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Máté 13. 45—46. Ismét hasonló a meny- 
nyeknek országa a kereskedő emberhez, 
aki igaz gyöngyöket keresett; ki rá
akadván valami nagybecsű gyöngyre, 
elméne, és minden vagyonát eladván, 
megvevé azt.

T é li vendégek.

Megjöttetek. Újra hallani 
Siró szótok bent az udvaron.
Keresgéltek, hol jut valami,
Hol, mi morzsát szánt a szánalom?

Itt volt tán a falunk nyáron is,
Éltünk mi is benne emberek;
Hálátlanok, mért hogy akkor is 
Néha napján be nem néztetek ?

Gyors szárnyatok csattant könnyedén 
És kifelé, tőlünk messze vitt:
Mert várt, kínált dombon, völgy ölén 
Rakott asztal s árnyék mindenütt.

Ha jártunk is a dús földeken,
Kö/.elre csak ritkán vártatok;
Kerültetek, mint vad idegen,
Messziről még messzebb szálltatok.

De hogy ottkünn pogány szél robog 
S dombra, völgyre ínség költözik, 
Visszahozott fázós szárnyatok 
S behúzódtok szint’a küszöbig.

Rajtatok a magunk életét 
Látom írva, síró madarak:
Megenyhül sok vadság, büszkeség,
Ha nagy nyomor, nagy bú rászakad.

Szalay Mihály.

Az ember életének eszmények adják meg érté
két. Az eszmény tisztasága és nemessége szerint 
alakul ki az élet tisztasága és nemessége. De 
nemcsak az egyes embernél, hanem népeknél és 
nemzeteknél is. Mert minden korszaknak és min
den nemzetnek megvan a maga külön eszménye 
s a történelem megrázó erővel hirdeti, hogy a 
nemes ideálok halálát nyomon követi a népek és 
egyének erkölcsi halála.

A boldoguláshoz és a boldogsághoz pedig egy
formán szükséges, hogy az egyes ember épúgy, 
mint a nagytömegű nemzet, határozott életcélért 
küzdjön, s öntudatos életet éljen.

1. Az a kereskedő ember, kiről a Krisztus pél
dázata szól, szép drágaköveket keresett. Életének 
ez volt a célja és tartalma. Sokat küzdött, szen
vedett, sokszor nélkülözött és kétségbeesett. De 
a sötét felhők között is látta azt az egy csillagot, 
és nem felejtette el a legnagyobb bölcsességet: 
az életcélt. Mikor megcsüggedt, ennek fénye új 
erőt öntött leikébe, mikor éjszaka borult föléje, 
újra feléje csillogtatta a távoli eszményt, bíztatva, 
hívogatva . . .

És most ? . . . Élnek-e eszmények a mai ember 
szívében?! Most sötétség van. A lelkekben nagyobb 
az éjszaka, mint a hajnal. Élnek és mégse élnek, 
hanem csak tengődnek ; járnak és mégse járnak, 
hanem csak vergődnek . . .  Ha odaállnánk eléjük, 
s a villámlás hirtelenségével kérdeznénk; „ugyan 
miért is éltek?" . . ., riadtan hallgatnának, mint 
mikor egy közelfekvő, és mégis soha át nem gon
dolt kérdést vetnek az ember lelke küszöbére . . .
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A mi nagy társadalmunknak nincsenek eszmé
nyei. Olyanok legalább is nincsenek, melyek min
den ember lelkét megérintenék, s mindenkit egy 
közös cél szolgálatában egyesítenének.

Az emberek az eszményt a földön keresik, s 
a legnagyobb bölcsességet az élet szépségének 
élvezetében s a boldogulás külső eszközeinek ki
használásában látják.

A nagy eszmék kihaltak. Regéket teremtő cso
dás ideálok, melyekért a nemzedékek erejük tékoz
lásával, lelkesedve küzdöttek, elmerültek a felejtés 
tengerébe. Még csak hullámgyűrű se mutatja enyé- 
szésiik helyét. Nagy igazságok, melyekért évszá
zadokkal előbb még vért hullattak lánglelkű hősök, 
sírba dőltek. Egyik-másik sírját meg is horpasz- 
totta az idő ólomsúlyu lába. Haza, egyház, mi 
azelőtt a vérhullást áldozattá avató szent erkölcsi 
jó volt, üres jelszóvá foszlott, mely hidegen hagyja 
a korlátokat rombadöntő modern embert.

Amire imádkozva tanítgatta az édesanya gyer
mekét, — hit, istenfélelem, jó erkölcs, — tova- 
szállnak a tűnő gyermekálmokkal és üres siváran 
hagyják az életharcot váró lelket. A mi büszke 
lovagöltönynél ezerszerte jobban ékesítette a férfit, 
— hősi bátorság, becsület szentsége, jellem szi
lárdsága, — elsorvadt a korszellem nyomasztó 
súlya alatt.

Szürke felhő; szállott alá, az anyagiság eget 
elzáró felhője. És más embert teremtett a század 
keze, mást, mint aminőt formált egykor az Isten 
keze. És más lelket oltott bensőjébe, olyat, mely
ben több a századé, mint az Istené.

És folytathatnánk! Elmondhatnánk, hogy ahol 
az ideálok megmaradtak, ott is csak a név ugyanaz, 
a tartalom az más lett, egészen más. Elmondhat
nánk, hogy az egész élet egy alku lett, melyben 
a saját jó érzését, s a lelke erkölcsi törvényét 
idomítgatja az ember a gyarló élet bűnösségei 
szerint. De ne mondjuk tovább! . . . A szomorú 
időszak nem arra való, hogy fölötte siránkozó szó
val panaszkodjunk, hanem hogy megjavítsuk!

Tegyük meg az első lépést! Kövessük a pél
dát és keressünk drágaköveket! Keressünk élet
célt, élettartalmat!

Testvérem, indulj el te is a keresés útján! . . .  
Ebben a sivár korban, melyet nagy eszméiből oly 
nehezen kifosztottak, keress magadnak életcélt.

Én nem azt kérem tőled, hogy vess el minden 
drágakövet, mit eddig találtál, hanem csak azt, 
hogy mit odakinn gyűjtötték vizsgáld meg az Isten 
igéjének világosságánál az Isten hajlékában.

Mindenekelőtt pedig azt lásd be, hogy eszmék 
nélkül élnünk nem lehet, célok nélkül csak bolyon
gunk élvezetről csalódásra, de ez a céltalan ver
gődés nem méltó az öntudatos, gondolkodó ember
hez. Oh hányán vannak, kiknek lelke üres, kiknek 
a gondtalan életen kívül semmi céljuk sincsen. 
Hányán vannak, kik megelégesznek a kötelesség 
teljesítésével s azonfelül semmi vágyunk nincsen! 
Magasabbra nem tekintenek, az emberiség fölé 
emelkedő közös emberi eszmény álma lelkűkben 
fel nem ébred.

Hányán keresgélnek csillogó kövekét, s drágakő 
helyett értéktelen kavicsét szorongatnak kezükben.

Ezeknek mondjuk: menjetek, keressetek igazi
drágaköveket! . .  .

2. Nézzétek, az a kereskedő mennyi drága
követ összegyűjtött! Mikor rájuk tekintett s gyö
nyörű csillogásukat nézte, a szíve hevesebben 
dobogott s büszkén mondta : „mindez az enyém, 
és én boldog vagyok! “ . . .

De egyszerre csak azt hallotta, hogy van még 
valahol egy drágakő, melyet ő még sohase látott, 
sohase ismert . . .  A lelkét szomorúság fogta el. 
Boldogsága napját, — mint égen úszó bárányfelhő,
— tiszta, fehér vágyódás homályosította el. És 
mikor azt hallotta, hogy az az egy igazgyöngy 
többet ér minden másnál, hogy amellett az ő kin
cse csak olyan, mint az országút heverő kavicsa,
— elment, megnézte, és mindenét eladva, meg
vette azt.

Szerelném, ha a ti lelketeken is végigsuhanna 
ez a felhő, nem a kétségbeesés sötétségével, hanem 
csak olyan szelíd bomlással, mely arra int, hogy 
amit eddig elértetek, az még nem elég és koránt
sem minden. Szeretném, ha egyenként elővennétek 
mindazt, amit a mi korunk drágának tart. Vizsgál
játok meg a vagyon, élvezet, műveltség, tudo
mány, művészet, kultúra nagy kincseit és ítéljétek 
meg magatok, elég-e bármelyik is az igazi ember 
boldogságához ? .. .

Az igazi boldogsághoz! . . . Nem ahhoz, melyet 
a szerencsés életviszonyok ébresztenek fel ben
nünk, nem ahhoz, mely ideig-óráig tart, hanem 
amely mindenkié, amely mindig megmarad, amelyet 
senkise vehet el tőlünk!

Nézzetek hát végig a mi korunk drágakövein. 
A szépség hervadtan pereg le az élet őszén, mint 
dércsipéskor fáról a sárga levél A gazdagság 
sokat adhat, de egyet sohase adhat; igazi boldog
ságot. A hírnév, dicsőség, annyi ember életének 
ábrándja, az arasznyi emberiét álma. Századok 
pyramisát, min ezerek keze éjt-napot dolgozott, a 
felejtés homokjával temeti be az idő szele.

A tisztább, magasabb erkölcsi kincsek : becsü
let, műveltség, tudomány, művészet, kultúra, tar
talmat adnak ugyan az ember életének, de az 
igazi boldogságot nem biztosítják. Előbb-utóbb 
porrá váló drágakövek ezek, csillogók, értékesek, 
ideig-óráig boldogítanak is, de egyik sem az az 
egyetlen igazgyöngy, amiért mindenünket odaadjuk. 
Mindegyiken végigszáll a földi élet, a prédikátor 
könyvének nagy igazsága: „minden elmúlik és 
minden elenyészik, mint az árnyék. “

Kérdezed: hol találhatjuk meg nem az elmúló, 
hanem a mindvégig megmaradó egyetlen igaz
gyöngyöt ? .. . Röviden felelek: abban, ami örökké
való. „Az én beszédem megmarad örökké" — 
mondja a Krisztus. „És az ige testté lett a Krisz
tusban". Az igazgyöngy: Jézus. Az egyetlen igaz
gyöngy őbenne jelent meg. Benne hinni, benne 
élni ez az igazi boldogság. Menni az ő nyomdo
kain, szeretni az ő példája szerint, lemondani az 
ő erejével és küzdeni, szenvedni az általa kijelölt 
szent célért,- ez az igazi élet. Aki ezt az életet 
megtalálja, az az élet boldogságát találta meg.

És ez nem száraz dogma, nem paragrafusokba 
szedett tudomány, hanem élet. És minekünk meg
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kell értenünk, hogy ezt az egyetlen igazgyöngyöt 
nem theológiai ismeretekkel, nem filozófiai bölcsel
kedésekkel, hanem csakis élettel lehet megsze
rezni. Óh voltak bölcsek és tudósok, kik köteteket 
Írtak a Krisztus személyéről, voltak, kik lelkűk 
erejével behatoltak a vallás titokzatos mélyére és 
ezt az igazgyöngyöt mégse találták meg. És voltak 
olyanok, kik keveset tudtak, talán semmitse tud
tak, de tisztán, becsületesen éreztek, s ezt az 
egyetlen igazgyöngyöt mégis megtalálták.

Egyszer, — májusi verőfény játszott a lombo
sodó fákon s új élet .ébredt a természet ölén, — 
egy szegény leány jött a templomunkba. Akkor 
látott először templomot. Kátét soh’se tanult, meg 
se konfirmálták, nem is gyónt sohase. Ahol ő 
lakott, emberjárta messze földön seholse volt 
templom. De az édesanyja egyszer valamikor azt 
mondta neki: „ha 12 éves leszel, menj el a temp
lomba, keresd fel az Úr asztalát, és boldog lesz a 
lelked. “ Azóta az anyja régen meghalt, de ő nem 
felejtette szavát. Messze útat megtett, elment .a 
templomba. A lelkész meg még előbb szelíd han
gon kérdezgetett tőle: „mondd csak édes lányom, 
kicsoda a Krisztus?" . . . Ő meg csak hallgatott. 
„Hát a munkája miben állott?" . . . Ismét csak 
hallgatott. „Mondd hát, miért halt meg a kereszt
fán?" . . . Szomorúan tekintett maga elé s ismét 
csak hallgatott. „Édes lányom, — szólt szelíden 
a lelkész, — hogy bocsássalak az Úr asztalához 
oda, hiszen nem tudsz semmit! . . . Menj csak 
haza, jöjj máskor, majd később!" . . . Szegény kis 
lány ajka megremegett, a szeméből egy fényes 
köny gördült alá, nem is mondta, csak úgy sírdo- 
gálta a feleletét: „Tisztelendő atyám, nem tudok 
én semmit; az édesanyámtól én csak azt tanultam, 
hogy az Istent szeretni kell és én csak azt tudom, 
hogy Jézust, az én Jézusomat soha el nem bocsá
tom !“ . . .

Én pedig úgy éreztem, mintha a bölcsek csil
logó sok tudása porrá omlott volna, annak a sze
gény leánynak lelkében pedig megcsillant volna 
az az igazgyöngy, mely mindennél többet ér. Mert 
az ő vallása nem tudás volt, hanem érzés volt és 
élet volt. S az igazi drágagyöngyöt csak azok 
találhatják meg, kik a Krisztusról nemcsak beszél
nek, hanem benne élnek, kik nemcsak tudnak, 
hanem hisznek, szeretnek és remélnek. Az igaz
gyöngy a Krisztusban való élet.

Keressétek ezt az igazgyöngyöt mindenütt. 
Mikor mentek hivatástokra, mikor jöttök pihenésre, 
keressétek a Krisztust. Legyen ott mindenütt. Ne 
csak a szóban, ne csak a jelben, hanem a szív 
mélyén élő szeretetben, legyen a Krisztus min
denütt ! . . .

Talán kételkedve ingatod fejedet, s magadban 
csöndesen azt mondogatod, hogy te „nem tudsz 
hinni a Krisztusban." Te azt gondolod „már nem", 
én azt hiszem „még nem". Ha így van is Test
vérem, arra kérlek: ne vesd ki ezeket a gondola
tokat a lelkedből, hanem inkább őrizd meg azokat. 
Ami hidegen hagy ma, kincset érhet holnap. A 
lelki fejlődésekben sokszor hosszú a ma, de min
dig előbbre vezet. Várd azért a holnapot, az majd 
tisztábban mutatja a célt! . . .

Gondolj arra, hogy a Krisztus az örök emberi 
eszmény. Nemcsak rajtunk kívül van, hanem mi 
bennünk is. Ő az örök emberi ideál! Ott szunnyad 
minden ember szívében és várja álmából felkelte
tését. Mint örök cél int felénk és várja megvaló
síttatását. Ö az igazi ember eszménye, a tökéletes 
ember ideálja.

Ha méltóságunkat sárba tapossuk s az erköl
csi törvényt elgázoljuk, gyarlóságunk egy-egy réte
get von erre a lelkűnkben rejtőzködő igazgyöngyre. 
Ha életünk szürkeségén átüt a mi jobb lelkünk, 
ha Istent félve, embert megbecsülve, nemes célért, 
nemes harcot vívunk, akkor minden cselekede
tünkkel a földréteget tisztogatjuk a mi igazgyön-

Dr. Antal Gábor, ref. püspök, 
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gyünkről. A munka verejtéke, a szenvedés könnye, 
ezt mossa és fényesíti. Még a mások könnye is, 
amit mi törlünk le, ragyogóbbá teszi a mi igaz
gyöngyünket.

Az igazi drágagyöngy az igazi ember. Óh ne 
keressétek ezt kinn az élet élvezeteiben, ne ott 
künn az élet zajában, hanem saját magatokban, 
a saját lelketekben. Az igazi életcél csak az lehet, 
mit az ember magában talál meg, s az igazi bol
dogság, mit maga adhat önmagának.

És ha megtaláltátok, akkor vigyétek azt szóban 
és cselekedetben a ti küzdéstekbe és valósítsátok 
meg az életben. Mindenki azon a helyen, hová az 
Isten állította. így lesz az igazi drágagyöngy egy, 
de különböző annak ragyogása.

A tudós az íróasztalánál, az iparos a műhelyé
ben, a munkás a zakatoló gépek között, férfi a 
munkamezőn, nő a családi tűzhelynél egy legyen
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és egy maradjon: igazi ember! . - . Ember, kin az 
Isten képe ragyog, — ember, kinek élete az Isten 
lényét tükrözi vissza, — ember, aki küzd, szen
ved, csalódik, de mindig nemesen él és mindig 
ember marad. Ez az igazgyöngy !

Mondjátok: nem érdemes-e ezt k e re sn i? ...  
A többi, az mind lehámlik rólunk! A bársonyruhát 
éppúgy megemészti az idő, mint a koldus gúnyát. 
Gazdag, szegény, király és pór felett egykép meg
suhan a fekete halál szárnya . . .  És ott fenn nem 
kérdezik : milyen méltóságod volt a földön, hogyan 
szólítottak, hogyan hízelegtek körül; ott fenn nem 
kérdezik: tudós voltál-e, művész voltál e, gazdag 
avagy szegény voltál-e, hanem egyet bizonyosan 
megkérdeznek: emberré lettél-e, ember marad
tál-e? . . .

Látod, ez az igazgyöngy.
3. És ez oly becses, hogy érte szenvedni és 

lemondani is érdemes.
Az a kereskedő eladta mindenét. És mert az 

emberben erősebb a szív érzése, mint az értelem 
ítélete, meg kell mondanom, hogy ez nagyon nehéz 
dolog volt. Egyenként kezébe vette a drágaságait. 
Megnézte még egyszer mindegyiket, utoljára. És 
amint nézte-nézegette, múlt idők emléke ébredt 
fel lelkében, — a szenvedés, nélkülözés, küzködés 
emléke. Ezért heteken át járta a sziklás bércek 
országát, ezért hónapokon át éhezett, koplalt; 
ezért tíz városon, száz falun véres-sebesre járta a 
lábát . . . Oh, hogy kicsordult a könnye, hiszen 
neki drága volt mindegyik . . . Mindegyiket ő sze
rezte, mindegyikért ő dolgozott, mindegyikre azt 
mondhatta : ez az enyém 1 . . .  És mégis mind el
adta, mind az utolsóig . . . Azért az egyért! . . .

Es hogyan áll a te számadásod ? . . . Azt mon
dod : te is sokat eladtál. Volt gazdagságod, nyu
godt életed. Elrabolták. Volt híred, dicsőséged, 
ősszetépték. Voltak nagy álmaid, fennszárnyaló 
nagy eszméid, melyeket meg akartál valósitani. 
Megsemmisültek. Voltak reménységeid, melyekhez 
a boldogságodat kötötted. Tovatűntek. Voltak ked
veseid, kiknek életével csodás boldogságban fonó
dott össze a te életed. Jobb hazába költöztek.

Számolsz, számolsz, — talán a te könnyed is 
kicsordul — és azt mondod: eladtam már min
dent

Várj egy kissé, rossz a számvetésed. Te csak 
azt soroltad fel, amit az Isten elvett tőled, és nem 
szóltál arról, hogy mit adtál oda. Az elvevés, csak 
kényszerűség, de az odaadás, az szabad elhatáro
zás Az a kérdés, hogy amit az Isten elvett tőled, 
odaadtad-e te is 'gyermekhittel, bizalommal ?

Megtudtad-e erősíteni annyira a te lelkedet, 
el tudtad-e a boldogságod romjain mondani: mindez 
javamra van, mindezt az Istennek én adtam oda!... 
Oda adtam 1 . . .

És még azt sem mondottad meg, hogy ezekkel 
az áldozatokkal megvásároltad-e azt az égy igaz
gyöngyöt? . . . Kifosztatásod után gazdagabb let
tébe? . . . Közelebb jutottál-e a; Krisztushoz, a 
tökéletes élethez, az emberi ideálhoz ? . . . Ha ez 
nem történt meg, akkor csak veszítettél, de néni 
nyertél semmitse.

Tekints a lelkedbe, nézd meg, nyertél-e vala
mit? Nem vagy-e még mindig a régi, ki földi 
drágakövet keres s ki arról az egyről semmit se 
tud? . . .  A fájdalom könnye odahullott-e a szi
vedre, meglágyította-e annak keménységét ? . . . 
A szenvedés tüze megtisztította-e salakjától a lel
ked színaranyát ? . . . Jobb lettél-e, igazi ember 
lettél-e? . . .

Azt se felejtsd el, hogy még sok gazdagságod 
van, amiről le kell mondanod. Többet kellene 
erről mondani, mint mennyit a kevés idő enged. 
Azért a kevéshez, mit mondok, fűzd hozzá a sokat, 
mit lelked átgondol.

Van egy zsarnokod, szavára sokszor jobban 
hallgatsz, mint az Isten szavára: a neve társa
dalmi előítélet. Hányszor eltérít az erkölcsi tör
vény, sőt a saját meggyőződésed útjáról. Hányszor 
visszatart a jótól, s hányszor taszít a bűnbe. Add 
el és tagadd meg, mihelyt a te jobb életed útjába 
esik.

Van egy másik parancsolod, de az visszavonul 
palotájába és onnan uralkodik. A neve: önzés. 
Azt tanultad, hogy az igazi ember csak akkor 
erősödik benned, ha embertársadban is meglátod 
az embert. A szeretet és részvét érzése a mi jobb 
lelkünk bizonysága. Ébreszd fel újra ezeket az 
igazságokat, s ha úgy látod, hogy békét ver lel- 
kedre az önzés, győzd le, törd meg és légy igazi 
ember 1 . . .

Van egy köntösöd, az élet meghasogatta, vétek 
beszennyezte: ez a te önigazságod. Azt a gondo
latot ébreszti benned, hogy te jó vagy, erős vagy 
és nem szorulsz senkire, hanem megállhatsz ön
magadban. Önhittség, balgaság amit mond, szakítsd 
hát le, tépd össze, mert a mi életünk nem érdem, 
hanem csak ítélet mi fölöttünk.

És még sok odaadni valód van. Vizsgáld a 
lelkedet és keresd meg ezeket. Mert a gyarlóság 
benned is, mint minden lélekben más és nem is 
azt látod meg, mit más megmutat, hanem mit 
magad megtaláltál.

Az bizonyos, hogy ha eddig sokat adtál oda, 
úgy ezután is még sokat, nagyon sokat oda kell 
adnod önként, szabadon. Nem egyszer megvérzi 
majd szivedet a fájdalom. Sóhajtsz, sírsz majd és 
temetsz. Óh de ne maradj ott fájdalmadban, ne 
őrizd a múlt romjait, ne bontogasd a régi sírokat. 
Arra, ami elmúlt, ne tekints vissza, hanem csak 
előre nézz, mindig csak előre. És ne azt nézd. 
hogy mit adsz oda, hanem hogy mit nyersz majd 
helyette. Ne felejtsd, hogy a tökéletesedés útja 
mindig Golgotha út s a nemes ember koronája 
mindig töviskoroná. Nehéz út, nagyon nehéz 1 De 
igazgyöngyöt munka nélkül, emberi tökéletességet 
szenvedés és lemondás nélkül nem nyerhet senkise.

Hanem ha azután odaértél, oda fel a magas
latra, akkor csodás világ tárja fel előtted gazdag
ságát. Akkor mégisúíered magádban az örökkévalót, 
az értékest, s akkor megtalálod embertársadban is 
az értékest, az örökkévalót. Akkof a szenvedés 
tüzében megtisztulva a földi salaktól, a lelked 
boldogsága egy nemes, tiszta emberi élet lesz. 
És akkor eljön az idő, hogy a benned' élő. örök 
eszmény megvalósul; és-eljön az az idő i§‘ hogy
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ez az eszmény életre kel, megmozdul, érez, gon
dolkodik, s lassanként a nevén nevezed, csöndesen 
megszólítod és azt mondod: „élek többé nem én, 
hanem él bennem a Krisztus!" Az életed eszmé
nye a Krisztus lesz. Az egyetlen igazgyöngy a 
Krisztus lesz. A Krisztus a tied lesz.

Mi gyöngék vagyunk, de az Isten erős. Kér
jétek meg őt, tanítson meg az igazi életre, imád
kozzatok, hogy azt az egyet semmiért ne adjuk, 
de azért az egyért mindent odaadjunk . . .

Uram, hogy azt az egyet semmiért ne adjuk, 
Uram, hogy azért az egyért mindent odaadjunk! . . .

Mindent, — Uram, — mindent! . . .
Ámen. Kupi Béla.

Gáborka iskolába jár.
Irta : Farkas Mihályné.

(Folytatás.)

Kipeg-kopog a falépcső a bátortalan lépések 
alatt, kis asztala mellett az iskolateremben ott áll 
a tanító, most már élet vagy halál! Innét vissza
fordulni nem lehet. Gáborka is megembereli magát 
és bár egyik keze szorosan fogja az öreganyjáét, 
a másikkal leemeli kalapját s kissé halk jóreggelt 
kívánva belép az ajtón.

A tanító elibük megy és szívélyesen kezet fog 
özvegy Galambosnéval. Barátságos arcú ifjú ember 
és most, hogy nincsen fenn sötét ókuláréja, mit 
kissé gyönge szemei miatt az utcán visel, mindjárt 
nem tűnik föl olyan félelmesnek Gáborka előtt 
sem. A nyájas kérdezősködésre szépen megmondja, 
hogy Székely Gábornak hívják, 1903 június 29-én 
született, sőt az édesapja, anyja nevét is bevallja, 
amiket a tanító mind beír sorjába, egy nagy, vonal
zott könyvbe Jó úr ez nagyon — nem neveti ki 
a kis selypítő Szabó Böskét se, aki pedig arra a 
tudakozódására, hogy ki leánya, azt feleli, hogy: 
„az édetanámé", és nem utasítja rendre a pergő 
nyelvű Zsellér Lászlónét sem, aki maga előtt taszi- 
gálva két sunyi-képű fiát azzal ront be az iskolába, 
hogy ezt a két istentelen kamaszt pedig tanítsa 
meg a mester úr emberségre, mert ezek gorombák, 
lusták, szófogadaílanok. Ő bizony ezer dolga mel
lett nem igen ért rá ezeket nevelgetni, de hát 
azért fizet a tanító úrnak fejenként 67 krajcárokat, 
hogy kipallérozza őket.

A fiatal-ember elnéző mosollyal hallgatja a 
bősz amazon beszédét és békésebb elemekhez for
dul. Kijelenti, hogy holnap reggeltől kezdve ren
desen be kell járniok az első-éveseknek. 8 órára 
mindenki pontosan megjelenjék és hozzon magával 
palavesszőt, palatáblát, ábécés könyvet. Akire nem 
maradt a nagyobbik testvéréről, az 50 fillér fejé
ben azonnal kaphat egy szép pirostáblásat. A Gáborka 
számára mindjárt vesz is egyet az öreganyja, de a tan
díj fejében nem igen számlálgatja az asztalra a 67 
krajcárokat, csak igen szerényen odacsempészett a 
kalamáris mellé egy vékony aranypénzecskét, mely 
sárga csillogásával minden beszédnél hathatósab
ban ajánlotta Székely Gáborkát a tanító úr meg
különböztetett figyelmébe.

Miután pedig tisztességtudóan elkövetkeztek 
Galambos Pálné és az unokája, útjuk egyenesen 
a boltba vezetett, holott is a legfeketébb palatáblát 
és a legcifrább palavesszőt menten megvásárolták. 
Mindezeken felül pedig Salamon — megértvén, 
hogy a kis ember ezentúl már iskolába fog járni — 
bőkezűen megajándékozta őt egy bádog tolltartó
val, amire egy lovaskatona volt föstve és ami 
testvérek között is megért 10 fillért.

„Hazudtál te nekem" — vetette aznap délután 
Gáborka a Kuti-Szabó Miska szemére — „nem 
bántanak senkit se az iskolában!"

„No csak, no ! Várd el a végét! Ráér még a 
tanitó úr holnap is szijat hasítani a hátadból!"

Dr. Baksay Sándor, ref. püspök, 
a Magy. Irodalmi Társaság egyházi másodelnöke.

kacagott a vásott siheder, miközben nagyot cser- 
dített az ostorával.

E tudománya révén Gáborka előtt kétségtelen 
nagy tekintélynek örvendett, de szavainak már nem 
adott olyan feltétlen hitelt, sőt némi reménnyel el
telve, érdeklődve nézte, amint az öreganyja egy 
vég vászon hímes végéből tarisznyát szabott az ő 
számára, amit a nyakába vetve fog iskolába járni. 
Összevarrta jó erős kendercérnával, külön zsebet 
csinált a belsejébe a kenyérnek, s a külső olda
lára piros fonállal rávarrta még a nevét is Sz. G. — 
Székely Gábor. Ebben telt el a délután.

Kedden reggel egyesével, párosával apró em
berkék igyekeztek az iskola felé. Ma már csak a 
dologtevőnapi ruhájok volt rajtok, egyik-másik meg 
éppen mezítláb ballagott, mert hej ! a drága láb
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belit kímélni kell a hosszú télre. Tarisznya volt 
mindegyiknek a nyakában, s több-kevesebb bátor
ság a szivükben. Gáborka már a vitézebbek közé 
tartozott, mert kezet csókolt az öreganyjának és 
elszántan beállott a sorba. Az őszi napfény reá
juk nevetett, s egyik-másik vén diófa, amint a 
kerítés mellül kinyújtotta görcsös karját az utcára, 
egy-egy diót hullajtott a tudomány hajlékába igyekvő 
kis sereg lábai elé.

Az udvaron már várta őket a tanító úr és föl
vezette őket az iskolába; az árva Biró Esztit kézen 
fogta, mivel a kis sánta lábával olyan nehezen 
tudott a lépcsőn járni. Odafenn megmutatta, hova 
akassza mindenki kendőjét, kalapját és kijelölte a 
padokban mindenkinek a helyét. Az első padokban 
ültek az újonnan jött apró gyerekek, külön a fiúk, 
külön a leányok. Megmagyarázta nekik, hogyan kell 
vezényszóra egyszerre felállni és leülni és meg is 
próbálták mindjárt egypárszor, amit a gyerekek 
igen mulatságosnak véltek.

„Állj!" — vezényelte és mindenki azonnal 
talpraállt. Imádkoztak. A tanító mondott egy szép 
kis imádságot, a jó Isten áldását kérve a gyerme
kekre, munkájukra, törekvéseikre. Ezután leül
hettek.

Ez nagyon szépen kezdődik, „bizakodott magá
ban Gáborka" — „itt ma aligha lesz verekedés". 
Nem is lett. A tanító szépen beszélgetni kezdett 
velük, hogy felbátorodnának. Ki hány esztendős, 
hány testvérkéje van otthon ? A szöszke Német 
Liza általános derültség közben vallotta magát 
1903 évesnek és a Gáborkán is nevettek, mikor 
bátran megmondta, hogy hárman vannak testvérek, 
de ő a legöregebbik. Mivel hogy még a Gáborka 
se volt igen öreg. Majd a kezeik tisztasága iránt 
érdeklődött s bizalmatlansága némely esetben tel
jesen indokoltnak bizonyult, de Gáborka önérzete
sen mutatta fel alaposan megmosott kis vaskos 
tenyerét.

Számolás következett azután, hogy ki tudja 
megolvasni az ujjait ? Egyik-másik bizony nehezen 
oldotta meg e nagy feladatot és a sorrendet is el
elhibázta, de Gáborka helyesen megszámlálta mind 
a két kezén, még akár a szomszédjáén is folytatni 
tudta volna. Dicséretet is kapott érte.

De ni-ni! A hátán is van szeme a tanító úr
nak ? Oda se néz, mégis észreveszi, hogy két 
csitri kis leány az első padban nevetgélni kezd 
egymás között és babaruhát cseról-berél, — meg 
is mondja nekik nyájasan, hogy későbbre halasz- 
szák a játékot, az iskolában figyelni kell. De nem 
bántja ezeket se.

Előkerülnek a táblák ezután, míg a tanító úr a 
nagyobbakkal olvastat, a kicsinyek rajzolni fog
nak. Ki mit tud, létrát, ablakot, széket, asztalt, 
házat — majd elválik, ki tud legkülönbet ? Nosza, 
a sok kis ügyetlen kacsó ökölre fogja a pala
vesszőt mely az avatatlan kezekben fel-felsikoltva 
karmolja a táblát s úgy folyik a művészkedés nagy 
buzgalommal, hogy a kerek arcocskájuk is neki
pirul.

Alig lehetne eligazodni rajta, hogy a sok girbe
gurba vonal mit ábrázol, de szerencsére, magyará
zattal is szolgál mindegyik : „Ez a házunk, itt van

az ól is mellette". „Ez a Virág tehenünk a két 
nagy szarvával." „Ez meg a Pannink, amint a libá
kat őrzi." A libák ugyan kétszerié nagyobbak vol
tak a Fanninál, de ez nem tesz semmit, s a tanító 
komoly érdeklődéssel nézegette a furcsa rajzokat. 
A Gáborka nagy becsvágytól sarkalva meg éppen 
magát a templomot rajzolta le, kár hogy a tornya már 
nem fért a táblára, de az alakok annál nagyobbra 
sikerültek, kapuknak is beillettek volna, emiatt az 
ajtónak már csak akkora hely maradt, hogy azon 
legfeljebb csak akkora liliputi emberkék tudtak 
volna besétálni, mint kis vitézünk jó maga. „Nagyon 
helyesen van Gáborka, látom, érted a módját."

Micsoda zenebona támadt ott hátul hirtelen? 
A vásott Miska gyerek addig lökdösődött, míg fel
borította a szomszédja tintás üvegét, azt itatják, 
törölgetik. A tanitó egy szempillantással átlátja a 
helyzetet, s komoly, szemrehányó hangon szól reá 
a bűnösre: „Látom, te most is csak a régi pajkos 
gyerek maradtál. Állj föl!“ És lám ! A vásott tréfák 
vezére, a híres verekedő, szégyenszemre feláll és 
keserves sírásba fog az enyhe büntetésre. Nem 
szükséges valakit pálcával verni, elég oda egy 
szigorú pillantás is. Bocsánatot kér, javulást igér, 
— s a tanító kiengesztelődve barátságosan int.

10 óra is lehet már nagy hirtelen, itt a játszás 
ideje. Vidáman zsibongva tolonganak le az udvarra, 
akinek kenyere van, jóízűen majszolja. Lennt két 
csoportba verődnek a hátsó udvarban a fiúk, a 
templom előtt a leányok. De a kis első osztályo
sokat még a leányok is befogadják, amint körbe 
fogódzva éneklik vékony, éles gyermekhangjukon:

„Kis kácsa fürdik fekete tóba,
Anyjához készül Lengyelországba."

Az meg éppen nagyon szép játék mikor két 
pártra oszolva kiabálják kórusban egymásnak:

„Eresszetek át a Jordán hídon!"
. És felel a másik :

„Nem eresztünk, nem eresztünk, 
mert nem tudjuk ki népei vagytok?"

„Lengyel László jó királyunk"
„Az is minékünk nagy ellenségünk."
„Minapában erre jártatok, hidunk lábát 

kitörtétek, most se csináltátok meg."
„Ácsok vagyunk, megcsináljuk, cédrus-fából 

kifaragjuk, aranyszegekkel ki is kocog- 
tatjuk."

Az is nagyon mulatságos, mikor libasorban 
tipegnek egymásután: „Járom-járom az Úrnak a 
városát, — járom harmadmagammal", a végén az 
után mindenki hirtelen párt választ magának, mert 
aki egyedül marad, az lesz a vezető. A kis Bog
nár Lidinek — akinek piros szalag volt a kunkora 
farkincájába kötve — sohase akadt párja, mert 
olyan igen csöppség volt és csak elbámészkodott. 
Nevettek is rajta a többiek. Már igen pityergésre 
kezdett állni a szájacskája, mikor a legközelebbi 
fordulónál váratlanul maga a tanító úr kapta deré
kon és a legjobban nevető — Fekete Maris — 
lett a soros.
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Hát hiszen szép, szép a leányok mulatságai is, 
de Gáborkát a szive mégis inkább a fiúk játéka 
felé vonzotta, s oda is sompolygott közibük.

Lapdát vertek azok rövid ütőfákkal, hej, hogy 
repült! Némelykor majdnem a torony tetejéig. 
Igaz, hogy finom egy lapda is volt ám, s nem 
aféle vásáronvett hitványság. Maguk varrták bőr
darabokból s kitömték erősen lószőrrel a javából. 
Néhányan a földre kuporodva gomboztak, Miska 
néhány társával azonban négyes fogatot alakított. 
Az öreganyja rokkája csak a megmondhatója, 
honnét lopkodta össze apránkint a sok jó kendert 
ahhoz a hosszú zsineghez, mellyel most a négy 
ficánkoló paripát befogta, a kocsis legkiválóbb 
szerepét magának tartva fenn. Hej, hogy vágtatott 
a kényes fogat, Miska pedig nyalkán utánuk, s 
mivel itt a tanító úr szeme előtt igen megjuhász- 
kodott kedvében volt, kegyesen odakiáltott Gábor
kának, hogy mint csikó szaladhat utánuk, mit a 
kis fiú nagy boldogan ugrándozva, menten meg is 
cselekedett.

(Folyt, köv.)

Thököly halála.
Irta : Magyar Győző.

Harmadik éve már, hogy az egész nemzet álta
lános lelkesedése, mélységes kegyelete közepeit 
hazahozták a két idegenben porladt bujdosó feje
delmet, Thökölyt és Rákóczit, keserves számkive- 
tésiik szomorú napjainak hu osztályos társaival 
együtt. Ott volt lélekben akkor minden jó magyar 
Késmárkon és Kassán, hol átadták az édes hazai 
földnek a drága hamvakat.

Tudjuk, legnagyobb részüket Kassán az immár 
teljes pompájában ékeskedő Erzsébet-templom krip
tájában helyezték el. Csak egyet vittek tovább, 
fel a Tátráig, sokkal szerényebb hajlékba, Kés
márkra — Thököly Imrét. Amazok mind katholiku- 
sok voltak, ez az egy evangélikus. De mi magyar 
evangélikusok épp oly kegyelettel gondolunk a 
katholikus templomban nyugovó nemzeti hősökre, 
mint reá, ki a mi hitünk bajnoka volt.

Azt kellene hinnünk, hogy amint mi nem iri
gyeljük a katholikusoktól amazok hamvait, úgy 
ők sem irigylik tőlünk ezét az egyét. De úgylát
szik, nincs így. A gazdag és hatalmas katli. egy
ház még az ő hamvait is el akarja vitatni tőlünk.

Nemrégiben — mint lapunk f. évi 8. számában 
röviden jeleztük — az a hír kelt szárnyra a hazai 
kath. sajtó egyik harcias napilapjának hasábjain, 
hogy Thököly helye kath, templomban van, mert 
a híres kuruckirály mint katholikus ember halt 
meg. Meg is nevezi azt a papot, kinek kezébe 
letette áttérési esküjét, Bernieri Pál jezsuita atya 
személyében, úgyszintén a forrást, honnan adatát 
meríti, Szekér Joachim szerzetespap kétkötetes 
Magyar történetében.

A dolog, ha igaz, méltán megdöbbenthet ben
nünket. Hiszen ha így van, bármennyire ismeretes 
legyen is róla, hogy egész életében önzetlen har
cosa volt evangélikus egyházának és a protestáns

vallásszabadság szent ügyének, csakugyan nincs 
helye a mi templomunkban. Nem volt szokása egy
házunknak soha, hogy erőszakkal magáévá akar
jon tenni olyanokat, kiknek ő nem kell.

A kérdés tehát mindenesetre megérdemli a 
kellő tisztázást. Ennek időszerűségét fokozza az a 
körülmény, hogy ép most helyezték Thököly ham
vait végleges nyugovó helyükre. Áll már a kés
márki új. evang. templomhoz építve a szép mauzó
leum, mely magába fogadta a minden hazafi előtt 
oly szent hamvakat.

Kíséreljük meg, vájjon tisztázható-e az a kér
dés, hová tartozott Thököly utolsó óráiban. De a 
kérdés eldöntésére ne oly forráshoz forduljunk, 
mint a szóban lévő közlemény, amely forrás körül
belül egy egész századdal későbbi, mint a tárgyalt 
kor s ne egy magára álló és nem is első rangú 
forrásra támaszkodjunk, hanem ismerjük meg az 
összes egykorú adatok világánál Thököly halála 
körülményeit.

*

Kevés embernek lehetett annyi oka keseregnie 
valaha a szerencse forgandóságán, mint a hős 
kuruckirálynak, daliás Thököly Imrének. A. sors 
majd az égig emelte, majd a föld poráig sújtotta.

Mint az ország egyik legdúsgazdagabb főurának 
fia, már nyolc éves korában máramarosi főispán 
és dúskál minden képzelhető földi jóban. A Wesse- 
lényi-féle összeesküvés következtében tizenhárom 
éves korában földönfutó. Nagy neve, fényes tehet
ségei huszonegy éves korában a róla nevezett 
szabadságharc fejévé teszik s egy ideig magasabb
nál magasabb polcokra hág. Viseli a „ Felső - 
magyarország fejedelme és ura" büszke címét, sőt 
a török már királlyá nevezi ki. De a kocka újra 
fordul. Szerencse csillaga hanyatlani kezd s végre 
egészen leáldozik.

Bujdosó lett a hatalmas fejedelemből. Eléne
kelhette ő is, a kurucnótával:

„Szerelmes barátim,
Régi jó pajtásim 
Tűlem elpártoltanak,
Tíílem elpártoltanak".

„Jobb hát a darvakkal 
Vagy más madarakkal 
Elbújdosnom messzére,
Elbújdosnom messzére".

Ki volt vetve hazájából. „Vizei folyását, erdői 
nyílását, mezői kalászát, lova lába nyomát az ő 
áldott földén" meg nem látta többé 1

A német még bukásában is félt az egykor ret
tegett hadvezértől. Tudta, hogy neve zászló, mely, 
ha kibomlik, egy egész nemzet seregük alája. 
Nem akarta hát megtűrni a határok közelében. 
Mint utolsó szabadságharcunk után is tette rajongva 
szeretett vezérünkkel, Kossuth apánkkal, kiadatá
sát követelte a szultántól, majd mikor e terv annak 
becsületérzésén hajótörést szenvedett, Ázsiába szám
kivetette.

Nikomédiában, török nevén Izmidben, a Már
vány-tenger ázsiai oldalán fekvő városkában, hall-
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gatliatta immár a leláncolt Prometheus „tenger 
mór m olását," Négy esztendőt élt még, 1701-től 
1705-ig.

Innen „az ő szép virággal beborult mezejű“ 
nagy majorházából kisértette át 1703 bán hű fele
ségét, Zrínyi Ilonát Konstantinápolyba, mikor 
„leszakasztotta az halál az virágot mezejéről". 
Innen mozgatott meg minden követ, mikor hírét 
vette mostohafia, II. Rákóczi Ferenc szabadság- 
harcának, hogy hazakerülhessen. Mióta kedves 
életepárját is elvesztette, egészen tűrhetetlennek 
találra a helyzetet oly messze hazájától.

Reményét különösen mostohafiába veti. Egyre- 
másra írja hozzá a leveleket, kérve szabadítsa ki 
szomorú helyzetéből. „Felőlem el ne felejtkezzék 
— írja egy helyt — és ezen az török Portán levő 
tekintetivei is innen szabadítani méltóztassék és 
igyekezzék: úgy áldja meg Isten kegyelmedet".

Rákóczi, mint ismeretes, nem viseltetett szere
tettel mostohaapja iránt. Annyit megtesz ugyan 
iránta, hogy birtokait visszaadatja, de egyébként 
aligha fáradozott hazakerülése érdekében. Ott volt 
az erdélyi fejedelemség kérdése, mely könnyen 
bajt okozhatott volna. Az erdélyiek 1704-ben feje
delmükké választották Rákóczit, Thököly pedig a 
maga számára kívánta Erdélyt.

A konstantinápolyi francia követ ki is jelen
tette, hogy ha Rákóczi csak egy levelet küldött 
volna Thököly érdekében, ő azzal kivitte volna, 
hogy hazabocsássák, de bizony se embert, se leve
let nem küldött.

Abban a reményben is csalatkozott a szegény 
bujdosó fejedelem, hogy a magyar országgyűlés 
maga fogja kikérni a töröktől. A szécsényi 
gyűlés azonban, bár kimondta, hogy Thökölynek 
a közügyért tett kiadásait az ország pénzéből 
fedezzék s az esetleges békekötésbe társaival együtt 
befoglalják, személyének kikéréséről mit sem hatá
rozott.

Thököly tehát másfelé is próbálkozott. Régi 
pártfogóját, a franciát kérte fel közbenjárásra. A 
francia követ kilátásba is helyezte a hazajutás ki- 
eszközlését, de óriási árat szabott hozzá, a kath. 
vallásra való áttérést. A dolog egyelőre abba 
maradt. Majd nemsokára a galatai jezsuita atyák 
főnöke, Bracounier atya vetette ki reá hálóját.

Akkor már betegség, egyedüllét, hontalanság 
keserve nagyon megtörte eladdig erős lelkét. 
„Szintén az lelkemre hatott az nyomorúság, — 
írja egy helyt Rákóczinak — s már az ítéletire 
hagyom, minthogy bár kevéssé is, de megkóstolta 
kegyelmed is : mit tegyenek, micsodások az illyen 
szorongatta tások “.

Addig-addig kerülgette Bracounier atya, — 
tehát nem Bernieri — míg egy gyenge pillanatban 
rávette a megtört Thökölyt arra az ígéretre, hogy 
ha Francia- vagy Olaszországba való utazását 
lehetővé teszi, áttér a katholikus vallásra.

Kisórtetbe esett. Ember volt, mint Péter, ki 
egy éjszaka háromszor tagadta meg az Urat s a 
kath. tan szerint mégis méltó volt arra, hogy az 
a szikla legyen, melyre az Úr a maga anyaszent- 
egyházát építette. Ki az, ki elég erősnek érezheti

magát minden, de minden kisértéssel szemben ? 
Nincs bennünk erő, csak abban, kihez fohászkod
nunk kell: „Ne vigy minket a kísérteibe 1“

De a kísértés órája hamar elmúlt. Felocsúdott 
abból a mámorból, melybe a hazatérés reménye 
ejtette s ekkor látta csak, mily áron akart haza
jutni hazájába.

Egészen megborzadt elhatározásától s tudni 
sem akart annak kiviteléről. Elhatározását csak
ugyan nem is valósította meg. Nem már azért 
sem, mert annak előfeltétele soha sem valósult 
m eg: a jezsuiták nem tudták kiszabadítani Niko- 
médiából. De van okunk hinni, hogy később már, 
ha képesek is lettek volna ígéretük kivitelére, ily 
áron nem ment volna haza. A haldokló Thököly 
áttérési esküje ilyenformán nem más, mint puszta 
mese.

Utolsó levelében, Bay Mihály magyarországi 
követéhez írott levelében, az evangélikusoknak 
ajánltatja figyelmükbe magát, önérzettel hivatkozva 
„vallásunkért s hazánk szabadságáért erre az bol
dogtalanságra való jutásunkéra. A hazai szabad
ságharcot akkor már katholikus főurak, Rákóczi, 
Bercsényi, Károlyi vezetik s ő mégis a maga 
evang. voltát hangoztatja! Lehetetlen ebben teljes 
elszántságát, hite mellett való új megszilárdulását 
nem szemlélnünk.

De különösen meghatóan nyilatkozott hithűsége 
utolsó óráiban

Mikor fenti levelét írta, már érezte halála 
közeledtét. Egy nappal előbb mostohafiához írott 
levelében olvassuk e megkapó sorokat:

„Már igen elbetegesedvén, látom -— nemsokára 
elfogy életem, és azután nekem ez világi életre 
nem lesz szükségem.“

S csakugyan mögötte állt már a kaszás alak, 
mely megváltotta szenvedéseitől.

Ereje fogyton fogyott. Szeptember 3-án hű 
titkára, Komáromy János tanácsára megírta vég
rendeletét. Birtokai legnagyobb részét Rákóczira 
hagyta Hogy a Thököly-név ki ne vesszen, Rákóczi 
kisebbik fiát, vagy ha az meghalna, egyet az ez 
után születendőkből, örökbe fogad. Barátairól, 
híveiről szintén sorra megemlékezett. Az eperjesi 
ev. kollégiumról sem feledkezett meg, melynek 
egykor növendéke volt; rimaszombati és gyöngyösi 
javait hagyta reá. Aztán így folytatja:

„Mégis fordítom elmémet az én kedves fiam- 
uram méltóságos fejedelem Rákóczi Ferenc sze
mélyére, s kötöm ezt is lelkére, hogy ebben a 
Törökországban, ha későre terjedne is, temetése
met ne engedje, hanem vagy Erdélyben, vagy 
Magyarországban kivitetvén, egy lutheránus, kerí
tett kulcsos városnak templomában temettessen, 
emlékezetre koporsóm felett zászlót és epitaphiu- 
mot is tétetvén fel".

A halál közeledtekor sok keserűséget okozott 
lelkének a Bracounier atyának tett ígérete. Félt, 
hogy a jezsuiták magukénak fogják követelni holt
testét és kath. szertartás szerint fogják akarni él
téinél ni.

Tépelődéseinek gyümölcse egy nyilatkozat lett, 
melyet szept. 10-én szerkesztett. Kijelenti, hogy a
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páternek tett nyilatkozata nem volt őszinte. Külön
ben a páter sem teljesítette Ígéretét és így Ígérete 
alól teljesen fel van oldva és semmisnek nyilat
koztat mindent, mi köztük történt. Az Istenre kéri 
övéit, hogy ha haldoklása alatt vagy halála után, 
kath. pap jelennék meg házában, semmi áron be 
ne bocsássák hozzá.

Szeptember 13-án éjszaka már nagyon rosszul 
érezte magát. Hajnal tájban felköltette Komáro- 
myt, az ő Mikes Kelemenét. Ágya mellé ültette ezt 
a legmeghittebb emberét és nagy szemeivel el
nézte hosszan és szótlanul.

Végre megszólalt. Szavai elárulták, hol időztek 
gondolatai. Lelkét a hit uralta egészen. A halál 
szelének fuvallatát érezve, újra félelem szállja 
meg a jezsuiták miatt. Mint hű evangélikus akar 
meghalni s mint ilyent akarja, hogy el is temessék. 
Kéri titkárát, hogy adja elő az asztalon lévő kis 
ezüst ládikát, melybe szept. 10-i nyilatkozatát tette.

A titkár teljesiti óhajtását. Thököly reszkető 
kezei közé fogja a ládát s kiveszi az iratot. Ez 
már le volt pecsételve, de még megcímezve nem.

Meg akarja hát címezni.
„Tartsátok közelebb a gyertyát 1“ — mondja, 

mikor sötétülő szemei előtt káprázni látja a világot.
„Micsoda rossz gyertya ez, — teszi majd hozzá

— hogy jól nem ég? Nem látok jól nála!"
Komáromy erre még egy nagy viaszgyertyát

gyújtat meg.-
A haldokló most hozzáfog az íráshoz. Reszkető ke

zében nem akar futni a toll. Másikat kér. Ezzel végre 
nagy lassan, kószált vonásokkal megírja a címzést:

„Holtom után szakaszsza fel Komáromi uram, 
Szőllősi és Szkárosy uram és eífectuálják azt, 
mit benne megírtam. Ad Nicomediam, 13 Septembris 
1705. E. Thököly. “

A levelet szótlan nyújtotta át Komáromynak. 
„Befejezte élete munkáját, utolsó tollvonásával 
védelmezvén hű protestantizmusa hírnevét'1 — 
mondja életírója, Angyal Dávid.

Aztán csendesen feküdt, megadással szenvedve 
kínjait s hallgatva titkára kenetteljes beszédét, ki 
„sok szép szentirásbeli vigasztalásokkal" igyeke
zett urán segíteni. Komáromy, beszédét elvégezve 
„az ágya mellett térdre esvén halálra vált embert 
illető szép imádságot mondván előtte, ő is szegény, 
botlás nélkül elmondá."

A hű társ bánatba merült szívvel látta, hogy 
ütött urának utolsó órája. Nem távozik tőle, vir- 
rasztani akar mellette. Minthogy ura aludni látszott, 
hogy maga el ne aludjék, levélíráshoz fogott. 
Ferriol Márkinak, a francia követnek írt. Egyszer 
csak fölkel, hogy urát megnézze s látja, hogy a 
nagy ember nincs már az élők között. Ott volt 
már az üdvözültek honában, hol hű hitvese és 
annyi bajtársa, fogadta.

„Az életnek és az halálnak hatalmas királya
— írta Komáromy még aznap Rákóczinak — az 
Méltóságos Thököly Imre fejedelmet Kegyelmes 
Uramot ő Nagyságát édes hazáján kívül hosszas 
bujdosási, sok példátlan szenyvedési után, az min
den embereknek útján, 13-dik praesentis, vasár
napra virradólag három órakor, Nicomédián kívül, 
az Virágok Mezején levő csiflikjébűl vagy major

jából, — azon házacskából, melybűi boldog emlé
kezetű Méltóságos Fejedelemasszony Zeréni Ilona 
Kegyelmes Asszonyunkat ő Nagyságát is, — ez 
árnyékvilágbúl kiszólította."

Majd okt. 9-én ugyanaz ugyanannak így í r :
„Tartozó alázatos kötelességemnek ismértem 

most immár Nagyságodat tudósítanom, hogy testét 
az föld színén harmadnapig tartván, koporsóban 
tettük és azután két hét múlva, úgymint 27-dik 
Z-bris (szeptember), Nicomediában étczaka vivén 
(mert, hogy nappal az \ ároson általvihessük- 
rneg nem engedték) ott az örmények temető-kert, 
jekben, szép, kies, magányos helyen, nagy-sűrű, 
zöldellő, árnyékos fák alatt, ahol tudniillik magát 
életében gyakran múlatni szokta volt, egy hideg 
forrás mellett, — az mint tőllünk lehetett, tisztes
ségesen eltemettük, rakott sírban tétetvén, bizonyos 
cautióval és sírja feliben fejér márványkőbűl epi- 
taphiumot most készíttetvén."

Megemlíti még, hogy tettek ugyan lépéseket 
hamvainak utolsó akarata szerint való hazaszállí
tása iránt, „de, hogy az testét még csak az ten
geren által Constantinápolyban (Zrínyi Ilona mellé) 
hozhassuk is: meg nem engedtetett".

Élete delén ragadta el a halál a jobb sorsra 
érdemes férfiút. Pár nap hiányzott még, hogy 48-ik 
életévét betöltse. A végzet, mely kora ifjúságában 
a férfiak sorába állította, annyira meg is őrölte 
életerejét, hogy a férfikor virágában már öreg 
számba ment.

*

Aztán ott feküdt a kihűlt tetem a nikomédiai 
örmény temetőben. Telt az idő, két század vihara 
zúgott el sokat szenvedett nemzete feje fölött és 
ő utolsó akarata ellenére, még mindig ott hevert 
elhagyatva, majdnem elfelejtve.

De végre ütött szabadulása órája. Az 1906- év 
októberének végén hű neje, mostohafia és a többi 
bujdosó nagyok kíséretében hazahozták a kuruc- 
királyt. Igaz, hogy már csak egy-két maroknyi 
por és hamu volt az, mi belőle maradt, de lelke 
hitünk szerint él az üdvözültek honában és az 
örömmel láthatta, hogy a nemzet, melyért annyit 
áldozott, századok múlva is rajongó kegyelettel 
viseltetik alakja és imádatszerű ragaszkodással 
azon eszmény iránt, melyért küzdött, a haza és a 
vallás szabadsága iránt.

Kormány, hatóságok és magánosok határtalan 
részvétele kísérte a szabadsághőst nyugvóhelyére. 
Végrendelete szerint „lutheránus kerített kulcsos 
város templomában" temették el. Szülővárosába, Kés
márkra vitték, hol áll még a Thököly-vár, a kuruc- 
király boldog gyermekkora örömeinek színhelye.

Ez a város, a Thökölyek történetében oly 
nevezetes hely, valóban méltó volt arra, hogy a 
szabadsághős hamvait magába fogadja.

A hajlók pedig, mely megpihenő helye lett, az 
ottani új evang. templom. Itt helyezték el ideig
lenes sírban. A végleges hajlók most épült fel; 
ez a templom északi falához épített mauzóleum 
lesz. S hogy nemcsak joggal és méltán fog evan
gélikus templomban nyugodni, de egyesegyedül ott 
van helyén arra végrendelete és utolsó óráinak 
története a bizonyság!
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Legyen e hely nemcsak a sokat hányatott 
nagy ember földi porhüvelyének csendes nyugvó
helye, de egyúttal egyik zarándokló pontja nem
zetünknek, hol minden idők magyarja megfordul
hasson és lángoló, a hazáért élni-halni kész 
szeretetet meríthessen 1

VEGYES.
Thököly hamvai. (A késmárki temetés). A nagy 

bujdosó hamvai nem vándorolnak tovább. Október 
30-án végkép nyugalmat találtak a késmárki evan
gélikus templom északi falához épített mauzóleum
ban. Az egész Késmárk város ünnepként ülte meg 
a hamvak elhelyezésének napját: az üzletek mind 
be voltak zárva s a város lakosságának nagy része 
jóformán egész nap az utcákon volt. A vidékről 
is érkeztek küldöttségek : Abauj megye küldöttségét 
Naményi nyugalmazott árvaszéki elnök, Zeinplén- 
megye küldöttségét Dókus alispán vezette, Kassa 
városát pedig Röszler aljegyző képviselte. A kör
nyékbeli evang. papság nagy számmal jelent meg, 
hogy tisztességet adjon a nagy bujdosó hamvai
nak. A küldöttségek a városházán gyülekeztek, 
ahonnan Salamon Géza főispán vezetése alatt, ki 
a kormányt képviselte, az új evangélikus templom
hoz mentek.

A Műemlékek Országos Bizottságának felügye
lete alatt készült mauzóleum közepén van fölállítva 
Thököly szarkofágja. Egyik oldalán ez a fölírás van.

A magyar szabadság számkivetett hősének 
hamvait hálás nemzete 

I. Ferenc József király határozásából
itt, szülőföldjén helyezte örök nyugalomra.

1906. október 30.
A szarkofág másik oldalún ilyen fölirat van:

Késmárki Thököly Imre 
Felsömagyarország és Erdély fejedelme 

született 1657. szept. 25.
Meghalt 1705. szept. 13. Izmidben, hisázsiában.

A mauzóleum bejáratával szemben a falon van 
egy márványtábla Thököly domborművű arcképé
vel és ezzel a fölírással:

Itt nyugszik
a halhatatlan szabadsághös, 
késmárki gróf Thököly Imre.

Felsömagyarország és Erdély fejedelme. 
Született 1657. szept. 25. 
késmárki családi várában, 
meghalt 1705. szept. 13.

számkivetésben Kisázsia Izmid városában.
Drága hamvai, hogy hazai földben 

nyugodjanak.
a nemzeti hála visszahozatván, 

országos ünnepélylyel 1906. okt. 30-án. 
születése helyén, itt e szentegyházban 

eltemettettek.
Áldás porain, dicsőség emlékezetén.

Az ünnep az Erős várunk az Úristen kezdetű 
énekkel kezdődött, majd Kirchnopf Gusztáv Ede 
evangélikus lelkész mondott alkalmi beszédet. Ezu
tán Pap Benedek kassai polgár 1548-beli énekét 
adta elő a késmárki daloskör.

Forster Gyula báró átadta a mauzóleumot a 
városnak, amelynek nevében Vrhovszky Ottó pol
gármester átvette. Székely Gyula tátraaljai főes
peres elvégezte a mauzóleum fölavatását, mire a 
hamvakat a szarkofágban elhelyezték. Székely fő
esperes megáldotta a hamvakat s az ünnep a Him
nusz eléneklésével véget ért.

Délben a Késmárk-szállóban lakoma volt; az 
első felköszöntőt Salamon Géza főispán mondotta 
a királyra; utána Vrhovszky polgármester a ven
dégeket köszöntötte föl.

A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 
elnökei. Múltkori számunkban képsorozat közlését 
kezdtük meg. Bemutattuk a Prot. írod. Társaság 
világi elnökeit, mostani számunkra maradtak az egy
háziak : Antal Gábor és Baksay Sándor ref. püs
pökök.

Zsilinszky Mihály munkássága jóval ismertebb, 
semhogy bővebb ismertetésre szorulna. Itt is elnök 
s éppen irodalmi érdemeinél fogva. Hány egyesü
letben elnök és mindenütt becsületesen elvégzi 
dolgát, nemcsak béres módjára, hogy az időt va
lahogy eltöltse, hanem egész leikéből, szeretettel. 
Tisza István gróf egyéniségét múltkori beszéde 
jellemzi. Erős, törhetetlen jellem, messzelátó lélek, 
akinek minden egyes megnyilatkozását magyar 
hazafiak és protestánsok egyforma feszült figye
lemmel várják. Mióta a kormányhatalomtól meg
vált, egész erejét egyházának szenteli, mely lépten- 
nyomon érzi, hogy igazi értéket bír benne. Antal 
Gábor ref. püspök, a testvéregyház legerősebb 
szervező talentuma.

Amint határozott beszédét halljuk, mintha egy 
megvívhatathm bástyatornyát látnánk a magyarság
nak (Szlavóniában) és a protestáns hitnek, felvilá
gosodásnak. Tanár volt előbb s tán ezért tudja 
oly igen megbecsülni az iskolát és tudományt.

Végre itt van Baksay Sándor, akiben sok em
ber rejtőzött el s hol ennek, hol annak látjuk elő
villanni nyájas sugarait. Mint püspök áldott lelkű 
patriarcha, akinek fedele alatt szerető meleg szívet 
talál a kérő, oltalmat az üldözött, szigorú bíró 
helyett áldott természetű paedagógust, bölcs nevelőt 
a vétkező, biztos útmutatást a tétovázó ifjú. Meleg 
érzésétől a száraz aktacsomóba is lélek költözik. 
És az író! A csoda bájos Gyalogösvény és Szede
rindák költője, akinek neve csak az utolsó tiszta 
magyar csontjaival együtt poriadéi! A parókhia tiszta 
világának gyengéd lelkű, de biztos kezű rajzolója; 
a szegény protestáns diák pályájának igazi festője. 
Lelkipásztor, szónok, műfordító mivoltában egyaránt 
magasra emelkedett; a Biblia és a költészet neve
lése ő, aki minden embertársán Isten képét nézi 
és akiben Családi Lapunk is igaz jó barátot bír. 
— Olvasóinknak kedveskedni akartunk a négy 
elnök képének bemutatásával. Isten áldása legyen 
munkájukon.



23. sz. EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 211

Az evangélikus egyház nagy hete. November 
15—20-ig zajlott le Budapesten egyházunk nagy 
hete; ekkor tanácskozott az egyetemes gyűlés és 
vele kapcsolatban sok bizottság, a Luther-Társa
ság, missziói tanács, papi értekezlet, törvényszék, 
tanáregyesületi választmány stb. A komoly munka 
hete volt, adja ég, hogy áldás következzék belőle 
egyházunkra!

A Luther-Otthon megnyílt egyelőre 37 taggal. 
E 37 közül evang. 31, református 5, unitárius 1; 
joghallgató 6, orvosnövendék 14, műegyetemi hall
gató 13, bölcsészethallgatö 2, kereskedelmi aka
démiai tanuló 2. 1000 kor. helyen van 11, 800 
kor. helyen 24, 500 kor. kedvezményes helyen 2 
szegény evang. ifjú, aki az igazgató mellett való 
segédkezés fejében részesül e jótéteményben. A 
helyiség tiszta s az élelmezés is jó. Még 11 hely 
van üresen. Ennek oka az, hogy az átalakítások 
soká tartottak és az intézetet nem lehetett szept. 
1-én rendeltetésének átadni. Az átalakítás és be
rendezés 55.000 koronába került. Adja az ég, 
hogy ez épületben mindig Krisztus lelke lakozzék 
s az intézet méltó legyen a névhez, amelyet visel!

Zólyomi hírek. A zólyomi egyházmegyében, 
mely híres egyháziasságáról és áldozatkészségéről, 
fontos változások történtek. Svehla Gusztáv espe
res, aki 1898 óta bölcs elmével, tapintatos kézzel 
vezette az egyházmegye kormányát,‘hajlott korára 
hivatkozva, leköszönt tisztéről. Benne az egyház
megye kipróbált hűségű vezért, a lelkészi kar atyai 
jó barátot vesztett. Amidőn búcsúzott, egyház
megyéje őszinte szeretete kisérte el székéből. 
Utódjául az egyházmegye gyülekezetei Bakay 
Pétert választották, aki eddig alesperes és az 
iskolai ügyek tevékeny vezetője volt, felügyelőül 
pedig az eddigi nagyérdemű Csipkay Károlyt, aki 
már a harmadik esperessel osztja meg a kormány
zás gondját és terhét. Az új elnökséget nov. 4-én 
iktatták be Besztercebányán. Az új elnökségre 
Isten áldását kérjük s az egyházmegyét, mely 
úgyszólva minden tiszta oltárnál megjelenik jó
kedvéből adott szeretetáldozatával, e fontos alka
lomból testvéri szívvel köszöntjük.

Missziói estély Nagyszombatban. A nagy- 
szombati egyház közönsége nov. 7-én egy élveze
tes és tanulságos estélynek volt részese. A mon
dott nap estéjén 6-án a templom teljesen megtelt 
közönséggel, amely csaknem felerészbeniidegenek- 
ből telt ki. Az ünnepély következő programm mel 
lett folyt le. l. Bevezetőének orgona kísérettel. 
Poszvét-féle Énekeskönyvből 133. sz. 2. Üdvözlő 
beszéd, tartotta Farkas Géza leik. magyar és tót 
nyelven. 3. „Az utolsó sor" költem. Yárady Antal
tól, szavalta Polacsek Ilona k. a. 4. Praeludium 
Ch. Rincktől A-Dur, előadta orgonán Krkos Gusz
táv tanító. 5. A keresztény ember kötelezettsége 
a misszióval szemben, szabad előadás, mondta 
Albrecht Géza leik. 6. Vetített képek az ang. 
misszió területéről, Albrecht G. magyarázatai mel
lett bemutatta Kovravik Mihály pozsonyi diakónus. 
7. Gyülekezeti ének és adakozás a misszióra. A 
közönség mindvégig feszült figyelemmel kisérte az

előadásokat főképp a jól sikerült színes vetített 
képeket, amelyek míg egyrészt oktatva szórakoz
tatók úgy másrészt igen alkalmasak a misszió 
iránti érdeklődés felköltésére.

SZERKESZTŐI ÜZENET.
Olvasóink tájékozása végett lapunk jövő száma 

részletes könyvismertetést hoz, hogy a karácsonyi s 
újévi könyvajándékokat kiki kellő időben kiválaszt
hassa és megrendelhesse.

Luther-T ársaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1909 október 1-től október 

31-ig befolyt összegek kimutatása:
1. Egyházkerületek évi adományai: Tiszai egyházkerület 

600 K, Dunántúli egyházkerület 600 K.
2. Rendes tagoktól évi 8 koronával, 1909-re: dr. Kicska 

E., Mesterházy Sándor, Somogyi egyházm. leik. egylet, 
Nemespatrói egyház, Ringhoffer Andor, Becht Rezső, Bán- 
czik Sámuel, Rimakokovai egyház, Mangócsy Emma, Mogyo- 
rósy Gyula, Varga Gyula, Dedinszky Aladár, Horváth János, 
Bánczik Irma, Melna Géza, Frenyó Győző, Baldauf Gusztáv, 
Horváth Sámuel, Kapi Béla, Boross János, Soproni alsó 
egyhm. leik. egylet, Nádosfai egyház, László Miklós, özv. 
Grawatsch Ágostonné, Sztehló Gerö, Besztercebányai ev. 
egyesület, Klimó Samu, özv. Mockovcsák Jánosnó, Hugyecz 
és Rotenauer, Benyács Károly, Plaszky Aladár, ifj. Furgyik 
János, Borszig Gyula, Neumann Pál, Kuríatko Mátyás, 
Figuss Vilmos, TromplerErnő, Besztercebányai elemi iskola, 
Bojtos János, Tompa Sándor, Gáncs Jenő, Bonyhádi ev. 
fögymn. tanári kar, Tótpélsőöi egyház, Vitális Gyula, Ben- 
kovits Imre, Szontagh Géza, Farkas Elemér, Soproni theol. 
akad. önképző kör, Besztercebányai gymn., Kring Miklós, 
Somogydöröcskei egyház, Kirnbauer Gyula, Király Emma, 
Frint Béla, Réthy Károly, Némethidegkúti egyház, Nauen- 
dorf Henrikné, Petőcz Ferenc, Zemkó András, Justitorisz 
Kálmán, Bodóhegyi egyház, Pozsonyi ev. lyceum, dr. Petrik 
Aladár, Haniffel Sándor (4 K), özv. Diirringer Jánosné, Kovács 
Andor, Hándel Vilmos, Algöver Andor, Kacsay Imre, Pethö 
Pál, Bozzay Miklós, Mészáros Károly, Gecsényi András, 
Szilsárkányi egyház, Sopronnémeti leányegyház, Hegyaljai 
egyházmegye, Buják Pál, Tolnanémedi egyház. 1908-ra : 
Walter Antal, Csaba Gyula. 1897—1909-re: Csanádi deká- 
nátus tanítói köre. 1907—1910-re: Hausmann Károly. 1907 
és 1908-ra : Blaskovics Oszkár, Heincz Géza, Németh Sándor. 
1908 és 1909-re: Szombath György. 1901 -re: WenichKároly 
(5 K). 1906—1908-ra: Köehler Edinhard. 1906 és 1907-re: 
Kakas József.

3. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával, 1909-re: 
Karner Frigyes, Dunaegyházai egyház, Mangócsy Kálmán, 
Orsovai egyház, Francz Ede. 1910-re: Fidesz Frigyes.

4. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával, 1909-re : 
Bánczik Pál, Lipták Endre, Virosztek János, Takács Géza, 
Jeszeny Gáspár, Zajácz István, Zuberecz János, Szalatnay 
Pál, Ábrahám Vilmos, Ulreich Oszkár, Krahulecz Aladár, 
Boechert Jenő, Giffing Ede, Giffing Edéné, Rhuz Gyula, 
Maizei Tivadar, Hoft’er Ferenc, Huszár Sámuel, Lányi Jenő, 
Binder Béla, Binder Jenő, Sárközi György, Szemenyei István, 
Vecseri József, Versényi Elemér, Harsányi László. 1908-ra : 
Hattyufy Dezső, Holkó Mihály. 1906-ra: Háry Sámuel. 
1906—1908-ra: Chován József, Tátray János. 1909 és 1910-re: 
Bállá István, özv.Merza Károlyné, Csete Antal. 1906—1909-re: 
Szalontay Miklós. 1907—1909-re: Baki István. 1907—1910-re: 
Fehér Antal. 1908 és 1909-re : Kocsandi György, Németh 
Dezső,

5. Adomány: Okolicsányi István, Szolnok, 12 K.
Összesen befolyt 2173 K.
Budapest, (IV., Deák-tér 4.) 1909 november 1.

Bendl Henrik
társ. pénztáros.
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Legújabb
a Luther-Társaság kiadásából.

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

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

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

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

vagyok. írta Ládonyi Pál. Ára 10 fill.
50. sz. A nő hivatása a m agyar protestantizm us

küzdelmében. írta Sztehló Kornél. Ára 10 f.

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

1809—1876. Irta Zsilinszky Mihály. Képek
kel. Ára 40 fill.

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

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

Legújabb!
A protestantizm us átadásának  akadályai.

Egyháztársadalmi tanulmány. Irta ifj. dr. Berzsenyi 
Jenő. Ára 60 fill., portómentesen küldve 65 fill.

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

Házi oltár. Iskolák és magánosok házi buz- 
gólkodására szánt evangéliomi elmélkedések. I. 
Adventtól pünkösdig. írta Raffay Sándor. Ára 
1 kor 50 fill., portómentesen küldve 1 kor. 60 fill.

A nő hivatása a m agyar protestantizm us 
küzdelmében. írta Sztehlo Kornél. Ára fűzve 
10 fillér, portómentesen küldve 15 fillér.

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

Legjobb szakácskönyv
a Dunántúli szakácskönyv. 700 sikerült étel le
írása. Saját tapasztalatai nyomán összeállította, 
magyarázatokkal ellátta és szerkesztette alsó- 
szopori Nagy Ferencné. Ára fűzve 3 kor., kötve 
3 kor. 60 fillér. Portómentesen 20 fillérrel több. 

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

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

a Luther-társaság ev. könyvkereskedésében
Budapesten egyenkint 1 k o r o n á é r t  kaphatók.

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

T is z te le tte l

a Luther-társaság
ev. k ö n y v k e re s k e d é s e .

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

bőv. és jav. kiadás. Vászonba kötve 14l/ax 9  cm nagy
ságban 1 kor. 50fill., fekete bőrbe kötve, arany vágás
sal, tokban 6 kor., párnázott borjúbőrbe kötve 8 kor.
— — Hit oltára. Imakönyv ev. keresztyének szá
mára. 3. kiad. Vászonba kötve 1 K60 f., aranyvágás
sal, tokban 3 K, fekete bőrbe kötve, aranyvágással, 
tokban 6 K, párnázott borjúbőrbe kötve 8 K.

Sántha Károly: Buzgóság könyve. Fekete 
bőrbe kötve, aranyvágással, tokban 6 kor.
-------Őrangyal. Prot. ifjak és leányok, különö
sen konfirmáltak számára. Vászonba kötve, tokkal 
2 kor. Párnázott borjúbörkötésben, tokkal 7 kor.

Kovács Andor: Lelki tavasz. Imádságos könyv 
gyermekek, ifjak és leányok számára. Zsebkiadás. 
Kék vászonba kötve, fehér nyomással 2 kor. Fehér 
vászonba kötve arany nyomással és piros vágás
sal 3 kor. Párnázott borjúbőrbe kötve arany
metszettel, tokban 6 korona.

Székács József: Im ádságok és buzgólkodá- 
sok evangyéliumi prot. keresztyének számára. 6. 
kiadás. Vászonba kötve 14'4X 9 cm. nagyságban, 
arany nyomással és vágással, tokban 5 kor. 
Bőrbe kötve aranyvágással, tokban 8 kor. Párná
zott borjúbőrbe kötve 10 korona.

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

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

--------  Ka pha t ók :  --------
a Luther-társaság ev. könyvkereskedésében
— Budapesten, VIII., Szentkirályi-utca 5l/a. —

Homyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten. 46545


