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TA V A SZI ÉN EK .
Tarlóit táj ím, újra zöldül,
Új élet kél kihalt földiül —
Te müved, ki mennyben v^gy !
“Gondod minket el nem hagy,
Számon tartasz

Mi is, lelkes teremtésid,
Akár plántáid, vetésid,
Gyöngék, esendők vagyunk:
Alig nyíltunk — hervadunk . . .
Lehelleted hogyha érint,
. Vísszahullunk, roskadunk.
De ki a virágot, lombot
Letördeled, porba ontod,
Elpusztulni nem hagyod.
Nincs enyészet, nincs halott!
Csak változás s új, más élet.
Mi itt részeire széled,
Üj egészszé lesz amott.
Ébredés jön elhunyásra,
Rügyfakadás lombhullásra,
Egy új világ tör elő,
Egy kipihent ős erő!
Míg annak, mi fáradt, bágyadt,
Veti a nyugovó ágyat
Az Ür dajkáló keze.
Vídúlj hát fel csüggedt lélek:
Néd, a téli sötétséget
Tavaszi fény veri szét!
Madár zengi énekét
A sugaras magasságba'. . .
Hirdesd te is zengve, áldva
Alkotód nagy, szent nevét!
LAMPÉRTH GÉZA.

Bachát Dániel püspök.
1 906 április. 13.
Az őszszel, beiktatásakor reménynyel, biza
lommal köszöntöttük, a midőn a hatalmas bányak erü let kormáiuáj;
n io sta^tü d ő n hir•t^Ténf'váratlanul? taV ö /ö fr^ eíieri^ A ^ö a^ ű f’ Tögja^
el egész valónkat. Van valami leverő abban a
tudatban, hogy e tehetséges ember, a kit igazán
közbizalom emelt föl, kidőlt a nélkül, hogy püspöki
munkája után maradandó emlék maradt volna.
A remények, melyeket hozzá fűztünk, szertefosz
lottak a halál enyésztő fuvallatára.
Gyászolói azonban nem ez utolsó félesztendő
vel mérték jelentőségét, hanem egész 66 évre ter
jedő életének munkájával.
Azokat, a kik koporsóját fájdalommal körül
állták s elomlott porhüvelyét utolsó útjára elkísér
ték, nem a püspök, hanem az ember hódította
meg, mély kedélyével, jóságával, művelt leikével.
Alig akadt egy-egy ember, a ki a hatalom birtokosát
gyászolta volna benne; az óriás többség a szív
emberéért hullatott őszinte konyát. Megható volt
látni, mennyi emberrel tett jót, mennyinek szerzett
örömöt az egyszerű evangélikus lelkipásztor. Ra
vatalánál átéreztük azt az igazságot, hogy az iga
zán jó ember, a gazdag lélek nem szorul földi
vagyonra, hogy jót tehessen. Végtisztességén a
gyász érzésében találkozott, kezet fogott a szegény
nép s a gazdagok, a hatalmasok serege. Jeléül
annak, hogy az igazi lelkipásztor nem egy társa
dalmi rétegnek szolgál. A mint Ura iidvezítője
íhindenkiért meghalt, szegényért és gazdagért egy
formán, elhunyt szolgája is fölvette mindenkinek
gondját és nem akadt egyetlen kérő kéz, a melyet
elutasított volna.
Az egyházi életnek minden ágában találkoz
tunk Bachát novével. Munkás részt vett a bízott-
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Ságokban és mindenütt a komoly egyházi álláspont
képviselője volt, azonban az egyéni szabad meg
győződésnek nagy tisztelője, a mint igazi lutherá
nushoz és íróhoz illik. 31 éven át mintaszerűen
igazgatta a budapesti egyházmegyét, lelke volt a
budapesti esperességi gyámintézetnek. Biztosította
gyülekezete anyagi jövőjét a hatalmas Lutherudvar felépítésével, a melybe ő messze jövőbe néző
lélekkel theologiai akadémiát szánt. Gyászolja őt
az irodalom is, a melynek fáradhatatlan munkása
volt. A vallásos és erkölcsi érzés nevelését szol
gálta minden sorával, mert nem tudott elképzelni
olyan költészetet, a mely oktatás, nevelés nélkül
pusztán csak a szórakoztatás célját szolgálja. Ko
moly erkölcsi felfogását belevitte a főváros polgár
ságának életébe és mozgalmaiba; jelleme, szerető
jó szive, a lármás tüntetéseket kerülő, de minden
tettén áttündöklő hazafisága óriás tekintélyt szer
zett néki; évtizedeken át irányadó tagja volt a
főváros tanügyi bizottságának s a társadalmi és
politikai életnek számos kitűnősége igazi benső
barátságával tisztelte meg az egyszerű, de nemes
gondolkodású papot.
Egyéniségét híven jellemzik beköszöntőjének
azon szavai, hogy méltóságát szolgálatnak nézi;
tiszte a Krisztus szellemében való szolgálás, nem
a maga dicsőségének, hanem az 0 dicsőségének
keresése, önmegtagadással, •' szelídséggel, hittel. Ő
valóban nem kereste, nem szolgálta a maga dicső
ségét. A köztisztelet, embertársai bizalma já rt ő
utána árnyékmódra. Ez kisérte el utolsó útjárajis *
Az elköltözött hű munkás ott van immár
számadásnak Ura előtt, hogy ítéletét várja. Nem
egyedül áll ott: Megváltója vezeti őt szelíd kezé
vel s bizonyságot tészen róla, hogy mindvégig meg
maradt benne, mint a szőlővessző a szőlőtőkén,
hogy békével, gyönyörűséggel hordozta igáját: Míg
élt, szeme, lelke folyton Mesterén, élte fejedelmén
csüggött, vele, terhével együtt folyton nőtt, gyara
podott hűsége, lelkiismeretessége, önfeláldozása. így
jutott folyton közelebb Ahhoz, a ki őt nyájának
őrizetére, legeltetésére elhívta.
Az ő kegyelme virraszszon nyugvó porain, az
ő áldása lebegjen emlékén!
*
Bachát Dániel évek sora óta súlyos vesebaj
ban szenvedett. Orvosi tanácsra esztendőről-esztendőre fölkereste Karlsbadot, a honnan 4—5 heti
kúra után mindig megerősödve, testben-lélekben
felüdülve tért vissza munkaműhelyébe. .Régibb idő
ben Szilágyi Dezsővel és Radó Kálmánnal sok
kedves órát töltött s szép sétákat tett a gyönyörű
vidéken. E két nagy emberünk igaz barátsággal
ragaszkodott hozzá. Az utolsó években pedig Alex
Albert budapesti tanítóval együtt járt ki enyhülést
keresni.
Az idén is oda készült. Már megállapította
programmját. Júniusban elnökölt volna a theol.
akadémia szakvizsgálatán Pozsonyban s azután
Bécsben leányánál megpihenve, indult volna rendes
útjára. A telet elég jól töltötte, naponta kisétált,
többnyire fiával, Jánossal. Nagypénteken délután
a városligetbe indultak; a körúton és Andrássy-

úton végig. Már útközben rosszullétről panaszko
dott. A friss levegőn kissé megenyhült, de azután
megint elővette a baj, ájulás és szédülés környé
kezte. Egy kis idő múlva fiával kocsiba ült s haza
hajtatott. A lépcsőn fiára támaszkodva nagy lassan
fel tudott menni, szobájában azonban hirtelen na
gyon rosszul lett s összeesett. Utolsó szava ez
volt : , János fiam, én érzem, meghalok". Az elő
hívott háziorvos, dr. Ernyei. már csak a halál be
álltát konstatálhatta.
A szomorú hír gyorsan elterjedt a fővárosban
s másnap már az egész országban. Mindenütt mély
részvétet keltett. A gyászt fokozta az. hogy várat
lanul történt. A hír vétele után az elhunyt elnök
társa s jó barátja, Zsilinszky Mihály kerületi fel
ügyelő nyomban megjelent a halottas háznál s
kifejezte a kerület részvétét az elhúnyt családjá
nak. Egyúttal kijelentette, hogy Bachát a kerület
halottja s temetéséről gondoskodni fog. A székesfőváros tanácsa díszsírhelyet ajánlott fel azok közt,
a kik a haza és Budapest szolgálatában érdemeket
szereztek. Szombat délben Zsilinszky Mihály elnök
lésével értekezletet tartottak, a melyen a temetés
rendezésével Falvay Antal igazgatót bízták meg.
. Elsőben a jelenlevő Zelenka Pál püspököt kérték
föl a szertartás végzésére, de mivel betegségére
hivatkozva, fölmentését kérte, táviratban Gyurátz
Ferencet és.D. Baltik Frigyest, valamint Scholtz
Gusztáv budapesti esperest kérték fel.
A temetés húsvét második napján délután
ment végbe a kerepesl-úti templomból, a hol a
-« h Isteni-igéjét.
ható volt látni,^hogy mekkora részvét nyilvánult
iránta. Ott voltak az egyetemes felügyelővel, b.
Prónay Dezsővel együtt összes piispökéink, nagyon
sokan a felügyelői karból. A Magyar. Tud. Aka
démia, Kisfaludy-, Magyar Prot. írod. Társaság
, elnökei, á' Luther-Társaság részéről Zsilinszky
elnök, Horváth alelnök és Falvay jegyző, a pozsonyi
theol. akadémia s a főváros küldöttsége, mintegy
50 bányaker. lelkész az esperesek vezetése alatt.
A koporsót koszorúözön borította. Szép részvét
levelet írt a boldogult fiához gr. Apponyi Albert
vallás- és közoktatásügyi miniszter.
A boldogult püspök felett Gyurátz Ferenc
püspök magyarul beszélt, D. Baltik Frigyes pedig
tótul búcsúztatta el. A temetőben Scholtz Gusztáv
budapesti esperes mondott szép imádságot s áldást.
Bachát Dániel részletes életrajzát s arcképét
az őszszel közölte a Családi Lap.'

Az utolsó halászat.
.Az Úr ez !“
Ján. 21, 7.

Mikor az asszonyok a hét első napjának reg
gelén elmentek, hogy megkennék drága halott] ukat,
és bemenvén a sírba, nem találták őt ott, az Úrnak
angyala már akkor megmondotta nékik: „Mond
játok meg a tanítványoknak, hogy ő feltámadott a
halálból és íme előttetek mégyen Galileába, ott
meglátjátok őt“.
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Ügy is lön. Az asszonyok nagy örömmel el
futottak és értésükre adták a tanítványoknak, hogy
siessenek Galileába, ott majd találkoznak vele.
A tanítványok természetesen e hírre legott
útra is kelének. Hiszen Péter javaslatára különben
is elhatározták volt már, hogy hazamennek és vissza
térnek régi mesterségükhöz, a halászathoz. Mit is
tehettek volna egyebet ? Ha a pásztor megveretett, —
a juhok szerte szélednek. Aztán közös pénztáruk sem
volt már, a miből életszükségletüket fedezhették
volna. Elniök pedig mégis csak kellett valamiből.
Ha másból nem, hát becsületes munkájukból.
A hol Péternek háza volt, ott telepedtek le
újra: Kapernaumban. S Péter háza volt most is
az a központ, a hol munka után össze-összegyülekeztek és közös beszélgetés során fel-felújitották
a múlt idők drága s sokban fájó emlékeit. S ugyan
kiről beszélgethettek volna többször s többet, mint
épen róla, a Mesterről! Hiszen ott, azon a vidéken
minden tárgy csak őt juttatta eszükbe!
_Ekkor történt, hogy egy estve mindannyian —
az írás rendre fel is sorolja ő k et: Simon Péter és
Tamás és Natanael, meg a Zebedeus fiák, Jakab,
János és még két más tanítvány, szintén együtt
voltak s beszélgetés után Péter azt mondotta nékik:
,,Elmegyek halászni!8, — a többiek pedig —- mintha
csak sejtettek volna valamit, nyomba reá mondták:
„Mi is veled megyünk!8
S kimentek a tó partjára s éjnek vadján,
mikor az idő legalmatosabb a halászatra, hajóra
keltek és kiveték hálóikat. De, biz hiába fáradtak.
Nem volt velük az Úr, nem -iiSjpggttk 'semmit •azon r
az egész éjszakán.
'■£
.
Már reggelfelé járt az idő, mikor fáradtan,
csüggedten a part felé eveztek vissza, im a szür
kületben egyszerre csak egy alakot látnak, a ki
mintha csak reájuk várna, némán, .szótlan állt...
előttük. A Mester vala az, — de bíz ők nem. ismertek
volt rá. Pedig, hogy egész közel értek hozzá, meg
is szólalt. Azt kérdezte tőlük: „Fiaim ! van-e valami
ennivalótok?8 Azaz: fogtak-e valamit? A szegény
halászok búsan válaszolták: „Bizony nincsen!8
No hát — folytatá tovább az ismeretlen alak —
„vessétek a hálót a hajó jobbja felől és találtok".
S parancs szerint cselekedtek. Levetették a hálót
s ime nem is tudták kivontatni a halaknak soka
ságok miatt, — mert immár az Úr velük vala.
János, a szeretett tanítvány, ki mindég az
Úrnak keblén pihent s ki szive verését legjobban
érté meg s hangját, szavát legjobban ismerte, ezt
most is legelőbb érzé meg. Szive súgta neki, a
mit nyomban Péternek mondott meg: „Az Úr ez!8
S Péter, a lánglelkű tanítvány, ki közöttük
mindég legelőbb gyűlt lángra, lelkes kijelentésekre
és nagy tettekre, — ő volt az most is, a ki mihelyt
hallotta, hogy az Úr áll ott előttük, nyomban inget
vett magára (mert hogy mezítelen vala) és a ten
gerbe ugrott és míg a többiek a hajón haladtak
tovább (nem messze voltak már a parttól, csak
mintegy kétszáz singnyire) s úgy vonták maguk
után a hallal teli hálót, — ő hol úszva, hol lábbal
taposva a vizet úgy sietett a part felé s odaérve,
Ura lába elé veté magát.
A parton szelíd tűz, — izzó szén fénye fogadta
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őket. A parázson hal sült s mellette ott volt a
kenyér is. Szerény eledele a fáradt munkásoknak.
Jézus pedig mondá nékik: Hozzatok elő a halakból,
a melyeket most fogtátok. Ekkor Péter a hajóhoz
ment és kivoná a földre a hálót, a melyben száz
ötvenhárom nagy hal volt és mégsem szakadozott meg.
Jézus pedig, a kit immár mindnyájan megismertek
s kitől ép azért egyik sem kérdé többé, ki vagy
te, — oda szólt nekik: Jertek és ebédeljetek!
S vevén a kenyeret adá nekik és a halat hason
latosképen.
Ez volt az ő utolsó halászatuk. S e halászat
örök symbolummá leve. Örök symboluma ama halá
szatnak, melyre különben az Úr már működése
elején is reá utalt volt s a mely hamarosan teljes
kedvvel és erővel meg is indult, örök symboluma
az emberek halászatának.
A mig maguk voltak s az Úr messze távol a
parton állott tőlük, mind hiába fáradoztak. Sötét
vala az éj, ép oly sötét mint az embereknek leikök
a bűn miatt s nem tudtak csak egy halat is fogni,
nem_ tudtak csak egy lelket is megmenteni. Mert
az Úr nélkül fogtak a munkához. De hogy az Úr
megjelent előttük és megismerték ő t: fogtak halat
töméntelent, hogy szinte szakadoz vala a háló. Mert
az Úr által mindenek lehetségesek..
.•« A halászat folyna ma is. Mert az éj ép oly
sötéf, mint akkoron vala. A halászok fáradoznak
is, — de néni fognak semmit. Csak panaszosodnak
tehetetlenül és jajgatnak keservesen. Ma-holnap
ipnyi halat sem fognak, a miből megélhessenek!
Honnét vari ez ^ ‘önüét, hogj^a 'parttól nagy orr
messze elbolyongtunk s az Úr eltűnt szemünk előtt.
Nem látjuk többé, s ha közelébe érünk is hajónkkal
úgy v é le tle n ü l,n in c s többé „szeretett tanítvány8,
nincs, a ki mondaná: az Úr ez !
.Pedig az Úr ott áll m ais a hallal teli tenger
partján, — szürkületkor ismerős alakja oda is raj
zolódik amúgy homályosan tétova nézdelő szemeink
elé, de nem ismerjük meg, noha felénk is kiáltja:
Vessétek le a hálót a hajó jobbja felé!
Mind hiába. Nincs az a bátor és lelkes tanít
vány, a ki magát a vízbe vetné s hol úszva, hol
a vizet lábbal taposva felé sietne és lába előtt
leborulna.
Nincsen csak egy i s ! Azért hiába halászunk,
hiába fáradunk! Nélküle semmit sem tehetünk.
Jövel azért Urunk! szánj meg minket. Ha mi
eltávolodtunk te tőled, te közelíts hozzánk. Szállj
be kis hajónkba s taníts meg minket halászni s
szállj be szivünkbe is s taníts meg hinni, hittel
imádkozni és dolgozni.
Jövel Urunk s te magad légy ereje az erőteleneknek s reménye a reményteleneknek. Te magad
légy üdvössége mindennek!
Dr. Masznyik Endre.
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Hodgyai uram — azt mondd meg, melyik szó könynyebb: a német e, vagy a török ?
Irta: Gagyhy Dénes.
A szász megvakarta a fejét s körülnézett, nem
fenyegeti-e veszedelem, ha meg találja mondani az
(Folytatás.)
igazat. A dobokaiak kissé hátrább állottak, a hol
nem igen érthették beszédét, — ezért neki bátoro
II.
dott és válaszolt a találós kérdésre:
Az országgyűlés.
— Bizony, könnyebb a német, László bá.
— Aztán mért, te Marci? — vallatta tovább
Kolozsvár utcáin úgy tolongott a népség, mintha
vásár lett volna, melyre nemcsak Brassó, meg Udvar a szomszédot.
— Tudják azt ketek is jól.
hely vidékéről, de messze Oláhországból és Moldo— Dehogy tudjuk, háj’szen ha tudnók, nem
vából is összesereglettek adás-vevésre, jó haszon
reményében. Emitt egy csapat székely járt-kelt, kérdeznők.
— Hiszen, ha épen tudni akarja, megmon
fehér abaposztó harisnyában, kardosán, élénken
beszélgetve, mintha türelmetlenül vitatkoznának dom. Csak azért, mert úgy jobb, kevesebb lesz az
egymással; odább a szász atyafiak, hosszúszárú, adó, kevesebb a forspont.
— Mondasz valamit. De úgy gondoljátok mind,
ráncosra gyúródott csizmában, oláhosan kieresztett
inggel, lomhán, nehézkes léptekkel cammogtak, a mennyien vagytok?
— így ám, hát ketek?
alig váltva szót egymással, de ha valamelyik fénye
— Ki így, ki úgy.
sebb urasággal találkoztak, alázatosan emelték
— De mégis?
meg széleskarimájú, lepényalakú kalapjukat s mélyen
— Na, inkább így, mint úgy.
hajlongva köszöntötték: „morjen“ ; távolabb a
— E rövid és csak a beavatottaktól értett
szilágysági és dobokai magyarok, pörge kalapjukat
hetykén félrevágva, szilajon, magavetően haladtak, párbeszéd után a székelyek és szászok parolázni
ki nem térve senki fia elől. A nagy sokadalmat kezdtek. Egyszerre megismerték egymást s barát
az úrirendhez tartozóknak cifrasujtásos fegyver ságosan emlegették, hogy esztendeje, vagy kettő,
hordozói, fringiás csatlósok, méhsert, vagy tó'rdai milyen jó bort vittek a zágori, szénaverősi, meg a
pogácsát áruló kofaasszgnyok, pipaszurkálóval és domáldi szüretről. Aztáij, hogy megcsikózott-e már
egérfogóval kereskedő drótostótok, kiváncsi fehér a Knall Mihály pom'erani kancája? — kérdezte
egyik. A csikója bizonyosan akkora, mint másnak
népek tették még színesebbé és tarkábbá.
Ha idegen vetődött volna közébük, el nem „.a lova. Hát az igaz-e, hogy az öreg Hilner János
tudná képzelni','1''hogy tni készül itt; d e 'a ki jeled" felakasztotta m agáig épen a mestergerendára,:‘!dé
van, valamennyi tudja, hogy Erdélyország rendjei, a leánya idejekorán észrevette, levágta és most
a nemes székely nemzet küldöttei és a szász nép semmi baja sincs a vén embernek? — folytatta a
követei gyűltek össze mára, hogy a pagyságos másik. Csakugyan elvette az anyósát a kajszaszájú
fejedelem részvételével és vezetése mellett, meg Hinléder ? — érdeklődött a harmadik. És igy tovább.
hányják-vessék a haza sorsát, intézkedést tegyenek Szóval, tisztába jöttek egymással. Megtudták, hogy
jövendőjéről és eldöntsék, mikép lehetne keve egy úton haladnak, azaz a fejedelem és Bocskay
sebb adóval, gyérebb háborúval, ritkább igával István uram pártjához tartoznak, a kik a töröktől
való elszakadást kívánják és a császár szövetségét
könnyebbé tenni a lakosság terhét.
A forrongásban közelebb kerülnek egymáshoz keresik.
Az összeverődött dobokaiak és szilágyiak észre
a különböző vidékek emberei. A székelyek és
szászok egymásba ütköznek; emezek félreállanak vették ezt a gyors megbarátkozást és gyanúsnak
az útból, mert tudják, hogy nem lenne jó vége, találták. Összesúgtak, aztán egyikük odalépett az
ha szóváltásba elegyednének. Igaz, hogy kevesebben egyesült csoporthoz. Délceg, magas fiatalember volt.
vannak, de fene nép, ha haragszik. Aztán meg a Nyakát kevélyen hátraszegte, bajuszát megpödörte,
fokosát jobb kezébe fogva, éppen a Schuster
békénél nincs is nagyobb jó ezen a világon.
Hirtelen az egyik góbé megáll s átkiált a ~ Márton orra alatt kezdett vele hadonászni. A jámbor
szász hátrált — hátrált, a dobokai magyar meg
szászok felé:
— Hány hét a világ a domáldi hegyen, mindenütt nyomában volt. Hirtelen megállóit, a
fokost megforgatta a levegőben és rárivallt a szászra:
szomszéd ?
— Én, Tasnádi Péter, kérdezem : éljen-e Kendy
A hórihorgas szász, névszerint Schuster Már
ton, kinek a kérdés szólott, megismeri a hangot, Sándor ?
Márton zöldült-kékült az ijedtség miatt, csak
savanyú ábrázata vigyorgóra fordul és visszafelel:
— Annyiforma lehet, mint az etédi határban, nagyokat nyelt, de nem szólt. Társai oldalogtak
erre-arra, látható volt, hogy szűk nekik a hely.
Hodgyai László uram.
A székelyek pedig, a kik most már becsületbeli
— Nem hinném.
dolognak tekintették szövetségük védelmét, előre
— Pedig meghiheti ked.
tolták Hodgyai Lászlót, hadd feleljen ő a kérdésre.
— Aztán honnan tudod?
Sokféle nyelven tud úgy is. Ez pedig nem habo
— Tudom.
zott soká, hanem kivált a tömegből és a hetven— Tán hallottál valamit?
kedő Tasnádi elé állt.
— Igen is, nem is.
— Éljen, nem mondja senki, hogy ne éljen,
— No, ha ilyen bölcs ember vagy s ennyit
tudsz — fűzte tovább ravaszul a kérdezősködést — válaszolt körmönfont módon.

Hitért, hazáért.
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— De csak ő éljen!
— Már azt, öcsém, nem mondanám ! — csat
tant fel Hodgyai uram — más is megérdemli,
hogy éljen.
— Nem érdemli senki, — ákációskodott tovább
a dobokai — egyedül Kendy Sándor. Ő az igaz
magyar csak Erdélyországban.
— Ezt már csak te hiszed, mi meg nem
hiszsziik.
— Ha nem mondja ked, vége a napjának!
— ordított dühösen és ütésre fogta a fokost.
László bábán is feltámadt a székely virtus,
kirántotta kardját s a viadalra elkészülve, oda
kiáltotta Tamásinak:
— Éljen, de egérfarkú fűvel!
(Ennél gonoszabb dolgot nem kívánhatott és
nem is mondatott volna, a mi jobban felbőszítse
Tasnádi Pétert és társait, mert az égérfarkú fűvet
szárazbetegség gyógyítására használják Erdélyben.)
Nosza, nem kellett egyéb ennél, egy pilla
natra olyan verekedés támadt a két tábor között,
hogy közelükbe senki nem mert menni. Egy pár
darabont járkált ugyan fegyveresen, de azok sem
avatkoztak a vitába, gondolván, hogy tanácsosabb
az ilyeneket magukra hagyni, majd megoszszák ők
egymás között és kiadják mindenkinek, a mi dukál.
A szász atyafiak jártak legrosszabbul. Valahogyan
a kétféle magyar csapat közé keveredtek a- nem
csak a szilágyiaktól kapta? sok ütleget, hanem,—
bizonyára csak véletlenségből
egyik-másik "'szé
kelynek is odasujtott a keze a széles lepény-^
kalapra.'-" -•'t —', •• - - • • ~
A mikor javában folyt aálulakodás, kürt harsant meg a nagy utcán s Bocskay? -lovaskatonái
jöttek, utánuk a fejedelem darabontjai, majd őnagysága hintója. Ennek láttára a csata abban maradt
s a küzdőfelek, ki véresen, ki meg égy .cspmó kék
folttal, az út szélére húzódtak, helyet adandó á
fejedelmi menetnek.
A sokaság előtt, mintegy tíz lépésre, két réz
kürtös lovagolt, mellettük, oldalt, kivont karddal,
két darabont-katona a fejedelem lovas testőrei
közül. A síposok szüntelenül fújták hangszerüket,
minek hallatára az ődöngő népség, mely eddig
nagy össze-visszaságban tolongott, illemtudóan
vonult félre és lelkes kiáltással üdvözölte ural
kodóját. .
Utánuk Bocskay dandára következett, élén
maga a vezér, Bocskay István, Nagyvárad kapi
tánya.
Büszke, kényes-járású, sötétpej paripa volt
alatta, a mely szilajon ágaskodott, ha gazdája
rövidebbre fogta a kantárt, vagy megszorította egy
kissé. A vezér, kire az utca népe ájtatos és félő
tisztelettel tekintett, a kit mindenki látni akart,
délcegen ült a nyeregben, aranyozott kardja meg
megcsörrent, a mint a kápához ütődött, ékes paszo
mánynyal sujtásozott, panyokára dobott mentéje
ide-oda himbálózott, a mint dereka jobbra, vagy
balra fordult, kalpakjának drágamívű zafirkőbe fog
lalt kócsagtolla szelíd hajlással lebbent meg, ha
a közönség köszöntését vidám mosolylyal elfogadta.
Sasszemeit a mint végigjártatta a tömegen, senki
sem bírta ki erős tekintetét, érezte mindenki, hogy
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hatalma alatt áll ennek a rendkívüli férfinak, de
ő maga is érezte, hogy uralkodik fölöttük.
Elvonultak Bocskay katonái és jött a fejedelmi
testőrség, melyet Lázár Sámuel darabonkapitány
vezetett. Szép, szálas termetű legények mind, de
valamennyi között legdelibb mégis Lázár kapitány.
A hány asszony, leány ott van, rajta felejti a
tekintetét mind és sóvárogva néz utána. A ki éle
sebben figyeli arcát, észreveheti, hogy egy-egy
futó mosolyra csábítóan kacsint a szerelmes nőcskék felé.
A fejedelem hintója követi őket. Hat almás
szürke ló van elébe fogva, melyek közül a két
első nyergesen egy-egy lovász ül, a bakon cifra
mundéros kocsis kezében a gyeplő. A hátulsó
ülésen maga foglal helyet Báthori Zsigmond,
egyedül. Olyan fiatal még, alig töltötte be a húsz
esztendőt. Halvány, leányos arca inkább kíván
csian, mint komolyan csüng népén s az üdvözlő
riadalomra hanyagul bólint fejével, mintha tudná,
hogy csak komédia az egész és nagyon únná.
A testőrség másik fele zárkózik a hintó után,
egy fiatal hadnagy, Ugrón János parancsnoksága
alatt.
Mögöttük hosszú kocsisor, Erdély rendei ülnek
a kocsikban s fejedelmüket az országgyűlésre kisérik.
Közöttük van Báthori Boldizsár, őnagyságának közeli
atyafia, Kendy Sándor, Kovasóczy kancellár, Iffin
János, Geréb Zsigmond, Zeyk Dénes, Apor András,
Béldi Miklós, kik valamennyien ellenzői a fejedelem
politikájának. De ott vannak a német szövetség
hívei i s : Jósika Ferenc,' Kornis BoIdi'/sár, -PókaU—
Pál, Forró János.
,
.
,
Mindeniknek -komoly az arca, . látszik rajta a nyugtalanság és aggodalom, hogy a mai nap ered
ményétől függ Erdély sorsa.
A rendek palotája elé érkezvén, megáll a menet.
A katonaság, az utca hosszában sorfalat képez az
országgyűlés házával szemközt. Az odaugró apródok
kisegíti hintójából a fejedelmet, a ki ártatlan, naiv
képpel siet előre, nyomában a nemes urak.
A tágas teremben minden követnek, a gyűlés
minden tagjának megvan a maga helye. A fél
körbe helyezett székekkel szemben, magas emel
vényen, nehéz, keleti szőnyegekkel körülfüggönyözve, Erdély címerével ékesítve, a fejedelmi
trónus áll.
A mint a követek elfoglalták helyüket, rövid
idő múlva belépett Báthori Zsigmond és fejedelmi
székébe ült. Fövegét feltette, a nemesi rend tagjai
felállottak, ő beszélni kezdett:
— Mi, Báthori Zsigmond, Isten kegyelméből
Erdélyországnak választott fejedelme, üdvözöljük
a hívásunkra egybegyűlt magyar rendeket, a nemes
székely nemzet és a szász nép követeit s a mai
napra, úgymint az Úr 1592-ik esztendejének aug.
hónap 17-ikére hirdetett országgyűlést azon komoly
óhajtással nyitjuk meg, vajha tanácskozásunk a mi
édes hazánknak, drága nemzetünknek ügyét előbbre
vinné, erejét és hatalmát teljesítené, benne a
nyugalmat és jólétet állandósítani tudná. Gyűlésünk
tárgyát Erdély jövendő magatartásának meghatáro
zása képezi. Azt vitatjuk meg : tovább haladjunk-e
abban az irányban, melyet eddig követtünk, vagy
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politikánkat megváltoztatva, más útra térjünk ? Ter
veink és szándékunk megismertetésére és az országgyűlés elé leendő terjesztésére felkérjük kedves
hívünket és szeretett rokonunkat. Bocskay István
urat, Várad kapitányát.
A fejedelmi megnyitó elhangzása után leültek
a követek s pár pillanat múlva Bocskay emelke
dett fel. Tekinteteiét körülhordozta a jelenlevőkön,
különösen arra nézett keményebben és több szigorú
sággal, a hol az ellenpárt, Kendy Sándor és társai
tömörültek. Aztán belefogott a beszédébe:
— Nagyságos fejedelem, tekintetes és nemes
követ u rak ! Országos törvényeink rendeletére és
uralkodónk bölcs intézkedéséből összesereglettünk
a haza legtávolabbi részéből is, hogy igazságot
tégyünk abban, vájjon — a mint őnagysága kegyel
mesen megemlítette — fentartsuk-e továbbra is
nemzetünk jelenlegi állapotát, vagy pedig fordítsunk
egyet sorsunk kerekén? Én, meg kell vallanom
nemes uraimnak, torkig vagyok a mostani viszo
nyokkal, a minthogy torkig van mindenki, a ki a
nemzet jövőjén komoly elmével és minden önző
cél nélkül gondolkozik s a ki szemét nem hunyja
be akkor, a mikor látni, fülét nem dugja be, ha
hallani kell. De tudom, vannak azért számosán,
a kik mégsem látnak és nem hallanak! Nem is
ezeknek beszélek én, hiábavaló fáradság volna
minden törekvésem, minden jószándékom', meg
győzni úgysem tudnám, mert némelyeket az igaz
ságról meggyőzni nem is lehet. Azokhoz fordulok
tehát, kiket az Ég higgadt belátással, körültekintő
megfontolással áldott meg, a ■kik nem vakok a
veszedelem meglátására és nem süketek annak
meghallására.
— Látjuk azt mi is úgy, mint tekegyplmed!
— szólt közbe egy mély, dörgő hang.
.á ,
(Folytatjuk.)

""

Eőri Sándor.
1821—1906.

A ki a fentebbi nevet olvassa, bizonyára gon
dolkodóba fog esni, vájjon ki is volt tulajdonképen
e névnek birtokosa? A fiatalabb nemzedék pedig
hosszabb gondolkodás után sem fogja tudni, hogy
kiről lehet szó; míg élt, csak kevesen tudtak és
beszéltek róla, de mikor halálakor kitudódott, hogy
kegyes alapítványával ércnél is maradandóbb em
léket hagy maga után, az emberek kezdenek róla
beszélni, az újságok írni s szinte bánni látszanak,
hogy már előbb is nem beszéltek és nem írtak róla.
Eőri Sándor, ki 100,000 koronát megközelítő
alapitványnyal örökítette meg emlékét, 1821. évi
március 9-én Munkácson született. Atyja Eőri
András, anyja Kis Katalin volt. Mikor az atyja a
múlt század 40-es éveiben a munkácsi és szentmiklósi uradalmak levéltárnokságától megvált, nejé
vel, továbbá Terézia és Sándor nevezetű gyerme
keivel együtt Téthre költözködött, hol neje után
némi birtoka volt, melyet aztán szorgalom és taka
rékosság által folyton szaporítani iparkodott.
Fiát, Sándort már Munkácson is szorgalmasan
képeztette. A rendkívül eszes fiú Eperjesen kezdte
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tanulmányait, Sopronban folytatta s Magyar-Óvárott
a gazdasági akadémián végezte. Később azonban
jogot is tanult s 1844-ben már a pozsonyi ország
gyűlésen Győr vármegye követe, Balogh Kornél
mellett találjuk.
Az 1848-iki viharok őt is magukkal sodorták
s ha nem is fegyverrel, de eszével hasznos szol
gálatokat tett hazájának. 1849-ben Győr vármegye
egyhangúlag kiáltotta ki főjegyzőjének, az elnyo
matás szomorú éveiben pedig, mint a dunántúli
evang. egyházkerület aranytollú világi főjegyzője
is maradandó emléket állított magának az egyházi
ügyek hűséges szolgálatában, nemcsak a közgyű
léseken történt szellemes felszólalásai, de még
inkább a „Prot. Egyház-Iskolái Lapok“-ban meg
jelent hatalmas cikkei által!
Egyáltalán véve széles látókörű, nagy tudományú, szellemes férfiú volt ö. Az úgynevezett
klasszikus nyelveken kívül szóban és írásban egy
formán bírta a német és az angol nyelvet is.
A 67-iki kiegyezés után a politikai életben is
tevékeny részt vett s mint a téthi választókerület
nek sok éven át országgyűlési képviselője.
Az egyházkerületi és egyetemes gyűléseknek
még a 70-es években szorgalmas látogatója s igen
jnunkás tagja volt. Egyházát hőn szerette s érte
szívesen áldozott, csak a vidéken elszórt s az orszá^'határszéleire kitolt theol. intézeteinkkel nem
tudott goha kibékülni.
Mikor a 60-as évek közepén „a pesti egyesült
prot. theol. intézetből* evang. egyházunk kivált,
folyton azon tűnődött ő, mikép lehetne önerőnkből,
nem az ország szélén, hanem Bádapesten, az ország
szivében egy evang. theol. akadémiát felállítani, a
hot a^t^n nemcsak hithű evangélikusadé egyszer
smind; hazafias szellemben neveltetnének a theologuüok,' mint a népnek leendő tanácsadói és vezé
rei. S hogy ő így és nem másképen gondolkodott,
azt végrendeletének idevonatkozó pontjaival bizo
nyítom, melyek szóról-szóra így vannak megírva:
„Az itt elhagyományozottakon és netáni
adósságaimon felül, a mi vagyonom fenmarad,
azt mind hagyom és elhagyományozom teljes
tálajdoni joggal a magyar ág. hitvallású evan
gélikus egyházegyetemnek, egy Budapesten fel
állítandó evangélikus theologiai főiskola számára,
vagyis általános örökösömmé teszem a magyar
ágostai hitvallású evangélikus egyházegyetemet.
Mert óhajtásom az, hogy az a kevés, a mit én
megtakarítottam, olynetnű nevelés előmozdítására
szolgáljon, mely a prot. egyházakban az egye
sítő közszellem és központ létesülése által elősegíttessék és a leendő prot. lelkészek, mind
majd a nép bizalmas tanácsadói, hivatalbalépésük előtt, hazai, szellemi és közéletünk gyúpontján, a fővárosban, úgy a szükséges isme
retekben, mint különösen a hazafias érzületben,
de a politikai tájékozottságban is erősödvén a
magyar haza regenerációjának nagy munkájában
hivataluk méltóságának megfelelőleg öntudatos
tényezőkül szerepelhessenek".
A közügyek teréről 1880 körül teljesen vissza
vonult — egyedül gazdaságának élt. 1898-ban látó-
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képességének rohamos elgyengülése miatt a gaz Nádosy Ferenc, zólyomi nyomdatulajdonos és szer
dálkodással is felhagyott s birtokát örök-áron kesztő jegyet váltott Kövesek Mártáival, Korcsek
eladván, azóta teljes visszavonultságban egész egy Zsigmond nyug. igazgató és felavatott lelkész
szerűségben, mint agglegény élt, most már nem leányával Pozsonyban. — A köztiszteletben álló
annyira a jelenben, mint inkább a múltban. Bol papi házak kedves családi örömében osztozik az
dognak csakis akkor érezte magát, ha a régi dol- ,,Ev. Családi Lap“ olvasóközönsége is.
.[ gokat emlékezetében megújítva, olyan emberrel
Jótékonyság. Bobán (Vas m.) Győrffy László
közölhette, ki őt megérteni képes volt.
boldogult nejének, László Zsuzsánnának emlékére
A f. év elején rohamosan kezdett már külön 200 koronát adott a gyülekezet alaptőkéjének gyara
ben hatalmas életereje hanyatlani s márc. elején pítására. Ez igazi keresztyéni gyászolás követendő
a hurutos köhögés ágyba döntötte, a honnan azután például szolgálhat.
csakis akkor kelt ki, mikor március 29-én reggel
Lutlier-kenyér. A róni. lcath. egyház szentjei
8 órakor kilehelvén nemes lelkét — koporsóba közt ezidő szerint Szent Antal az uralkodó planéta.
helyeztük.
Nem azért, mert talán könyezik vagy vére csepeg,
Hűlt tetemeit f. é. márc. 81-én délután 2 óra hanem mert az a közhit róla, hogy minden bajt
kor — dacára a viharos hideg időnek — nagy orvosol. Az utolsó időkben az összes templomokban
számú résztvevő közönség kisérte az örök nyugalom láthatni perselyeit és akadnak a babona igáját hordó
helyére. Koporsója felett, melyre a téthi ág. h. protestánsok is, a kik szintén eljárnak Szent Antal
evang. gyülekezet, melynek 10,000 K értéket ha áldozó perselyeihez. A Szent Antal pénzéből ingyengyományozott s két nálánál is éltesebb unoka- kenyeret osztanak ki a szegények közt. Késmárkra
testvére tettek igen szép koszorút, e sorok írója is beköltözött a népszerű szent, a mint hírlik, evan
mondott érdemeit méltató gyászbeszédet, a teme gélikusok is buzgón áldoznak a jól ismert cégér
tőben pedig Bognár Endre l.-patonai lelkész rebegett alatt, igaz, hogy evang. vallásit szegények is kap
búcsúimát.
nak az alapbői kenyeret. Dianiska Frigyes lelkész
Azóta a téthi evang. sírkert akácfái alatt pihen fölismerte az e fajta jótékonyságban rejlő egyházi
az apával, anyával és nővérrel, tehát mindazokkal veszedelmet, híveit felvilágosította s a Szent Antal
együtt, a kikkel egykor Téthre jött, de a kik idő 'Kenyere ellensúlyozására Lutlier-kenyér-alap gyűj
közben mind elmentek már a nyugalom .zajtalan tését kezdte meg. Az evang. egyház szegényeinek
honába, most ő is utánuk ment. Ámde maga után immár ggész álló esztendőre biztos kenyerük van.
oly emléket hagyott, mely időtlen-időkig fenmarad. A perselyt maguk a szegények hordják körül a
Legyen is emléke örökké áldott 1
tehetős egyháztagok közt,, a kik.hetenként20 fillérjével járulnak az alaphoz. A kenyeret a lelkész
Az'‘egyetemes egyház körülbelül 100,000 K osztja szét reggelenként. Vajha más gyülekezetek
vagyonnak jutott birtokába Kötelességünknek tart is követnék a szegényekről való gondviselés nemes
juk, hogy a nyilvánosság előtt köszöneteVihond- példáját.
junk Horváth Sámuel téthi lelkész s győrmegyei i
- Gyémántlakodalom. A közelmúltban igen
esperes úrnak, a ki az agg patriarchának utolsó szép és megható ünnep volt a Deák-téri evang.
órájáig hű barátként megenyhítette az életalkony templomban: ünnepe egy tisztes házaspár, több
töredelmét és terheit s vigasztalásával, társalgásá mint egy félévszázadon tartott derűs, zavartalan
val, látogatásaival megtartotta őt abban az esz családi boldogságának. Gömöri Szontagh Pál csetményi világban, a hová lelke ifjan felemelkedett. neki földbirtokos, egyházi közéletünk régi, érdemes,
(Az „Ev. Őrálló “ után.)
. . . th.
köztiszteletben álló alakja ülte meg gyémántlako
dalmát feleségével, született Madarász Paulinával,
néhai Madarász András és felesége, született Milhan
Zsuzsanna leányával. Az ünneplés délután ötödfél
VEG YES.
órakor a templomban kezdődött, a hol Zelenka Pál
Uj elöljárók. Mivel Bolner Károly 21 évi szak tiszakeriileti evangélikus püspök nagy és díszes
avatott és készséges tevékenység után tisztjéről közönség jelenlétében áldotta meg a hatvan eszten
leköszönt, a tokaji ág. h. ev. egyházközség Both- dővel ezelőtt kötött házasságot, kérve a Minden
fuchs János gyógyszerészt választotta felügyelőül. hatót, hogy ez ideális frigy tiszta boldogságát tartsa
Honétzy Géza ügyvédet ügyésznek, Honétzy Béla meg sokáig. Szontagh Pált és feleségét, minden
hivatalnokot jegyzőnek nyerte meg a gyülekezet. felől elárasztották jókívánságokkal, különösen sok
Az új elöljárók ünnepélyes beiktatása húsvét vasár üdvözlés jött Gömör vármegyéből.
napján délelőtt a szent beszéd végeztével történt.
Rövid hírek. A pápai gyülekezet esperes
A mennyei jó Pásztor valósítsa az új elöljárókhoz választó szavazatát Kiss Lajos egyházmegyei főjegy
fűzött reményeit hű gondviselésre, buzgó támoga zőre adta. — Pápán két vallásos estén Baldauf
tásra szorult kicsi nyájának.
Gusztáv püspöki titkár bemutatta Jézus életét vetí
Eljegyzések. Dr. Sulcz Lajos, árvaszéki ülnök tett képekben, hozzá való magyarázat és alkalmi
Szentesen eljegyezte Szeberényi Irént, Szeberényi énekek zengedezése mellett. A közérdeklődést jel
Lajos Zsigmond lelkésztestvérünk leányát, Békés lemzi, hogy önkéntes adakozáskép szép összeg
csabáról. — Steinacker Boland svedléri lelkész gyűlt be az esték céljaira.
eljegyezte Hollerung Lujzát, Hollerung Károly poHalálozás. Torda Lajosné, szül. Farkas Jolán,
zsonymegyei esperes s modori lelkész leányát. — a tolna —baranya—somogyi esperesség főjegyzője- ,t■ > (^ 5 K fiV T ^ , T r t
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nek neje hirtelen elhunyt. Az Űr vigasztalja meg
Kerületi elnökségeink, D. Baltik Frigyes, Zelesújtott testvérünket!
lenka Pál és Gyurátz Ferenc püspökök, Laszkáry Gy,
A Magyar Protestáns Irodalm i Társaság Zsilinszky Mihály és Ihász Lajos kerületi felügyelők
múlt hó 23-án a ref. főgymnasium dísztermében báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő vezetése
volt elnökének, Szász Károlynak emlékére ünne mellett m. hó 26-án keresték fel az új vallás- és
pélyes ülést tartott. Jelen voltak: Hegedűs Sándor, közoktatásügyi minisztert, hogy evang. egyházunk
Antal Gábor, Baksay Sándor, Zsilinszky Mihály, nevében üdvözöljék. A miniszter az üdvözlő beszédre
dr. Hegedűs István, dr. Beöthy Zsolt, dr. Vargha meleg szavakkal válaszolt, hangoztatta az egyéni
Gyula, Jakab Ödön, Szász Károly családja, Szőts vallásos meggyőződés szentségét, a nemzeti kultúra
Farkas, Fejes István, Vámossy Mihály, Farkas művelésében az egyház közreműködésének szüksé
József, Hamar István, Papp István theol. tanárok gességét.
és a termet megtöltő díszes közönség. Az ülést
Hegedűs Sándor Szász Károlyra való melegszavú
Kalauz a biblia olvasásához.
megemlékezés kíséretében megnyitván, Kenessey
„Tudakozzátok az írásokat: mert nektek úgy tetszik,
Béla, a kolozsvári theologia nagynevű igazgatója,
hogy azokban örök életetek vagyon!“ János 5, 39.
egyházker. főjegyző tartotta meg Szász Károly
Május
felett emlékbeszédét, a melyben az elhunytnak
irodalmi és egyházi munkásságát jellemezte, be
1. Kor. I. lev. 1, 1 - -17.
2. Kor. I. lev. 1, 18 -3 1 .
állítva őt abba a nagy nemzeti és nemes családi
0 1 --16.
3. Kor. I. lev. “f
milieube, a mely reá, egyéniségére, befolyással volt.
4. Kor. I lev. 3, 1 - -11.
Az irodalomtörténeti felolvasás, melyet a jelen
5. Kor. I. lev. 3, 12--2 3 .
levők zajos tetszéssel fogadtak, legszebb emléke
6. Kor. I. lev. 4, 1 - -14.
7. Kor. I. lev. 8, 1 --13.
Szász Károlynak, melyben úgy a [nagy egyházi
8. Kor. I. lev. 9, 1 - -14.
férfiú, mint az ember s a költő méltatva volt.
9. Kor. I. lev. 9, 15--2 7 .
10. Kor. I lev. 10, 1 -1 7 .
Bocskay-ünnepi ének. Sántha Károly sárszent11. Kor. I. lev. 10, 18—33.
lőrinci lelkész a Bocskay-ünnepre sikerült egyházi
12. Kor. I. lev. 11., 17—34.
13. Kor. I. lev. 12,, 1 -1 3 .
éneket írt. A mely gyülekezetek ez alkalmi éneket
14. Kor. I. lev. 12!, 14—31.
meg akarják rendelni, május 6-ig jelentkezzenek
15. Kor. I. lev. 13, 1—13.
a szerzőnél. (Sárszentlőrinc, Tolna m.). Egy pél
„Boldogok, a kik hallgatják Istennek beszédét és mogdány ára 4 fillér
ytíjv tartják:“■Lukács ll,..|8 .- ls
-
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3. Szózat a jó magyar néphez.
Ára 2 fill.
5. Egy új apostol. Irta Fidesz.
Ára 10 fill.
6. Hitet szerelemért. Elbeszélés. írta ifj. Porkoláb Gyula.

\k

Ára 6 fill.

\jf

8. Az ,)Élet“ családja. írta s az ifjúságnak ajánlja Dorner

\I/

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 fii.
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. írta: Frenyó
Lajos.
Ára 10 fill.
21. Rajzok és elbeszélések. Különféleszerzőktől.
Ára 10 fill.
22. Az apa bűne és A testvérek. Két elbeszélés. írta : Király
Mátyás és Kovács Andor.
Ára 10 fill.
Sorozatból az 1— 2., 4., 7., 12. és 18. számok elfogytak

vá
\í*

M
/
\V
\jf
\|f

\jf
\V
ti/

W
\k

\J/

V

23. „A mi Istenünk beszéde megmarad mindörökké/' Történeti rajz. írta Frenyó Lajos.
Ára 10 fill.
24. Irgalom. Elbeszélés. Irtai Moravcsik Gy.-né Ára 10 fill.
25. A két Széchy. Életrajz. írta Frenyó Lajos és A, Szentlélek
útja. Elbesz írta Petrv Gyuláné.
,
Ára 10 fill.
26. Dicső elődök, törpe utódok. Életrajz. írta 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 Elerpér. 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. IrtaOíyntha.
Ára 10 fill
32. A szép Forgách Zsuzsánna. Történeti elbeszélés írta Horváth Lajos.
,
Ára 10 fill.
33 Karáoson-est. Elbeszélés. írta Geduly Lajos. — A ki min
denekre vigyáz. Irta Petry Gyuláné.
Ára 10 fill.
34 Apró történetek. Közli :„ Paulik 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 összeállította dr. Lechler K. Ford. : Kapi Béla. Ára 4 fill.
37. Karácsoni ajándék. Elbeszélés. Irta Geduly Lajos és Karácsoni vendég. Elbeszélés. Irta Parrag F.
Ára 10 fill
38. Az ördög bibliája. Elbeszélés. Irta Paulik J.
Ára 10 fill.
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