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Isten.

Simeon.
Mostan bocsátód el a te szolgádat
Uram békességgel a te beszéded
szerint. Mert látták az én szemeim a
te Idvezitödet. . . Luk. 2, 29, 30.

Kevés öröm a mi sorsunk
Sok bánat a végzetünk.
Ködben, árnyban indulunk el
S gyakran el is tévedünk.
Fenn az égen nincsen csillag,
Előttünk nincs semmi jel
De az Isten lát bennünket
S ha lesujtottt: fölemel.
—

Puszta tájon kétség üldöz,
Metsző szél szemünkbe vág,
Megkínoz a keserűség
Elgyötör a szomjúság.
Felsíkoltunk,
néma minden,
Még csak visszhang sem felel
De az Isten lát bennünket,
S ha lesújtott: fölemel.
—

—

Merre van hát védő karja?
Nagy jósága merre van?
Csak bolygunk a puszta téren
S nyomunk elvész nyomtalan.
Sehol semmi! Leroskadunk
Lelkünk tört reményivel
De az Isten lát bennünket,
S ha lesújtott: fölemel.
—

Célhoz értünk. lm, előttünk
Csendes révül egy sír áll,
Belebukunk s menthetetlen
Elföd az éj, a halál,
Am az éjből, sírhomályból
Lelkünk fénylőn szárnyra kel
Isten az, ki lehajol ránk
S szárnyaival fölemel.

—

E n d rő d i Sándor.

Nyolc nappal születése után azt a, kis gyer
meket, kiben az egész nép öröme jelent meg az
örömtelen világon, a törvény rendelése szerint körülmetélték (III. Móz. 12, 3). Nevezetes s a zsidó
felfogás szerint elvi jelentőségű cselekmény vala
a z : felvétel a szent szövetségbe s lekötelezés a
törvény szerint való életre. De elvi jelentőségű mi
reánk nézve is, mert — mint Pál apostol Gál. 4,4, 5
mondja — „Isten Fia, a ki asszonytól lett, a tör
vény alá adta magát, hogy azokat, a kik a tör
vény alatt valának, megváltaná* és szolgákból
fiákká avatná.
A zsidók minden ily alkalommal családi ünne
pet ültek. Megülte azt József családja is, a viszo
nyokhoz képest szegényen s szerényen. A szertar
tást minden valószínűség szerint maga a családapa
hajtotta végre a megkívánt tanuk jelenlétében a
szokásos imádságok elmondása mellett. S ugyan
akkor nevezte el az anya kívánságára, ki ez iránt
angyaltól vette a parancsot (Luk. 1, 31) gyerme
két Jézusnak.
A Jézus név, mely a héber Józsuának (Szaba
dító) görögös formája, megszokott név volt a zsi
dóknál. Nagy előszeretettel választották azt. Hiszen
a nemzet egyik legnagyobb hőse a ma Józsua viselte
a ki az Ígéret földére dicső harcok után bevezette
őket. S viselték más jeles férfiak i s : így Józsua
a kiváló főpap, a ki népét a babyloni fogságból
honába visszakisérte és mások De senki méltób
ban, mint Ő, ki minket az Ígéret igaz földére: a
mennyek országába vezérelt az igazi fogságból: a
bűnnek fogságából s ki ép azért valóban Jézus,
Szabadító s Üdvözítő vala.
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Aztán, hogy a kis gyermek körülmetéltetett
és Jézusnak elneveztetett, ugyancsak a törvény
rendelése szerint édes anyja Mária még harminc
három napig ott maradt a szegényes hajlékban
tisztulás okáért. Mert ez idő alatt a zsidó asszony
nak, ha fia született, nem volt szabad sehova men
nie, nem volt szabad kiváltkép a templomba men
nie avagy bármi szent dolgot megilletnie (III. Móz.
12, 4). Mikor azonban a tisztulás napjai leteltek,
törvény szerint való kötelessége volt, hogy legelső
útját a templom felé vegye és kis gyermekét ott
az Úrnak bemutassa. Sőt Máriának még más köte
lessége is volt. Az ő gyermeke elsőszülött fiúgyer
mek vala, már pedig az ily gyermekekre nézve a
törvény kimondta, hogy „minden elsőszülött fiú
gyermeket az Úrnak kell szentelni" (II. Móz. 13, 2)
azaz papi tisztre nevelni. Minthogy azonban e tiszt
a Lévi törzsére ruháztatott át, a többi törzsbeli
elsőszülött fiúgyermekeket meg lehetett és meg
kellett váltani (II. Móz. 13, 2, 12; III. Móz. 8, 16;
IV. Móz. 12, 8.). A megváltásnak különböző módja
vala. A gazdagabb szülék egy egyéves bárányt
tartoztak áldozni égőáldozatúl és egy fiók galam
bot vagy gerlét engesztelő áldozatúl; a szegények
részéről alig volt két gerle vagy galambfiók is.
(III. Móz. 12, 15 v. ö. Luk. 2, 24.) Ez áldozatot
azonban a szülék, illetőleg az anya voltakép még
csak önmagáért, a teljes megtisztulás és megszentelődés jele gyanánt hozta. Az elsőszülött fiút
magát kellett bemutatni az Úrnak és ő érette külön
váltság gyanánt ugyancsak a törvény szerint (IV.
Móz. 6—8) öt sékelt (körülbelől 18 korona) fizetni.
Mária mind e kötelezettségnek híven és pon
tosan eleget tett. Már kora reggel, a nap felkelte
előtt felméne férjével s karján piciny gyermeké
vel Bethlehemből Jeruzsálembe s egyenest a tem
plom felé tartott. A pogányok udvarán áthaladva,
megállt az oltár előtti lépcsők aljánál s ott várta
a papot, hogy lefizesse neki az öt sékelt s átadja
a két galambfiókot. Tekintete ép a nagy áldozati
oltáron s a mögötte emelkedő fehér márványból
épült s aranynyal gazdagon díszített szentélycsar
nokon pihent meg, mikor a bejáratoknál és az előudvarokban nyüzsgő-mozgó, imádságra s áldozatra
gyülekezett sokaság körül egy jeruzsálemi ősz
férfiú, a vén Simeon lépett hozzá.
Mária észre sem vette. Ő mind csak a papra
várt, hogy az befecskendvén őt, mielőbb hazatér
hessen édes magzatjával. Különben sem ismerte
azt az öreg embert. Pedig azt a Lélek vitte hozzá.
A Lélek különös indítására ment ép ma fel a tem
plomba. Máskor is gyakorta, majd mindennap föl
ment. Mert ő igaz és istenfélő ember vala és azon
kevesek közé tartozott, a kik szivükben SzentLélekkel megteljesedve Izráel legédesebb reménye
beteljesedését, a nép megvigasztaltatását várják
vala s a ki hithűségéért különös isteni kegyelem
ben is részesült: a Lélek által megtudta, ,hogy
addig halált nem lát, míg meg nem látja az Úrnak
ama Krisztusát. S most, ép most, hogy azt az
anyát azzal a gyermekkel megjelenni látta, úgy
érezte, megint csak a Lélek mondta neki: ez 0,
a nagy király, a Szabadító, az Üdvözítő! S e bol
dogító szent hitében az édesden merengő anya
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karjából magához öleli a picinyke gyermeket és a
törvény szentelt csarnokában, mint nemzete a ki
vénült nagy prófétája Istent áldva elzengi az
utolsó prófétaszózatot: „Mostan bocsátód el a te
szolgádat Uram békességgel a te beszéded szerint.
Mert látták az én szemeim a te Idvezítődet, melyet
készítettél minden népeknek szemeik előtt a pogánynépeknek megvilágosíttatásokra való '"világosságot
és a te népednek, az Izráelnek dicsőségét!"
Majd a szózatát csodálkozva hallgató szülék
felé fordul és őket is megáldva így szólt az anyá
hoz, Máriához: „íme vettetett ez sokaknak esetekre
és sokaknak feltámadásokra Izraelben és jegyül,
kinek sokan ellene mondanak. Sőt a te lelkedet
is általhatja az éles tőr, hogy megjelentessenek sok
sziveknek gondolatai".
Aztán visszaadta az anyának gyermékét — s
eltűnt.
Igen eltűnt, — hogy nyoma is elveszett. Ki
volt s hová lett? nem tudjuk. A hagyomány beszél
ugyan róla is egyet mást: hogy ő a nagy rabbi
nak Hillelnek fia és Gamalielnek atyja s a sanhedrin elnöke vagyis nasir lett volna és hogy Krisztus
születése után még több mint 30 esztendeigélt volna,
de hát mind e beszédnek nincs semmi történeti alapja.
Egy bizonyos csak: hogy a vén Simeon Izrael
nek utolsó hívő prófétája vala.
Ifjú korában még szabadnak látta nemzetét a
makkabeusok hősi családjából származott nemzeti
királyok alatt, de most látja, hogy az idegen nép
rabigáját nyögi. S érzi ő is, ízrael népének vigasz
talást nem adhat már csak a jövő: a Messiás.
Ezért leste, várta vele együtt minden igaz zsidó
szinte szivszakadva a messiási kor hajnalhasadá
sát. Ezért minden ajkon ama kérdés: jön-e már
a várva-várt, jön-e Izrael jegyese, öröme s vele
Jehova áldásainak teljessége, a nagy bér, melyért
fáradtak, az idő, mikor egész Izrael helyre áll,
dicsőségben, hatalomban teljes tökélyre ju t? De
csak egy volt, ki csalóka álmokban nem ringatta
magát, ki szivében a messiási remény teljes igaz
ságát átérezte és annak minden érzéki s nemzeti
vonását feladta; csak egy volt a ki a Messiásban
valóban a Szabaditót és Idvezítőt, a sötétség völ
gyében ülő pogányok világosságát és Izrael dicső
ségét várta. Egy volt a ki szivében előre érezte,
mert a Szent-Lélek megmondotta neki, hogy amaz
eljövendő Messiás sokaknak estökre és sokaknak
feltámadásokra vettetik, mert biz sokan lesznek ép
a zsidók között, a kik benne megütköznek és ke
resztje miatt tőle hűtlen elfordúlnak és sokan lesz
nek, a kik éppen keresztjében találják meg bűneik
nek bocsánatát s a lelki halálból való feltámadá
sokat, mert hogy hittel közelednek hozzá! S egy
volt, a ki Mária szive végtelen fájdalmát s sok
szív gondolatja megjelentését is eleve ellátta! És
ez az egy a vén Simeon, Izrael utolsó nagy pró
fétája vala, a ki a bethlehemi jászolba helyheztetett s most im a Mária karján nyugovó kis Jézus
ban megismerte az Isten idvezítőjét!
S úgy érezte, hogy az a gyermek őt magát is
idvezítette már! Azért élt, hogy mint próféta ő reá
mutasson. íme reá mutathatok s ezzel tisztét betöl
tötte: a törvény és próféták vége a Krisztus. Ha
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démiára. Egy szóval eleven volt itt az élet télennyáron. A vár kapuja békés időben mindig nyitva
állt s tornyán őrök lesték, közeledik-e utas a vágmenti országúton. Jaj volt annak, a ki a nagy úr
házát el merte kerülni! Thurzó György élete fogy
táig sem bocsátott meg neki az ilyen atyafi-barátkerülő cselekedetért.
Thurzó György kilenc esztendeig palatinuskodott az országban. Nagy úri méltóság volt a nádor
ság, mindig a nemzet legderekabb emberének adták.
Az az ebéd azonban, a minek történetét most
elbeszéltem, nem Thurzó asztalánál folyt le. A
szegény, becsületes palatínus akkor már jó tizenkét
esztendeje nyugodott az árvái vár kápolnája alatt.
Hozzá költözött hű társa, annyi örömének, bajának
osztályosa, Czobor Erzsébet is. Oda tért pihenni
rövid, fényes pályafutás után egyetlen fia Imre is
a ki után özvegy és egy árva gyermek, maradt.
Bitsére más nemzetség ült be, egészen új még, de
hatalmas, előre törő nép. Már a nádorságot is meg
szerezte, gróífá tették, az aranygyapjút is a nyakába
akasztotta a király, a mivel csak leghívebb embe
reit szokta jutalmazni. Eszterházy Miklós volt a
neve, hires név, nagy család származott belőle.
Kemény, erőszakos híre maradt fenn. A nagy Thurzó
örökségét úgy kaparította kézre, hogy elvette a
korán elhunyt Thurzó Imre özvegyét Nyári Krisz
tinát s a lakodalom után kijárta a királynál, hogy
neki adták az uradalmakat is. Dúsgazdag ember
volt már akkortájban, de soha sem elégedett meg
A palatinus ebédje.
azzal, a mije volt, hanem mindig többre éhezett.
Nagyon régi a történet, de azért igaz. A kép Isten neki ! Jia már soha jól nem lakott, hát csak
zelet és mesemondó kedv nem toldotta meg semmi hadd kuporgatott volna tovább, csak jobbágyainak
vel. A hol megtörtént, a kastély ma is áll, e terem a lelkét ne bántotta volna. Ő maga még süldő
is meg van azon mód, a hogy a „nagy urak“ hagyták. legény korában pápistává lett egy rokona, Kubinyi
Csak épen az emberek pusztúltak ki belőle. Emlé- László házában. Hasztalan próbálták jobb útra térí
köket nem őrzi más, mint az épület maga s néhány teni szülei, nagybátyja a híres Illésházy István, ő
hosszúra kunkorodott bajúszú alak a folyosókon, a megmaradt pápistának. Igazhitűségét azzal akarta
kiket egy udvari piktor bizonyosan unalmában kimutatni, hogy kegyetlenül üldözte előbbi hitsormázolt oda a falakra. Azt meg kell adni, hogy sosait. Mind a két feleségét áttérítette, azután
hetedhét országon sem találni e festménynek mását. jobbágyaira tört. Jezsuitákat küldött nyakukra, a
A ki egyszer látta, el nem felejti az halálos holtáig. kik a feszülettel, ostyával házról-házra jártak, nyo
De hát minek szaporítsam a szót. Jobb bizony mukban az urasági hajdú s kit ígérgetéssel, kit
bele fogni a történetbe. A kastély, a miről szólni ijesztéssel magukhoz csábítottak. A prédikátor nem
szeretnénk Nagy-Bitsén van Trencsén megyében. A kapta meg többé az uradalomtól járandóságát. Nagy
Vág vize éppen egy nagyot kanyarodik mellette és kegyelemképen megtűrték egy kis düledező zsellér
sodra néha oly sebesen viszi a fenyőkből összetákolt házban, de a templomát, iskoláját elvették. Egy
tutajokat, hogy a szegény tótok alig győznek sürögni- darabig úgy, a hogy elélt híveinek adományaiból,
forogni rajta, hogy valamiképpen a parthoz ne de lassan-lassan megfogyatkozott, elszéledt a nyáj
ütődjenek. A kastély várszerű idomtalan épület; s nem volt kinek hirdetni az Úr igéjét többé. A
tornya messze ellátszik. Ez a vár valamikor régen nyájtalan prédikátor azután könyveivel és szent
a Thurzó családé volt, a ki annyi sok jeles férfiút edényeivel tovább költözött, a hol még nem jelent
adott a hazának és a protestáns egyháznak. Itt meg a csábító Sátán, a hívek lelkének örök ellensége.
Végre Bitsét is meglepte a jézsuita vész. Mihelyt
lakott Thurzó György is, híres feleségével Czobor
Erzsébettel, itt volt fogva Báthory Erzsébet, Csejte- az első ott termett a várban, az evangélikus prédi
vár szörnyetege, itt ültek törvényt Telekessy Mihály kátor előre megérezte, hogy nagy harc lesz közöt
híres rabló lovag fölött. Híres, szép napokat látott tük. Az ő fegyverük erőszak, csábítgatás, ígérgetés
akkor ez a kastély. Gyakori vendégség, vadászat verte — a prédikátoré csak a seregek Úrának, Istenének
föl a tájék csendjét. A kertben a kis Thurzó-leány- neve. Akkor már Lányi Illés sem élt. de nála nem
kák játszadoztak. A faluban a templom mellett kisebb ember ült a bitsei parochián: Hodik vagy
lakott tisztelendő tudós Lányi Illés prédikátor Hodikius Sámuel. Tudós, lelkes, bátor prédikátor,
uram, a kit superindendenssé is megválasztottak. gondos pásztor, a ki, ha kellett, szembeszállt a
Latin oskola is volt Bitsén, a várúr egyetlen fia világ hatalmasaival, de máskülönben került minden
is ott tanúit s onnan indult ki a wittenbergi aka összeütközést, h o ^ a földesúr, vagy valami ütöttelvezettek hozzá, ha a remény édes valóra vált,
nincs szükség többé reájuk Azért boldog megnyug
vással zengheti el hattyúdalát: Most hát elbocsátod
a te szolgádat Uram békességgel a te beszéded
szerint, mert látták az én szemeim a te Idvezitődet!“
Mihelyt az új-szövetségnek papja, prófétája
és királya az ó-szövetség templomában belesz mutatva
az Úrnak és népének, az ó-szövetség szolgái:
papjai, prófétái és királyai békességgel elmehetnek.
A vén Simeon hattyúdala tehát, hattyúdala a
régi világnak is. Vajha ez a régi világ vissza se is
térne többet! Vajha a vén Simeont hallva, a törvény
és próféták avult templomból, a hagyományos
üres szertartások, a test szerint való tisztulások,
mosakodások, böjtölések s áldozatok színhelyéről
Máriával és a kis Jézussal együtt mi is eltávoznánk
és oda többé vissza se térnénk, hanem abban
keresnék mi is lelkünk világosságát, a kit Isten
nekünk Szabadító és Üdvezítő gyanánt rendelt.
Vajha -— menjenek s jöjjenek bár évek évek
után — addig meg ne halnánk mi sem, míg meg
nem találjuk és meg nem látjuk mi is az Úr ama
Krisztusát és be nem fogadjuk szivünkbe.
Akkor aztán — elbocsáthatsz Uram minket is
békességgel a te beszéded szerint!
Dr. Masznyik Endre.
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kopott páter bele ne akadhasson. Eszterházy azon
ban itt óvatosabb volt, a nyilt harcot örömest
kerülte volna. Félig meddig abban reménykedett,
hogy talán Hodik prédikátor katholikussá lesz, ha
egy jó plébániáért nem, hát egy zsiros kanonokságért vagy apátságért. A nyáj meg majd szépen
átballag a pásztor után. Jezsuitáival szépen kifőzte
a tervet. Karácsony harmadik ünnepére, szent János
evangyélista napjára meghívja ebédre a prédikátort,
asztalnál vallási vitát kezdenek vele, sarokba szorít
ják s addig el nem eresztik, míg „egy akol egy
pásztor“ nem lesz velők. A nagyúr el is küldte
egy udvari emberét a prédikátorért, hogy a nagy
ünnepen ne vetné meg asztalát s jönne el hozzá
ebédre.
A prédikátor nem hátrált meg. Tudta, hogy
nagy próba vár reá. A csábitgatástól nem tartott,
hiszen a ki a szegény kenyérrel beéri, azt hasz
talan kecsegtetik akár kalácscsal, marcipánnal. Még
is megszállta valami szomorú sejtelem. Hátha a
nádor csak ürügyöt keres a belékötésre s az ebéd
után a nagyúr menten vándorbotot ad a kezébe,
talán, börtönbe záratja. Ágrúlszakadt szegénynyel
a hatalmas ember azt tesz, a mit akar. Elbúcsú
zott feleségétől, gyermekeitől s Isten nevében elindúlt a vár felé. Nagyon szívesen fogadták, kivált
a vár asszonya. Esterházy maga is nyájasságot
mutatott, az asztal körűi lézengő jezsuiták pedig
majd elolvadtak a nagy barátságtól. Hodik lassanlassan fölmelegedett, beszédbe eredt velők, de
nagyon vigyázott minden szavára. Egyszerre csak
a nádor hozzá fordúlt s rámutatott az asztalon
lévő szent János áldására.
— Nem mondaná meg prédikátor Uram, ivott-e
már szentelt bort?
— Már kezdődik I gondolta Hodik, de serény
volt a választételben.
— Az Úr Isten minden általa teremtett tárgyat, így a szőlőt is megáldotta. Pál szerint Isten
nek minden teremtménye jó és szent, mert meg
szenteli az ő igéje és az imádság.
Az asztalnál ülő Hajnal Mátyás, tanúit és eszes
jezsuita rá hagyta.
— Mind igaz ez prédikátor uram, de arról csak
tud kegyelmed, hogy rég időtől szokás a kér. egy
házban szent Jánoskor a borszentelés, mint húsvétkor a tűz, tojás, hús megszentelése.
— Tudni tudom, felelt.a prédikátor, de az is szent
igaz ám, hogy inkább a szentelők húznak belőle
hasznot, mint azok, a kik a bort, húst szentelni
viszik.
Esterházy látva, hogy itt nem boldogúl, más
tárgyra tért át. Előhozta a szent Péter utódait, a
Szentirás magyarázását, az Antikrisztust. Hodik
mindig megfelelt. Végre a szentek tiszteletére került
a sor. Hajnal páter erősködött, hogy a szentek
tiszteletét a régi szent atyák sorban javallják, így
például szent Demjén is.
— Mit nekem az a sok szentatya, az a sehonnai Szent-Demjén! Péterre vagy Pálra vagy az
írásra hivatkozzatok! Előtte meghajlok, de a ti
Demjóntekre nem adok semmit.
Ezt már a nádor nem hagyhatta szó nélkül.
Haragosan felfortyant.
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— Ilyenek vagytok ti kevély lutheránusok, a szent
atyákat lenézitek s a magatok együgyű kitalálását
szentírásnak tartjátok.
— Nem tartjuk annak, válaszolt lecsendesülve
Hodik, hanem az apostolokat és evangyélistákat
többre becsüljük az összes szenteknél.
Ez után a palatínus is lecsillapodott, megbékült s búcsúzás előtt még egy pohár borral meg
kínálta Hodikot.
— Egyet mondok prédikátor Uram, kettő lesz
belőle. Becsülöm én kegyelmednek a nagy tudo
mányát, de mit vesztegeti azt a pusztuló eretnek
ségre. Lépjen kegyelmed át hozzánk! Legyünk egy
akol, egy pásztor!
A prédikátor e felszólításra fölegyenesedett s
nyugodtan, bátran, határozottan felelt.
— Köszönöm, Kegyelmes Uram, jóakaratját,
de pásztor el nem árulhatja nyáját. Élek vagy
halok, de én az én Uram Krisztusomé maradok!
*
A harc nem maradt el, a térítés megkezdő
dött. Jezsuiták szállták meg Bitsét és környékét.
A vakbuzgóságnak segítségére sietett a hatalom és
erőszak. Rövid 12 év múlva Hodiknak távoznia
kellett Bitséről. Az evangélikus hívekből, azon a
vidéken hírmondó sem maradt. De bár itt kioltot
ták az evangélium világosságát, — végkép el nem
fojthatták. Erre gyenge földi kéz. Ég és föld elmúlhatik, Isten igéje örökké megmarad.
Krónikás.

A z igéret.
Dán elbeszélés. — H. W inther.

Ott ült az asztalnál s fejét kezére támasztva
nézte az előtte lévő képet. A lámpa fényes, éles
világot vetett rá s szétfolyt a lágy vonású kis
arcon, melyből nagy, sötét szemek ragyogtak elő.
Kutató tekintettel szemlélte a képet, mintha az
illetőnek a sorsát akarta volna megtudni a széles
homlokból és a fej vonásaiból.
Azután leeresztette a kezét s fölemelte a fejét,
hogy más képet vegyen szemügyre. Odatette az
előbbi mellé s a hogy föltekintett, a lámpa fénye
az arcára esett, az átlátszó, finom vonásokra, a
szenvedéstől és lemondástól bágyadt szemekre.
Negyven éves asszony volt, pompás sötét, gön
dör hajjal.
Ugyanaz a gyermekarc. volt, melyet az imént
nézett, csakhogy ezen a képen a gyermek már
zubbonyt és nadrágot viselt, meztelén karokkal és
lábszárakkal. Csinos gyermek volt, pár évvel idő
sebb, mint az előbbi fehér ruhás kis fiú, de
ugyanazok a sötét szemek ragyogtak a széles, eré
lyes homlok alatt.
Azután ismét leeresztette a kezét s egy har
madik kép után nyúlt, mely egy alig húsz éves
fiatal embert ábrázolt. Nagy, erős, széles vállú,
domború mellű ifjú volt, ugyanazokkal a szemek
kel, mint a többi képen, de vonásai erősebbek
voltak, az ajkai fölött mohosodni kezdett, haja
hullámos, magasra fésült volt. Kellemes külsejű
fiatal ember, a kinek vonásai megnyerők voltak.
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Gyorsan föltekintett, hallgatódzni kezdett, s
összeszedte a képeket mert mintha lépteket hallott
volna a folyosón.
Csak képzelődött. Odament az ablakhoz s ki
nyitotta.
A nagy városban mindenki aludni látszott.
Mintha még a sötét ablakú házak is szenderbe
lettek volna merülve a hideg, borongós téli ég alatt.
A jéghideg levegő erős áramlattal csapott feléje
s jól esett beszívnia.
Az égen azonban csillaghímes palást terült
el, mintha figyelmeztetett volna, hogy nem min
denütt uralkodik a homály és az álom, hogy odafönt élet, világ van, s gondolatok virrasztanak a
világ fölött.
Összetette a kezeit és imádkozott. Azután
hirtelen fölemelte a fejét és hallgatódzni kezdett.
Léptek hallatszottak, talán messziről, de a kemény
fagyon közeinek hitte az ember. Azután bizony
talanul és ingadozóan, de mind közelebb és köze
lebb jöttek.
Megfordult s eloltotta a lámpát. Azután kiha
jóit és hallgatódzott.
A léptek megállapodtak a ház ellőt, — az
után némi időbe került, míg az illető a kulcsot
megtalálta s az ajtót kinyitotta. Visszahúzadott az
ablaktól s bement a szobába.
Másnap az anya és a fiú a reggelinél talál
koztak.
Csinos fiatal ember volt, a huszas évek ele
jén. Arcát fáradt, kedvetlen kifejezés torzította
el, szemhéjai ránehezedtek tiszta szemére, s ajkai
petyhüdtek voltak. Az anyja kávét töltött neki,
jó erőset. Ettől s az ételektől kissé felélénkült.
Azután rágyújtott egy szivarra s bement a szobába.
Az anyja utána, betette az ajtót s kézimunkájával
leült az ablakhoz.
— Tegnap este későn jöttél haza, — mondá
az anyja föl sem tekintve.
— Honnan tudod ? Lestél rám ! Hát akkor
mégis csak tévedtem. A szobában még világos volt.
— Nem volt, ebben tévedsz.
— Sokkal idősebb vagyok már anyám, hogy
számadással tartoznám, hogy mikor jövök haza.
— Nem követelek számadást; egy anyának
azonban van joga intő szót mondani ott, a hol
szükségesnek látja. Sajnos, utóbbi időben nem
mindig józan állapotban jöttél haza.
— Az ember csak egyszer fiatal anyám, s föl
kell használni az időt. —- Nevetett.
— Csakhogy az a kár, hogy éppen összeesik
a munkaidővel. Ma megint elmulasztottad a kollé
giumot.
— Nélkülem is elkészülnek.
— A kollégium nélkül azonban nem lesz
belőled semmi. Paulsen barátod is nemrég mondta,
hogy éppen ezek az előadások nagyon fontosak.
— Hja Paulsen, a fontoskodó könyvmoly!
Hidd meg, — s elnyujtózkodott — . hogy az élet
előadások nélkül is elég nehéz.
— Igazad van, az élet nem tréfadolog.
— S nem tudom fölfogni, miért legyen az
ember hálás szüleinek azért, hogy a világra hoz
zák. Vagy azért külön hálára tarthat igényt?
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— Az asszony föltekintett s leejté kezéből a
munkáját.
— Ezért nem, hanem talán az anyai szeretetemért — mondá halkan.
— Az anyai szeretet voltaképpen nem más,
mint ösztön. Hány anya van, a kik azt képzelik,
hogy akkor is szeretik gyermeküket, mikor gyöngeelméjű idióták. Bocsáss meg anyám, de veled nem
lehet logikusan beszélni.
— Mikor én hozzád beszélek és intlek, nem
az anyai jogokra támaszkodom. Képzeld azt, hogy
csak egy öreg barátnéd beszél veled.
— Helyes — mondá az ifjú nevetbe.
— Olyan barátnéd, a ki téged el akar szakítani
a rossz barátaidtól.
— Anyai féltékenység.
— Nem vagyok az anyád.
Az ifjú felemelkedett és halványan nézett rá.
— Nem szültelek fájdalommal a világra, nem
tápláltalak a keblemen, tehát nem ösztönből sze
retlek.
— Anyám!
— Igen gyermekem, értek arról a szóról, a mit
nekem adtál. (Odament hozzá.) Úgy szeretlek, mint
egy anya.
Leült mellé és gyengéden megfogta a kezét
— Hát nem vagy az anyám ?
— Nem.
— Ki vagy hát s ki vagyok én ?
— Akkor adott az Isten nekem, mikor még
egész kicsiny voltál s nem voltak szüleid.
— De hiszen az apám nevét viseled, vagy
nem volt az apám?
— Nagyon hosszú és szomorú történet ez. De
te sírsz, — fáj, hogy nem vagyok az igazi anyád?
Nem felelt,
— Vagy most már kevésbé szeretsz?
— Nem, nem, sőt még jobban.
— Azt hittem — mondá halkan.
— Szeress anyám, mint eddig is szerettél s ne
távozz tőlem.
— Hát képesnek tartasz erre ? Úgy szeretlek,
mintha igazi anyád lennék. Szerettelek, mikor gyá
moltalanul feküdtél a karjaimban, szeretlek most
is. A gyermekem vagy.
— Mondd el anyám, hogy mint történt ez.
— Nagyon fiatal voltam, mikor atyáddal meg
ismerkedtem. Szerettük egymást — ő akkor való
ban szeretett — nem volt vagyonom s ő mégis
engem választott.
— Bizonyára nagyon szép voltál mama, mert
még most is az vagy.
— Ö is mondta s ez boldoggá tett. Nagyon
egyszerűen éltünk. A mostani lakásunk sokkal
fényűzőbb, mint az akkori. Anya lettem, de gyer
mekünk meghalt. Gyászoltunk s szerelmünk leküz
dötte bánatunkat, így telt el pár év s akkor nehéz
idő következett ránk. Egy nap egy társaságban
mégismerkedett azzal, a ki a te anyád lett. Vakító
szép volt, olyan mint a rózsa.
— Anyám! . . .
— Pár esztendő múlva nőül vette as anyádat
s te a világra jöttél.
— S ő meghalt ?
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— Nem gyermekem, mem halt meg mindjárt,
csak pár évvel ezelőtt.
— Elhagyta az atyámat és engem ?
— Nem volt benne akkora anyai érzés, mint
a többiekben. Elhagyott téged s engem.
— S az apám?
— Azt hiszed gyermekem, hogy én ma neked
mindent elmondok ? Miért nem évekkel ezelőtt ?
Meghalt.
— S te magadhoz vettél, mikor az apám
meghalt ? S mielőtt meghalt volna, tudta, hogy
magadhoz veszesz?
— Igen. Ide hoztam s itt ápoltam . . .
— Anyám, jerünk sétálni, — mondá az ifjú
megrendülve.
S kimentek a temetőbe.
— Anyám, ezerszer jobban szeretlek mint azelőtt.
— Akkor Ígérd meg, hogy férfi leszesz s úgy
dolgozol, mint egy férfi.
— Ígérem, . . . s igyekszem veled elfeledtetni
a múltakat.

VEGYES.
Ev. templomszentelések Honiban. Az okt.
15-én elmúlt báti s a kikeletre halasztott ipolysági
ev. templomszentelések közbeeső szent közjátékaképen püspöki és főesperesi megbízásból nov. 5-én
szentelte fel Honiban Krupec István ev. alesperes
a Csali anyaegyházhoz tartozó Apafalva renovált
templomát és nov. 26-án a dacsolamit. Nevezetes
és emlékezetes volt a nagy dacsolami ev. egyház
e templomünnepe hullámzó néptömegével és a
vagy 100 főre menő úri közönséggel, mely utóbbi
nak is bő ellátása volt nemcsak a szellemiekben,
de az anyagiakban is. Az Isten igéje — a szép s
nagy góth stílú dísztornyos s 30,000 koronán reno
vált Istenházában — délelőtt féltíz órától délután
négy óráig szakadatlanul hangzott a buzgóan
éneklő s imádkozó nép és a lelkesen prédikáló
6 pap ajakáról. Első beszéd volt 84. Zsolt. 2.
13. v. alapján az alesperes fölszentelő beszéde az
oltár előtt, a hol a szónoklat s aktus végeztével
az összes jelenlévő papok elénekelték a „Confirma
Deust“-t is, azután Bújna Márton bakabányai ev.
pap — 84. Zsolt. 5. v. al. — szószéki beszédje
s megható imája következett, majd dobronyai
Szlávik János tót historikus lelkész dacsolami egy
házi története, ezt követte a gyengélkedő s nagy
munkásságú helyi lelkész, Szlávik György szónok
lata a jótevőkről; ezek után ismét az oltár lett a
központ, melynél Kramár Samu lissai ev. lelkész
Úrvacsorát osztott 12 ev. papnak s befejezte a
szertartást Koncsek László almási pap egyházi
az alesperes ároni áldása. A vallásos egyházi s
tót nyelven lefolyt nagyszabású ünnepélyen résztvett a megye nagyérdemű s rom. kath. vallású
alispánja is, nemespanni Czobor László; továbbá
az ugyanoly vallású főszolgabirája a járásnak:
Halmay László Korponáról, és a szinavári r. kath.
plébános, Csizsmár, kit mint 14-iket a 13 ev.
pap hegyibe, a társaságban melegen üdvözöltek.
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Tanítóválasztás. Az udvarnoki (Hontm.) ev.
egyház a nyugalomba — Korponára — vonult s
51 vizsgát tett Rohács János ev. tanító helyébe
megválasztotta kántortanítónak Bátyel Lajost Szód
ról, honnan Rohács is jött volt 50 év előtt.
Templomszentelés. Lélekemelő ünnep volt e
hó 10-én a cinkotai ág. hitv. evang. egyházköz
séghez tartozó csömöri leánygyülekezetben. Ekkor
szentelte fel Bachát Dániel bányakerületi ág. hitv.
ev. püspök a csömöri ág. hitv. ev. leánygyüleke
zet újonnan épült szép templomát. Az ünnepélyen
részt vettek Zsilinszky Mihály bányakerületi fel
ügyelő, Szeberényi Lajos pestmegyei főesperes,
Jezsovics Pál cinkotai és Noszkó István rákoskeresztúri lelkész, dr. Szelényi Aladár bányakerü
leti főjegyző, Földvári Elemér egyházmegyei másod
felügyelő, Hédervári Lehel, a gödöllői kerület orsz.
képviselője, Knyasska György budapesti egyházi
gondnok, Jezsovics F. miniszteri titkár, Bachát
János fővárosi tisztviselő, számos budapesti és
vidéki vendég és egyháztag. — A cinkotai állo
máson a cinkotai egyházközség élén Szeberényi
Lajos főesperes üdvözölte Bachát Dániel püspököt.
Csömörön pedig egy énekvers eléneklése után
Jezsovics Pál helybeli lelkész. Pont 10 órakor
megkondultak a harangok, a püspök Zsilinszky M.
felügyelővel a közönség élén a cinkotai és csömöri
egyházközség leányai sorfalai közt a templom
küszöbéig ért, hol az egyház gondnokával a tem
plom kulcsát átvéve, szokásos szentírásbeli igék
hangoztatása mellett, a templom ajtaját felnyitotta.
A liturgia elvégzése után Bachát D. püspök, Széberényi Lajos főesperes és Jezsovics Pál helybeli
lelkészszel az oltár elé lépett, megható, szívből
jövő, szívhez szóló felavató beszédet mondott és
felszentelte a templomot, felszentelte az oltárt,
szószéket, orgonát és harangokat. A felavatási
aktust befejezte az „Áldd meg Uram e munkát1' c.
ének, melyet a püspök és a jelenlévő lelkészek
elénekeltek. Ezután V. Krainmer Teréz, az Opera
ház tagja, egy zsoltárt énekelt, melyet férje, Vágó
Lipót operaházi karmester és zenetanár az orgo
nán kisért. Jezsovics Pál helybeli lelkész tartotta
az ünnepi beszédet. Végül Bachát püspök megál
dotta a gyülekezetei és ezzel az ünnepély véget
ért. Istentisztelet után a püspök tisztelgő küldött
ségeket fogadott. Ki kell emelnünk a Vágó-család
ritka áldozatkészségét, mely példa lehet sokaknak.
A családfő Frankfurtból vándorolt be, s teljesen
magyarrá lett, buzgó evang. hitét pedig megtar
totta. Családjának nemcsak testileg, hanem lelki
leg is atyja. Méltó hozzá, fenkölt lelkű neje, a
kiben a művészet és vallás szeretete egygyé forrott.
Az evangélikus magyar egyházközség új
temploma. A pesti ág. hitv. evangélikus magyar
egyházközség templomot óhajt építtetni a X. kerü
letben, a hol a hívei igen felszaporodtak, úgy,
hogy a X. kér. Kápolnatéri elemi iskola terme az
istentiszteletek tartására most már elégtelen. Az
egyházközség azt a kérelmet intézte a főváros
hatóságához, hogy engedné át ingyenesen az új
templom céljára a X. kér. belső Jászberényi-út és
Kolozsvári-utcza sarkán fekvő fővárosi telket, a
mely 327 négyszögölnyi kiterjedésű s a leltári
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becsértéke 19,650 korona. A mérnöki hivatal ág. hitv. ev. egyház közgyűlési termében meg
tudatta a tanácscsal, hogy ez az ingatlan nincs hatóan szép Karácsonyfa-ünnepély tartatott, mely
föntartva valamely kijelölt célra s annak átenge alkalommal az egyház jótékony nőegyesülete 60
dése ellen műszaki szempontból nem tehető kifo szegény iskolás gyermeket öltöztetett fel. Meleg
gás. Az ügyet a pénzügyi és gazdasági bizottság téli ruhát kaptak a fiuk és a leányok is és inegis tárgyalta s a tanács javasolta a közgyűlésnek vendégeltettek a nagy karácsonyfa alatt,1;: terített
a telek átengedését, bizonyos feltételek mellett. hosszú asztalnál, s haza is vittek ajándékot. Wagner
Ezek közt van, hogy az egyházközség köteles a Irén elnök, Szolty Mária úrnők számos társukkal
templomot az átadástól számított öt éven belül buzgólkodtak a sikeres ünnepély megtartása körül.
fölépíteni. A használati jogot másra át nem ruház A gyermekek Izák Lajos tanító vezetése mellett
hatja, sem meg nem terhelheti. Ha a templom öt énekeltek, szavaltak a termet zsúfolásig meg
év alatt föl nem épül, vagy ha a telket az egy töltött közönség előtt. Bachát püspök mondott al
házközség más célra használná, akkor ez a fővá kalomszerű megható beszédet. -— A nagy-szombati
rosra minden kártérítés nélkül visszaszáll. A 941 evang. nőegylet (elnöke Fruttiger Amália) 42 gyer
koronára rugó csatornázó- és burkolójárulékot az meket látott el. Az ünnepélyt ádvent harmadik vasár
napján tartották, a női kar egyházi énekeket adott
egyházközség fizeti. A közgyűlés hozzájárult.
Jótékonycélú hangverseny. Mint már múlt elő, Albrecht Géza lelkész alkalmi beszédet mondott,
számunkban röviden közöltük, szépen sikerült hang több növendék szavalt. Az ünnepen más vallásuak
versenyt rendezett f. hó 8-án a budapesti magyar is szép számmal voltak. — Budán az iskolai
német egyház Deák-téri nagy tanácstermében Mohr gyűjtés több ezer kor. eredménynyel járt s az ada
Henrik budai vallástanár a budai Mária Dorottya- kozók több gyermeket öltöztettek jó téli ruhába,
nőegylet javára. A hangversenyen közreműködtek: láttak el könyvvel s egyéb ajándékkal, Hüttl Ármin
a „Lutheránia“ férfikar három karénekkel Bruckner segédlelkész mondott beszédet.
F. vezetése alatt; Lichtenstein Dóra k. a. hat dal
eléneklésével, melyek közül különösen Bókay János
P á ly á z a ti fe lh ív á s .
két szerzeménye nyerte meg a közönség nagy tet
A siketnémák budapesti áll. intézetének első osz
szését ; Dubecz Margit úrhölgy remek hárfajátéká tályaiba a következő tanévre 45 új növendék fog fel
val; Paul Mariska k. a. gyönyörű és finom hegedű vétetni. Ezenkívül a felsőbb osztályokba felvételt nyer
játékával ; Reidner Oszkár úr művészi énekkel és nek oly siketnémák is, a kik eddig valamely vidéki inté
Mohr Henrik szavalattal. — Az egyes szereplőket zetben tanultak ugyan, de a kiknek szülői időközben
zongorán Balassa Norbertné úrhölgy és Kováts a székesfővárosba, vagy annak közelébe költöztek. A
Lajos ref. vallástanár kisérték. Az ismertnevű, vidéki 6 osztályú intézeteket végzett siketnémák itt a
kiváló művészek, a kik önzetlenül és nagy kész VII. és VIII. osztályokban folytathatják tanulmányaikat.
séggel álltak a jó ügy szolgálatába, a hálás Végül a megfelelő felsőbb osztályokba felvétetnek olyan
közönségnélj rendkívüli tetszést arattak. Különösen gyermekek is, a kik népiskolai tanulmányaik közben
tűnt ki Mohr Henrik Coppée : „A kovácsok sztrájkja" siketülvén meg, ott megtanulják a beszédnek szájról való
című költeményének elszavalásával, mely — a leolvasását s ez úton elemi ismereteiket kiegészítik. A
jelenvolt műértő közönség általános vélekedése felvételek vallásra, nemre és nemzetiségre való tekintet
szerint — a legjelesebb színművésznek is nagy nélkül a folyamodványok beérkezésének sorrendjében
dicsőségére szolgált volna. Az estélyen, mely nagyt. fognak eszközöltetni. Az érdeklődőknek részletes tájé
Scholtz Gusztáv főesperes és belecskai Mechwart koztatást és felvételi nyomtatványokat egyszerű levél
András urak védnöksége alatt folyt le, fővárosi beli megkeresésre díjtalanul küld az intézet igazgatósága.
hitsorsosaink színe-java vett részt; jelen voltak: (VIII., Mosonyi-u. 8. sz.)
főt. és méltóságos Bachát Dániel és dr. Baltik
Frigyes püspök urak is. Kívánatosnak tartjuk,
hogy ezt az első hangversenyt, mely oly fényes
Kalauz a biblia olvasásához.
erkölcsi és anyagi sikerrel járt, még több is kövesse.
„Tudakozzátok
az írásokat: mert nektek úgy tetszik,
Megbecsülhetetlen szolgálatot tehetnének ily hang
versenyek a prot. öntudat és összetartozás érzeté hogy azokban örök életetek vagyon!“ János 5, 39.
Jan.
Reggel.
Este.
nek fejlesztésében, különösen a mai időben, hol
Gál. 3, 23-29.
1. Luk. 2, 21.
egyházunk egyrészt saját tagjai lanyhasága és
46. Zsolt. 2—12.
2. 90. Zsolt. 1—17.
közönye, másrészt ellenfelei leleményes és buzgó
Róm. 8, 24—30.
3. Móz. III. 25, 10—13.
munkássága által mind több és több tért veszít.
Luk. 4, 16—21.
4. Luk. 9, 23—26.
Karácsonyfa. Az egész országban áldott munkát
Ján. 12, 44—50.
5. Ján. 8, 34—36.
Ezs. 60, 1—6.
6. Vízk. Máté 2, 1—12.
végzett a karácsony alkalmával a szegény gyer
7. Vízk. I. Luk. 2, 41—52. Róm. 12, 1—6.
mekek felruházásával. A szeretet ünnepének leg
Sám. I. 3, 1—19.
8. Ján. 1, 35—42.
méltóbb megünneplése ez. Számos helyről kaptunk
Luk. 24, 14.
9. 8. Zsolt. 2 —10.
tudósítást. Városi és falusi gyülekezetek versenyez
Kor. I. 1, 20—31.
10. Mark. 2, 23—28.
Ján. 1, 35—41.
11. Kor. II. 6. 14—7, 1.
nek egymással a jótékonyságban. Budapesten az
Márk. 10, 13—16.
12. Luk. 17, 26-30.
Országos Protestáns Árvaházban 24-én délután
Róm. 2, 1—11.
13. Efez. 6, 1—4.
volt az ünnep. 100-nál több árva és szép számú
14. Vízk. II. Ján. 2, 1—11. Róm. 12, 7—16.
közönség állta körül a karácsonyfát. Dr. Szabó
Móz. I. 2, 18-24.
15. Ján. 1, 43—51.
Aladár ev. ref. lelkész mondott beszédet. — Vasár
„Boldogok, a kik hallgatják Istennek beszédét és meg
napon, dec. hó 17-én délután 5 órakor a kerepesi-úti tartják." Lukács 11, 28.
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A LUTHER TÁRSASÁG
UJABBAN MEGJELENT NAGYOBB KIADVÁNYAI
Ugyancsak felhívjuk tisztelt olva
sóink szives figyelmét a LutherTársaság kiadásában megjelent
és közkedveltségnek örvendező
következő im akönyvekre:

PA ÜLIK J Á N O S :
Konfirmációs emlékkönyv. Vá
szonkötésben.
Ára K 3.50
Díszköt. aranymetsz. Ára K 6.—
ANTALFFY END RE:
Petrőczy Katalin Szidónia élete és
munkái.
Ára K — .80

GYURÁTZ ANTAL :
A hit oltára. Vászonkötésben.
Ára K í.őo. Fekete bőrkötésben,
aranymetszéssel. Ára K ő . — Vál
tozott borjubőrkötésben, aranymetszéssel.
Ára K 8.—

D EC O PPET Á G O S T O N :
Ifjak kalauza. I. Franciából átdol
gozta Adorján F.
Ára K i.4o

SÁNTHA KÁROLY:
Buzgóság könyve. Fekete bőrköt.,
aranymetszéssel.
Ára K 6.—

PA YR S Á N D O R :
A Perlakiak négyszázados Ároni
háza. Egyháztörténeti monográfia.
Ára K — .70

B IE R B R U N N E R :
Christlicher Hausaltar. Német
nyelvű imakönyv. Egysz. vászon
kötésben.
Ára K 1.60

PA ÜLIK J Á N O S :
Vallásos nevelés a családban.
Ára K — .20

A LUTHER-TÁRSASÁG

NÉPIES KIADVÁNYAI
3. Szózat a jó magyar néphez.
Ara 2 fill.
5. Egy új apostol. Irta Fidesz.
,
Ara 10 fill.
6. Hitet szerelemért. Elbeszélés. Irta ifj. Porkoláb Gyula.
Ára 6 fill.
7. Gusztáv Adolf élete. írta Stromp László theol. tanár. 3 kép
pel
,
Ára 10 fill.
8. Az „Élet“ családja. írta s az ifjúságnak ajánlja Dorner
Soma.
Ára 4 fill.
9. A válaszúton. (Példázat az életbe kilépő ifjak számára.
Irta Paulik János.
,
Ára 2 fill.
10. A jó tett áldást hoz. Elbeszélés. írta dr. Moravcsik
Gyuláné.
,
Ára 8 fill.
11. A ki Isten nélkül akart élni. Elbeszélés. írta dr. Morav
csik Gyuláné.
,
Ára 8 fill.
13. Tudomány és hit. Rajz. írta ifj. Porkoláb Gy. Ára 8 fill.
14. Képek az életből. Elbeszéli Király Mátyás és Kovács
Andor.
Ára 8 fill.
15. A minek az ördög örül. (Példázat templomkerülők szá
mára.) írta Paulik János.
Ára 4 fill.
16. Emlékezzetek! Búcsúszó a konfirmandusokhoz. Gerok
után : Ladányi.
,
Ára 2 fill.
17. Hiú álmok. Elbeszélés. írta Torkos László.
Ára 10 fill.
19. A testvérek. Elb. írta Moravcsik Gy.-né.
, Ára 4 fill.
20. Széchy Györgyné, Homonnay Drugeth Mária. Irta : Frenyó
Lajos.
Ára 10 fill.
21. Rajzok és elbeszélések. Különféle szerzőktől. .Ára 10 fill.
22. Az apa bűne és A testvérek. Két elbeszélés. írta : Király
Mátyás és Kovács Andor.
Ára 10 fill.
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23. „A mi Istenünk beszéde megmarad mindörökké." Történeti rajz. írta Frenyó Lajos.
Ára 10 fill.
24. Irgalom. Elbeszélés. Irta Moravcsik Gy.-né Ára 10 fill.
25. A két Széchy. Életrajz. írta Frenyó Lajos és A, Szentlélek
útja. Elbesz. írta Petry Gyuláné.
,
Ára 10 fill.
26. Dicső elődök, törpe utódok. Életrajz. Irta Frenyó Lajos
és A király és a szegény anyóka. Történeti rajz Franciá
ból Győri Elemér.
,
Ára 10 fill.
27. Nagy Márton esete. Elbeszélés. írta Béri Gyuláné és Az
ezermester. Elbeszélés. írta Győri Elemér. Ára 10 fill.
28. Gabonaszemek az életnek kenyeréhez. írta Sass János.
,
Ára 10 fill.
29.
Három elbeszélés. írta Horváth Lajos.
Ára 10 fill.
30. Imádkozzunk. Elbeszélés írta Petry Gyuláné. Ifjú hitvallók.
Történeti rajz írta Frenyó'.Lajos.
Ára 10 fill.
31. Bízzunk Istenben. Elbeszélés. IrtaOlyntha.
Ára 10 fill.
32. A szép Forgách Zsuzsánna. Történeti elbeszélés Irta Horváth Lajos.
,
Ára 10 fill.
33. Karácson-est. Elbeszélés. Irta Geduly Lajos. — A ki mindenekre vigyáz. Irta Petry Gyuláné.
Ára 10 fill.
34
Apró történetek. K özliP aulik János.
Ára 10 fill.
35. A vallásos, édesanya. írta Horváth Lajosné. — A galgóci
husvét. írta Horváth Lajos.
Ára 10 fill.
36. Kis káté a váltanokról. Kérdésekben és feleletekben össze
állította dr. Lechler K. Ford. : Kapi Béla. Ára 4 fill.
37. Karácsom" ajándék. Elbeszélés. Irta Geduly Lajos és Ka
rácsoni vendég. Elbeszélés. Irta Parrag F.
Ára 10 fill.
38. Az ördög bibliája. Elbeszélés. Irta Paulik J.
Ára 10 fill.

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

M e g re n d e lh e tő k a fő b izo m á n y o s n ál

ír

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

