezte Vajdát, mire verekedés támadt köztük.
Az ügy bíróság elé került és a pénzbírságot e kép
festésére fordították, úgy hogy a tarkaköntösű
Józsefben célzást kell látnunk a hiú Vajda József
személyére.
Az oltártól balra eső karzatot angyalfejekkel
variált ornamentális díszítés ékesíti, ellenben a
jobbra eső karzaton az ó- és újszövetségben elő
forduló, egymásnak megfelelő jelenetek tűnnek sze
1 Művészet 1903. 316. 1. (Díváid Kornél: Brocky Károly
f őmüve); és Művészet 1904. 60. 1. (Bruckner Győző : Levél
tári adatok Brocky Károly életéről és az eperjesi oltár
képéről.)
8 „Wie dér Hirseh schreiet nach frischem Wasser, so
schreiet meine Seele. Gott, zu Dir.“ Ps. 42. 1.
3 “Ich bin ein guter Hirte. Bin guter Hirte lasset sein
Leben für die Schafe“ Joh. 10. 12.
4 „Ich géb’ nach menschlicher Weiss den llungrigen
geistige Speiss. Melchisedek ein Priester Gottes des Höchsten.“
Gén. 14. 18.
6 Christian Genersich : Merkwürdigkeiten dér k. Preistadt
Késmárk. Caschau 1804. I. k. 43—44. I.
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műnkbe (typus — antitypus): ilyen az első bűn és
Krisztus születése; a körülmetélés és a keresztelés:
a zsidók húsvéti lakomája és Krisztus úrvacsorája;
Izsák feláldoztatása és Jézus keresztrefeszítése;
Jónás a cethallal és Krisztus feltámadása; Illés és
Jézus mennybemenetele.
Az orgonakarzat mellvédőjén velencei jellegű
hangszereken játszó angyalok kevéssé gyakorolt
képíróra vallanak.
Az oltár mögötti karzat falán látjuk Mózest a
Sinai-hegyen, továbbá, a földi és égi Jeruzsálemet,
hol az angyal a mennyországot mutatja János apos
tolnak.
Ehhez sorakozik Istennek a felhőkben lebegő
képe, alatta Ábrahám és Pál; majd Ezsaiás, amint
imádja az Istent, miközben az angyal izzó szénnel
érinti ajkait — célzás gyanánt arra, hogy Ezsaiás
megjósolta Krisztus eljövetelét.
Erre következik az angyallal birkózó Jákob!
alatta említés történik arról, hogy Várady Szakmáry özvegye festette ki ezt a részt 1748-ban. Ott
látjuk továbbá Krisztust a Gethsemáné kertben
imádkozni, miközben egy angyal nyújtja neki a
szenvedés kelyhét. A bal oldalfalon Lázár sírja.
A sír mellett ül Mária, Lázár nővére, távolabbra
állanak Márta és Jézus; a többi képek Krisztust,
Illést, Mózest, alatta Péter, Jakab és János apos
tolokat és végül a Szentleiket ábrázolják.
Az oltár fölötti dongaboltozaton hatalmas sas
terjeszkedik ,.sub umbra alarum tuarum“ felírással,
célzással a királyi kegyelemre, hogy az evangéli
kusok templomot emelhettek és a kék dongabol
tozaton köröskörül sorakoznak az apostolok képei,
nagy részük azonban már megrongálódott.
A ki ezen egyszerű, sokszor naiv képek össz
hatását mérlegeli, arra a tapasztalatra jut, hogy
mindezek eszmét fejeznek ki és vallásos áhítatot
keltenek. Jelképes képírás ez, mely azonban nem
szorul kommentárra, bármilyen gyenge legyen is a
teknika, bármilyen elmosódott is a tónus a színe
zésben.
A templom lebilincselő hatását előmozdítja még
a szép barokk ízlésben épített oltár és a szószék.
Az oltáron a lutheránus szokástól eltérően nem
oltárképet látunk, hanem szobrokat és pedig kál
váriát. A szobrok készítője Lersch János, ki Linberger István adatai szerint1 325 irtot kapott szob
rászműködéséért.
Krisztus a kálvárián túlságosan szenvedőnek
tűnik fel, kevés benne az eszmei tartalom, arcizmai
csenevészek. Látható ugyan rajta bizonyos fájdal
mas vonás, de ez inkább a csendes és elkesere
dett rezignáció kifejezője. Testméretei arányosak,
de a test csupa izom és csont és éppen e miatt
darabos. A csontok és izmok közötti finom átmene
tet nem tudta kivésni a szobrász. Karjai csupa
megfeszült izmok és inak, a bordák pedig tűlerősen emelkednek ki. A balláb térde alatti belső
bemélyedés is erőltetett és arról tanúskodik, hogy
alkotója az anatómiában kevéssé volt jártas.
1 Linberger István : A késmárki evangélikus fatemplom
nak és a városi köztemetőnek leírása. Késmárk 1892. 4. I.
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Krisztus lábainál térdeplő Magdolna talán a
legsikerültebb íafaragvány az oltáron. Arca csak
csendes szemlélődést tüntet fel; az óriási fájdalom
ból, amely szívére nehezedett, keveset éreztet
velünk. Felső ruhája ügyesen símúl testéhez és
nagy ellentétet alkot a maga erőteljes idomaival
Krisztus lesoványodott, elcsigázott testével szemben.
Az elég ügyesen mintázott redőkből kilátszó bal
láb előrésze nagyon lapos, elmosódott s nincs össz
hangban Magdolna többi telt idomaival.
Baloldalon álló Mária testtartása, de különösen
arctípusa feltűnően hasonlít a lőcsei vir dolorum
oltár Máriájához. Arcának kidolgozása reneszánsz
felfogást mutat. Önkéntelenül eszünkbe jut, hogy
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de arcvonásai kevésbbó sikerültek. Áron főpapi
ornátusban van ábrázolva füstölővel kezében, teljes
díszben, ünnepélyes hangulatban és tartásban. A
papi ornátus a csörgőkkel, mint az előkelőség és
hatalom jelvényével ékesítve szép ornamentális for
dulatokat mutat, melyek az aranyozás által még
jobban szembeötlenek. A szakái azonban kissé
merev és nagyon is előre nyúlik.
Az oltár teteje a Szentháromsággal végződik.
Krisztus a keresztyén hit jelvényével, a kereszttel
itt már jóval sikerültebb, mint a kálvárián ; mellette
jobboldalon az atyai szeretettől sugárzó Atya Úr
isten és felette a Szentlélek symboluma tűnik fel
galamb alakjában.

A késmárki fatemplom orgonakarzata.'

ez a Mária, a ki összekulcsolt kezekkel, szomorú
meghatottsággal tekint a kereszten csüngő Krisz
tusra, mégis húsból és vérből való ember és így
nem tud nagyobb eszmei hatást kelteni. Igazi
matróna s ruházatának redői elárulják szép terme
tét, földi vonásait.
Jobboldalon áll Sz. János életerős férfialakja;
arctípusa patrícius polgárra emlékeztet, egyéni' és
elüt a sablonos Jánost ábrázoló szobroktól. Arcán
nem annyira a finomság, mint inkább a megnyerő
becsületesség az uralkodó vonás, amely a merev
és fájdalmas arckifejezéssel ügyesen olvad össze.
Tőle balra áll Mózes és jobbra Áron főpap
hatalmas szobra. Mózes mint törvényhozó jelenik
meg előttünk; balkezében botot tart, jobbjában
pedig a törvénytáblát. Hosszú hajjal, hosszú szakál
lal elég impozáns és fejtartása szigorúságot hirdet,

Az oltár szélén két-két korinthusi oszlopfőben
végződő csavart oszlopon egy-egy angyal térdepel
és tekintetével egész figyelmünket a Szenthárom
ság felé irányítva, amelytől a templom nevét is
nyerte.
Az egész oltár szép, összhangzatos benyomást
kelt és a barokk ízlés mellett reneszánsz hatás is
érezhető rajta. Egységes, egy eszmét szimbolizál, a
keresztyénség födogmáját: a szentháromságot. Ezt
a célt eléri és azért a szobrokon látható hibákért
bőségesen kárpótol minket az egységes össz
benyomás.
A szószék kariatyden nyugszik, de ennél sokkal
sikerültebb munka a szószék barokk díszítése.
Mindjárt a feljáraton látjuk a siralmas arcú Jere
miást, oldalvást az oroszlánok közt Dániel prófétát
bátor és határozott arccal, odább a nyugodt és

132

12.

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

istenfélő Ezsaiást két halálfej közt és végül Hezekielt megmerevedett arcizmokkal, fölfelé tekintve.
Magán a szószék oldalfalán középen Krisztus
fából faragott szobra található „Jesus mundi salvator“ felírással. Krisztus testtartása túlságosan
hátravetett és merev; nem szerencsés a tőle balra
eső Mátyás evangélista sem, jóllehet magas hom
lokával és átszellemült arcával kiválik. Nagyon
kedves és a szószéken legjobb szobrocska Lukács
apostolé, aki fél lábával gyengén a kosra támasz
kodik, kezében pedig a szentírást tartja. Arca nyílt
ságot, őszinteséget és szerénységet árul el. A szent
igékkel foglalkozó nemes lélek tükröződik vissza
egész lényén.
Krisztustól jobbra esik Márkus és János apostol.
Az előbbi a maga nyugodtságával és komoly
ságával nagyon hasonló vonásokat mutat Ezsaiás
prófétával; az utóbbi bájos arcú ifjú s az önzetlen
szeretet igazi megtestetítője.
A szószék faszobrai szimbolikusan fejezik ki azt
a tételt és igazságot, hogy a próféták jövendölései,
vagyis az ószövetség az apostolok tanainak: az
újszövetségnek az alapja, azért helyezték el a
prófétákat a lépcsőzet külső védfalán, a szószék
mellvédőjén pedig az evangélistákat.
A szószék felett lebegő két angyal gyöngébb
munka.
A szószéket a rajta olvasható felirat szerint
1718-ban Goldberger Mihály egyházfelügyelő készí
tette, felesége, született Maugsch Judith kifestette
és megaranyoztatta.
A szószékkel szemben van a kőből faragott
kcreszlelőkút rézmedencével és rézfedővel. A keresz
telőkét 1690-ből való,1 a medence és fedő 1768-ból.2
A fatemplomban voltak ezelőtt az egyházi edé
nyek is. Ezen egyházi edények részint ónból, részint
meg ezüstből készültek. A késmárki ev. egyház
birtokában lévő tizenhárom ötvösmunka közül kettő
nél fnegállapítható, hogy szepességi és pedig kés
márki eredetű, a többi ellenben augsburgi minikára vall.
Késmárkon ugyanis ez időben nemcsak ötvösmúvesekkel, hanem ónöntőkkel is találkozunk és
az utóbbiak szintén ragaszkodnak Bethlen Gábor
fejedelemnek 1627-ben kiadott árszabásához és a
keverék minőségét előíró szabályzatához. E szabály
zat értelmében hat font fehér ónhoz (tiszta ón) egy
font fekete ónt, vagyis ólmot keverhettek s az így
kevert fémből készített edények fontját harminckét
dénáron kellett eladniok. Az ötvösművesek pedig
a XVII. században már oly nagy számban voltak
Késmárkon, hogy külön céhtestületet alkottak.3 Az
ev. egyház három műemlékkel rendelkezik a céh
testülettől; még pedig egy ostyatartó-dobozzal és
két fedeles kancsóval. Az ostyatartó-edény oldalán
és fedelén a barokkízlésű levél- és virágdíszen
kívül még e felírás látható: Pastor Michael Elischer
1686. Az egyik fedeles boroskancsó 1733-ból való
és Sponer Antal és neje Melczer Zsuzsánna ado
mánya. A másik fedeles kancsó ezüstből készült
1 „Fec. & obtulit Sonnewitz An. 1690“. felírással.
2 „Martin Johannides anno 1768“. felírással.
3 Késmárk város nagy levéltárában a céhládában meg
vannak még a céhiratok.
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és a Késmárkról Lőcsére szakadt Handel János
Dávid műve. A kancsó oldalán látjuk a Szentháromság domborművét, mely kiváló teknikáról és
nagy ízlésről tesz tanúságot, talpán pedig ez a
felirat , olvasható: Curavit Comunitas Evangelica
Kesmarkiensis . . . Anno 1774. Pecit I. D. Hahndel
Leutschoviae.
A késmárki ev. fatemplom legnevezetesebb
protestáns műemlékeinkhez tartozik és teljes elis
meréssel tartozunk Myskovszky Viktornak és Divald
Kornélnak, akik buzgón sürgették a pusztuló mű
emlékünk renoválását és fentartását az Országos
Műemlékek Bizottságánál. Számos jelentésünknek1
megvolt az eredménye, hogy az Országos Műem
lékek Bizottsága tényleg gondozás alá vette
fatemplomunkat, sőt megtette már a szükséges aláépítkezéseket is a múlt nyár folyamán. E műem
léket, mely a protestáns egyház küzdelmes múlt
jának egyik büszke alkotása, ma nem fenyegeti
már az összeromlás veszedelme.
Dr. B uckner Győző.

JÓ KÖNYVEK.
A késmárki vértanuk (Weber Samu tollá
ból) és Az eperjesi vértanuk (Mayer Endré
től) e két alkalmi füzet lapunk zártakor jutott
kezünkhöz. Mind a kettő képes kiadás Részletes
ismertetésre már nem jutott idő. Az elsőnek ára
20 fillér, a másodiké 40 fillér. Megszerezhető szer
kesztőségünkben, Eperjesen a kollégiumban.
Képes Folyóirat 16—17. füzetének tartalmából
kiemeljük a következőket; Elbeszéléseket és regé
nyeket írtak: Pékár Gyula: Bourget Pál, Szemere
György, Zsoldos László, Vértesy Gyula, Lampérth
Géza; verseket Szabolcska, Sajó Sándor, gr. Zichy
Géza. Mikszáth Kálmán pedig Türr Istvánról ad
vonzó képet. A Képes Folyóiratnak alkalmi közle
ményei és képei felülmúlják a többi folyóiratokét.
Szellem, magyarság, Ízlés tekintetében egyenest
páratlanul áll. Ára egész évre (24 f.) 14 kor. 40
fillér, félévre (12 füzet) 7 kor. 20 fillér, negyed
évre (6 füzet) 3 kor. 60 fillér. Megrendelhető a
kiadó Franklin-Társulatnál Budapesten (IV. Egyetem-u. 4.) vagy bármely könyvkereskedésben.
Evangyeliomi Keresztyén Tanítások c. egy
házi beszédek V. kötete sajtó alatt van s nem
sokára megjelenik Balogh Ferenc hittanár ajánló
szavával. A kötet ára 2 kor.; a III. és IV.
kötetből is rendelhetni még szerzőnél, Szalay József
ref. lelkésznél Nagybecskereken, kinek Keresztyén
Evangyelista c. lapja a 17. évfolyamban szintén
meg fog jelenni s 2 kor. előfizetésért kapható.
1 Myskovszky V. jelentéseit és rajzait lásd az Országos
Műemlékek Bizottságának levéltárában Budapesten 1883:
15., 18., 79., 81.; 1885: 60., 65., 71., 73. és 1886 : 2., 10.,
15.; memorandumát 9. sz. alatt; Divald K. jelentéseit 1902:
397. sz.; továbbá Steinhausz L. jelentéseit 1899 : 153., 157.,
221., 285., 290. és 308. sz. és végül Stehlo O. rajzait, fény
képeit és jelentéseit 1902 : 287., 570. és 593. sz. alatt. —
Myskovszky V. „Faépítészetünk műemlékeiről" c. értekezé
sében is erősen hangsúlyozta a templom renoválásának szük
ségét. (Akad. Ért. 1895. 35. 1.)
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VEGYES.
Evangélikus tanárok zászlóbontása. Egy éve
annak, hogy az ágostai hitvallású evangélikus taná
rok országos egyesületüket megalapították s ennek
az új egyesületnek szerdán volt első rendes köz
gyűlése Eperjesen. Az ottani intézetek tanárain
kívül megjelentek a budapesti, pozsonyi, soproni,
rozsnyói, rimaszombati, késmárki, iglói, békéscsabai,
szarvasi, nyíregyházi és aszódi iskolák küldöttei. A
Meskó László dr. államtitkár elnöklete alatt megnyílt
közgyűlés első előadója Szelényi Ödön dr. késmárki
tanár volt, ki a protestáns középiskola reformjával
foglalkozott. Nemesen liberális álláspontról fejtegette,
hogy mennyit ér oktatásunknak a túlságosan kon
zervatív felfogás a pedagógiában. Követelte a modern
természettudományi felfogás érvényre juttatását,
mert csak akkor nevelheti az iskola az élet szá
mára az ifjút, ha a mai kor szellemében szól hozzá.
Nem félti ettől az igazi vallásos felfogást, mert
nincs olyan igazság, mely a kereszténység miatt
ne lehetne igazság. Végül a középiskolai vallásoktatással foglalkozva kifejti, hogy a jelenben túl
ságos sok a dogmatizálás, mely a protestantizmus
alapelvét, az egyéni hiten alapuló vallásos meg
győződés kifejlődését megakadályozza. Hasonló szel
lemben foglalkozott Hornyánszky Aladár, pozsonyi
teol. akad. tanár, a teológiai oktatás reformjával.
Egyik főhibájának tartja, hogy theol. tudományos
ságunk nem tudott még nemzeti lenni; német for
rásokból táplálkozva, túlságosan elvont és kevéssé
foglalkozik az ószövetség világfelfogásával, pedig
ehhez közel áll a magyar nép lelkülete. Bartholomeidesz Adél, az aszódi leányiskola igazgatója, az
evangélikus leánynevelés történetét ismertette érde
kesen, végül Réz Mihály dr. jogakadémiai tanár, az
egyetemi oktatás decentralizációját sürgette. Azegybegyült tanárok a református tanáregyesület kikül
döttét nagy szeretettel ünnepelték. Mázi Engelbert
dr. főigazgatónak azon indítványa fölött, mely a
protestáns és katolikus tanáregyesületeket egy koaliczióba szeretné gyűjteni, napirendre tértek.
Az eperjesi vértanuk. Eperjesrőljelentik : Azok
nak a vértanuknak, akiket Eperjes piacterén Karaffa
lemészároltatott, Eperjes kegyeletes közönsége emlé
ket állított. A díszes emlékművet, amelyet az eper
jesi kollégium falába illesztettek be, ma délelőtt
leplezték le nagy és lélekemelő ünnepség kereté
ben. A kormányt Meskó László államtitkár kép
viselte, a főrendiház képviseletében Prónay Dezső
báró és Vályi János görögkatolikus püspök, a kép
viselőház megbízásából nagyobb küldöttség Hammersberg László képviselő vezetése alatt, ezenkívül
Zelenka, Gyurátz, Scholtz és Baltik, evang. püs
pökök, Berzeviczy Albert, Eperjes egész intelligen
ciája stb. Az ünnepi beszédet Prónay Dezső báró
tartotta, aki lendületes szavakkal vázolta Karaífa
rémkorát s nemzeti hősökként rajzolta le az eper
jesi vértanukat. A beszéd után a törvényhatóságok,
egyházkerületek és főiskolák s a fővárosi küldött
ségek vezetői egyenként megkoszorúzták az emlék
művet. Az ünnepséget 300 terítékű bankett fejezte
be, amelyen az első felköszöntőt Prónay Dezső
báró mondotta a királyra.
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Kossuth Ferencz miniszter, az országgyűlési
függetlenségi párt elnöke, az ünnepélyre a követ
kező táviratot küldte:
Kiket a haza ellenségei vértanukká avat
tak, nemcsak az örökkévalóságban, hanem
hazánk földjén is örök életet élnek a magyar
szívekben nemzedékről-nemzedékre. Az eperjesi
vértanuknak legyen örök dicsőség, emléküknek
legyen örök tavasz. Üdvözli őket, az örökké élő
ket, a mártirhallálal meghaltak közt volt Weber
Dánielnek kurucmaradt ivadékja, Kossuth Ferenc.
Kitüntetés. Ludmann Ottó eperjesi kollégiumi
főgimn tanárt, a kollégium igazgatóját a tanügy
és a közművelődés körül szerzett érdemei elismeré
séül 0 felsége a Ferencz József-rend lovagkereszt
jével tüntette ki. Az ősi alma mater ez öröméből
méltán veszi ki részét a hazai köznevelésügy és az
evángéliumi hűség minden igaz barátja. Alapos
tudás, puritán gondolkozás: egyházának s a rábízott
ifjúságnak meleg szeretete jellemzik a kitüntetett
érdemes férfiút, akit ez alkalomból mi is őszinte
szívvel üdvözlünk.
A gondviselés őt friss jó egészséggel és csodá
latos lelki rugékonysággal áldotta meg. Csak egy
éve, hogy még megmászta a Tátrában a FerencJózsef-csúcsot, mint lelkes turista. Adja Isten, hogy
e széles körű műveltség és meleg lélek, amelyet
bírunk benne, minél tovább közkincs maradjon
még és kötelességtudása példa legyen előttünk
ifjabbak előtti
Missziói ünnepek Budapesten. A Magyar Evang.
Kér. Misszió Szövetség áldozó csütörtök előtti estén
missziói istentiszteletet rendezett Budapesten a
Deák-téri evang. templomban. Dacára a szokatlan
időnek, az istentiszteletet este 7 órára tűzték ki, a
közönség teljesen megtöltötte a templomot. A kezdő
imát Wolf József fővárosi hittanár mondotta, mely
után Kovács Andor orosházai evang. lelkész a fel
kért ünnepi szónok, mondotta el erőteljes és szár
nyaló missziói beszédét, rámutatván a keresztyének
kötelességére, hogy a misszióban munkálkodjanak.
Azután Laub Adolfné úrnő szólóéneket adott elő.
A gyülekezet az „Erős várunk" éneket és a Hyta
núst énekelte. A persely a misszióé volt. A közön
ség mély áhitattal vett részt az istentiszteleten,
megilletődve és egy szép ünnep benyomásával távo
zott a templomból.
Másnap, áldozó csütörtökön, 11 órakor a Kál
vin téri Baldácsy teremben volt a szövetség köz
gyűlése. Az elnök dr. Lászlófalvi Eördöyh Árpád
szegedi kir. ügyész nagyérdekű beszédet mondott,
kifejtvén, hogy az evangéliumi kiilmisszió modern
szabadságmozgalom, napjaink feladata: most teszi
aktuálissá az egész világon a kelet népeinek cso
dálatos ébredése, Magyarországra nézve pedig aktuá
lis a szándzsák vasút építése által, miáltal egye
nes és gyors utat kapunk a pogányság felé ; han
goztatta, hogy a misszió munkájának hazánkban
magyarnak és nemzetinek kell lenni Azután
dr. Fleischer Gyula titkári jelentést adott elő, mely
szerint a szövetség az elmúlt évben gyűléseken,
ünnepeken és iratokkal főkóp missziói propagan
dát űzött Boryács Gyula ref. lelkész pénztáros
örömmel jelentette, hogy a szövetség deficitje meg
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szűnt; a közönség adakozása azonban még csekély.
A pénztáros más egyletekben való hasonló elfog
laltság miatt lemondott, utódjául dr. Koczogh András
tanárt választották. Folyó ügyek elintézése után a
közgyűlés véget ért.
A dunántúli ág. hitv. evang. Egyházkerület
soproni tanítóképző-intézete 50 éves fennállásának
emlékére, 1908 évi június hó 22-én jubileumi ünne
pélyt tart, melynek sorrendje :
I. Ünnepi isteni tisztelet a gyülekezet templomá
ban, délelőtt 10 órakor. 1. Közének. „Jövel Szent
lélek Úr Isten." 2. Oltári ima. Zábrák Dénes lel
kész. 3. A C. Zsoltár. Ünnepi karének Kapi Gyulá
tól. Énekli a tanítóképző-intézet ifjúsága, Kárpáti
Sándor tanítóképző-intézeti tanár vezetése alatt.
4. Oltári beszéd. Mondja: Bognár Endre lelkész,
egyházker. népisk. bizottsági elnök. 5. Közének.
„Érős vár a mi Istenünk". Istentisztelet után Offertorium a jubileumi alap gyarapítására.
II. Iskolai ünnepély a tanítóképző-intézet kert
jében, rossz idő esetén a lyc. tornacsarnokban.
1. Nemzeti ima. Ünnepi karének Bartay Edétől.
Énekli a tanítóképző-intézet ifjúsága, Kárpáti Sán
dor tanár vezetése alatt. 2. Megnyitó szó. Mondja:
főtiszt. Gyurátz Ferenc püspök. 3. Ünnepi beszéd
s a vendégek üdvözlése. Mondja: Papp József
tanítóképző-intézeti igazgató tanár, 4. Ünnepi alkalmi
óda. írta s előadja: Ihász Ferenc tanítóképző-inté
zeti tanár. 5; Maradj velünk. Ünnepi karének Stein
Károlyiéi. Énekli a tanítóképző-intézeti ifjúság.
Kárpáti Sándor tanár vezetése alatt.
Az Első Magyar Általános Biztosító-Társaság
íelszázados jubileuma.
(Folytatás.)
Az első huszonöt üzletév összesített eredménye
számokban a következő: Díjbevétel 138,312.279
forint 68 krajcár, kifizetett kártérítés, lejárt életbiztosítás és életjáradék 70,451.503 forint 70 kraj
cár. Díjtartalék 10,622.139 forint 68 krajcár. Tiszta
nyereség 12,105.345 forint 86 krajcár. Érvényben
lévő életbiztosítások 48,055.197 forint 89 krajcár,
a részvényesek nyeresége 7,798.800 forint, adomá
nyozások 170.649 forint 18 krajcár.
Az 1897-ik üzletévvel Lévay Henrik befejezte
működését és a vezérigazgatói kötelességek helyet
tesére, Ormódy Vilmos igazgatóra hárultak. Ormódy
ugyanekkor töltötte be a társaságnál negyvenedik
szolgálati évét és a tisztikar ezt az alkalmat föl
használta arra, hogy a főnökét, a ki negyven éven
át a maga személyének mindennemű ünnepeltetését visszautasította, szeretetéről és ragaszkodásáról
biztosítsa. Az ünnepség alkalmából a tisztviselők
20.000 korona tőkével Ormódy Vilmos-alapítványt
teremtettek, amely azóta a tisztikar minden hozzá
járulása nélkül már a 60.000 koronát is 'meg
haladta. A társaság kormányzó testületé szintén
megragadta az alkalmat, hogy Ormódy Vilmost
ünnepelje és Csekonics Endre gróf, a társaság
elnöke, majd Harkányi Frigyes igazgatósági elnök
meleg szavakban méltatták Ormódy Vilmos érde
meit. Amit akkor hangoztattak, azóta egy évtized
munkája igazolta. Ormódy a tehetségnek minden
erejét, a jellembeli megbízhatóságnak téljességét
bocsátotta a társaság rendelkezésére, példás szigor
ral intézte a rábízott tisztikar ügyeit, és a tiszt
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viselőkkel szemben annyira igazságos és jóindulatú
tudott lenni, hogy nemcsak fölfelé, de lefelé is
megszerezte környezetének szeretetét. Az ő veze
tése alatt gyorsított léptekkel haladt az intézet a
sikerek hosszú sorozata elé. Voltak esztendők, ami
kor az általános gazdasági viszonyok nyomása alatt
a társaság működése is némileg megbénult, de
egyetlenegy üzletév sem volt, amely kielégítő ered
ménynyel ne zárult volna. A társaság szervezeté
ben, a működés programmjában szükségessé vált
reformok mindenkor helyreállították az egyensúlyt
és a társaság ma a továbbhaladásának minden föl
tételével indul a második félszázadba. A csemeté
ből, amelyet a magyar nemzet javára a haza leg
jobbjai nagy szeretettel ültettek, terebélyes, hatal
mas törzs fejlődött. Gyökereit mélyre bocsájtja a
honi talajba és míg gazdagon gyümölcsözik a jelen
nek, megújuló virágzása biztató jövőt igér.
A jubiláris ünnep külsőségei mellett az ünnep
nek legkiemelkedőbb része az igazgatóságnak javas
lata volt, amelyet a díszközgyűlés határozattá emelt a
következőkben : 1. A társasági tisztviselőkés szolgák
külön jutalmazására 150.000 korona összeg bocsáttas
sák az igazgatóság rendelkezésére. Azonkívül minden
társasági tisztviselőnek, ki a félszázados évforduló
napján a társaság szolgálatában áll, huszonöt évi
betöltött vagy azon túl terjedő szolgálat után, nyug
díjazása esetén tényleges szolgálati éveihez nyug
dija kiszámításának alapjául még 5 év hozzá szá
míttassák, amennyiben az illető a huszonötéves
évforduló alkalmával hasonló kedvezményben még
nem részesült volna. Hogy pedig a félszázados
évforduló örömére a társaság jótéteményeit nyug
díjasaira is kiterjeszsze, a nyugdíjakra rótt adó és
bélyegilleték mától fogva a társaság által fizettes
sék oly módon, amint tényleges szolgálatban álló
tisztviselőinek adóját s ennek bélyegilletékét már
eddig is fizeti.
2 A társaság érdemes ügynökeire vonatkozó
lag vétessék tudomásul, hogy azokat 1907. évi új
biztosítási üzletszerzeményeik után, amennyiben
ezek megelőző évi szerzeményeiket túlhaladták, a
rendes jutalékokon kívül megfelelő jubileumi jutal
makban részesítettük.
3. A gazdaközönségnek magyar társaságunk
iránt kezdettől fogva tanúsított pártoló bizalmáról
megemlékezve, magyarországi gazdatisztek gyer
mekei részére felsőbb gazdasági iskoláztatásuk elő
mozdítása céljából évenkint, 4000 korona összeg
engedélyeztessék.
4. A tűzoltók működésének tűzbiztosítási szem
pontból való fontosságát méltányolva, a budapesti tűz
oltóságnak egy automobil-gép beszerzésére, 12.000
korona, a magyar országos tűzoltó-szövetségnek pedig
kiosztandó jutalmakra 5000 korona összeg adassék.
5. A Budapesti orvosi kör országos segítőegye
sületének, tekintve az orvosi közreműködés életbiztosítási szempontból való fontosságát, 10.000
korona adomány fizettesék ki.
6. Elismeréséül a szívességnek, amellyel a
hazafias sajtó a magyar biztosítás közérdekű ügyét
mindenkor figyelemben részesítette, a Magyarországi
Hírlapírók Nyugdíjintézetének segítségre 5000korona,
a Budapesti Újságírók Egyesülete segítő-alapjának
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szintén 5000 korona, összesen tehát 10.000 korona
összeg adományoztassék.
7. Végül legnagyobb és örökös emlékéül a tár
saság mai örömnapjának és jeléül hálájának a haza
egész társadalma iránt, alkottassák meg a tisztelt
közgyűlés határozatával egy 500,000 korona tőkeösszegű hazafias köz- és jótékonycélú alap, az erre
vonatkozólag előterjesztendő részletes alapítólevél
szerint Ez a tőkealap örök időkre lehetségessé
fogja tenni, hogy a társaság évenkint eddig is
szokásos, ezután is gyakorlatban tartandó adakozá
sain felül, kiváló közcélokat évenkint még egy-egy
jelentékenyebb külön adománynyal is előmozdít
hasson.

Luther-T ársaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1908. évi május hó 1-től
31-ig befolyt összegek kimutatása:
1. Rendes tagoktól évi 8 koronával befolyt 1908-ra:
Wéber Rezső, dr. Belohorszky János, Brassói magyar papi
értekezlet. Nemes Dömölki egyház, Stadtdrucker Jánosné,
Frnyiák Péter, Reichert Gyula, Ajkai egyház, Czeglédi egy
ház, Gártner Ferencz, Benkovits Imre, dr. Fabinyi Imréné,
Lenkey Márton, Némethidegkúti egyház.
2. Fiókegyleti tagoktól évi 4 koronával, 1908-ra: Fábry
János, Szilárd Lajos.
3. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával 1908-ra:
Adamits József, Kis Gáspár, Huszár Pál, Zostyak Antal,
Marsai Lajos, Mendelényi János, Kiss Béla.
4. Adományokból: Pfeiffer János Körmend 4 kor.,
Szegedi egyház 4 kor., Öt felföldi városi takarékpénztár
Sz.-Szombat 10 kor.
9. Előfizetés Luther müveire : Ihász László, Kis Babóth
3 sz. IV. kötet 18 kor.
6. Alapító tagok kamatfizetése 1908-ra: Maglódi egyház.
Összesen 173 K.
Budapest, 1908 június 1.
B e n d l H e n r ik
társ. pénztáros.

Konfirmandusok számára
a lk a lm a s a j á n d é k o k .
Bibliai olvasókönyv. Szemelvények a szentírás
ból. Károli Gáspár fordításának átdolgozott kiadása
szerint szerkesztették Adorján Ferenc, Fletvényi
Lajos és Jausz Vilmos. Képekkel és térképekkel.
Ára 2 K 40. fill.
Gyuiátz Ferenc-. A hit oltára. Imakönyv evang.
keresztyének számára. Vászonba kötve 1K 60fill.,
tokban 1 K 80 fill., fekete bőrbe kötve, aranymet
széssel 6 K, borjúbőrbe kötve, párnázva 8 K.
Paulik János: Konfirmációi emlékkönyv az ev.
prot. serdülő ifjak és hajadonok szám ára.
Vászonba kötve 3 K 50 fill., díszkötésben 6 K.
Payr Sándor: H árfahangok. Vallásos költemémények gyűjteménye egyházi és iskolai haszná
latra. Díszkötésben 5 K.
Sántha Károly : Buzgóság könyve. Fekete bőrbe
kötve aranymetszéssel 6 K.
K aphatók:

a Luther-társ. Ev. Könyvkereskedésében,
Budapesten, VIII. kér., Szentkirályi utca 51/a.

Most je le n t meg és K apható

a Luther t. Ev. Könyvkereskedésében
Budapesten, VIII., Szentkirályi utcza 51/a.

SZERKESZTŐI ÜZENET.
Lapunknak a nyári szünet előtt ez az utolsó száma s
igy két hónapra elbúcsúzunk olvasóinktól. Kellemes nyara
lást, — az aratóknak pedig Isten jóvoltából gazdag ter
mést kívánunk.
A beérkezett kéziratokról szeptemberi számunkban
adunk értesítést.
Béke velünk!

ÉVZÁRÓVIZSGÁKRA és ü n n e p i emlék
könyvül ajánlj uk Vaday József protestáns jellem 
képző, hitküséget és hazafiságot ébresztő, részben
egyházkerületileg is approbált és ajánlott ifjúsági
könyveit (Réthy és Goró rajzaival illustrálva). Ezek:
1. A protestáns jellem . Iskolakötés 1 K. Dísz
kötés 1 60 és 2 K.
2. A protestáns lelkűiét. Díszkötés 1 K és 1'30.
3. Tanulók erkölcsi és hazafias Vezérkönyve.
Díszkötés P30 és P80 K
4. Rákóczi és a kurucvilág. Diszk. 2 és 3 K.
5. Rákóczi jön. Emlékfüzet 70 fiit.
Mindezen könyvek megrendelhetők Vaday József
közs. isk. igazgatónál Nagyváradon és a Luthertársasá g Ev. könyvkereskedésében, Bpesten,
VIII., Szentkirályi-utcza 51/a.

Harangszó
Hat vallásos ének z o n g o ra k is é re tte l

Szerzé
KAPI GY U L A
TARTALMA: 1. Mi Atyánk ki vagy a mennyek
ben . . . 2. Fáradt fejem hová hajtsam ? (S án th a
K ároly.) 3. Óh, hogy adhassak hálákat? P é t
rő czy K ata S zid ó n ia.) 4. Tehozzád, óh Uram.
emelem föl lelkem. (XXV. zsoltár) 5. A mély
ségből küldöm sóhajom. (G y u rátz F e re n c )
6 Az Úr én pásztorom. (XXIII zsoltár.)

Ára

3 Korona

Egyházi zeneirodalmunk eddig oly szegény,
hogy a művelt protestáns családok bizonyára
hálával fogadják Kapi Gyula veterán egy
házi zeneszerzőnknek ezt a legújabb füzetét.
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EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

Luther Márton Műveinek
IV. kötete
április végén megjelent s a megrendelőknek május közepén szétküldetik. —
Több egykorú hasonmással. — E kötet az egyházszervező iratokat foglalja magában.
A fordítók: Dr. MASZNYIK ENDRE, RÁJTER JÁNOS, MAYER ENDRE,
PAULIK JÁNOS, M ÁRTO N JENŐ, HAMVAS JÓZSEF, HÖRK JÓZSEF.

A 31 íves kötet ára az egész mű megrendelőinek
fűzve 6 korona, angol vászonkötésben (barna,
sötétzöld vagy világoskék színben) 8 korona 50 fillér.
Aki a mű árát május
hó 20-ig megküldi, a
könyvet

bérmentve
kapja.

Bolti ára 8 kor., angol
vászonkötésben 10 kor.
50 fill.

Ellenkező

esetben

utánvétellel, mely eset
ben a vitelbér a meg
rendelőt terheli.

RENDKÍVÜLI KÖNYVÁRLESZÁLLÍTÁS!
Ünnepi és konfirmációi ajándékul felettébb alkalmas
mő K O V Á C S S Á N D O R pozsonyi theol. akad. tanár

Keresztyén imádságos könyve,
amely a szerzőnél P o z s o n y b a n m egrendelhető különféle kiadásokban.
Nagyobb megrendelés esetére rendkívüli árleengedés: — N evezetesen:
I. legalább 10 példánynál: csinos kötésben 1 kor. 60 fill. helyett 1 kor.,
fehér elefántcsont utánzatú kötésben 8 kor. helyett 5 kor. — II. legalább
25 példánynál: csinos kötésben 1 kor. 60 fill. helyett 80 fill., fehér elefántcsont utánzatú kötésben 8 kor. helyett 4 kor. egy példány ára. Ajánljuk a
nagytiszt, lelkész és vallástanár, valamint a tanító urak figyelmébe. Aki a
könyvek árát előre megküldi, a csomagot bérmentve kapja, ellenkező eset
ben utánvéttel. Aki csak hosszabb idő múlva ak ar leszámolni, azzal külön
megállapodás létesülhet.

Hornyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája, VI., Aradi-utca 14. 42.262.

