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SOPRON*)
Virágzó város, borral áldott 
Halmok szelíd lejtőinél,
Hol zordon bércek viharával 
Birkózik enyhe tói szél;
Hová emléke drága múltnak 
Sok férfit s aggot visszavon.
Légy üdvöz ünneplő ruhádban,
Fénylő örömmel arcodon.

Távol nyugatra vetve, ím ma 
Feléd néz éjszak, dél, kelet;
Részben magyar csak s ím az összes 
Magyarság ünnepel veled.
Oh, hagyd a nemzet himnuszába 
Vegyülni ajkam szózatát,
Fiad valék hisz én is egykor,
Fogadd, mit hálás szívem ád!

Dermedt kor zordon éjszakáján 
Szent oltárt álltunk itt körül.
Élesztve lángját lankadatlan,
Hogy hajnal keljen fényéből. 
Kíolthatatlan lángolással 
Szeretni hont és nemzetet,
Nemes versenyben lelkesíté 
Egymást vezérlő s vezetett.

Sivár teréről a jelennek 
Lelkünk a fényes múltba szállt,
Midőn szabadság koszorúzta 
Győztes csatán a hőshalált.
Magas példáin nagyjainknak 
Rajongva csüggött szellemünk, 
Nagyságuk egy dicsőbb jövőre 
Szent biztosíték volt nekünk.

*) E szép költeményt a költő 1890 ben, a nov. 5-iki 
soproni Kiss János-ünnep alkalmára írta. Most, a midőn a
soproni alma mater ünnepe küszöbön van, újra lenyomatjuk 
a Fővárosi Lapokból, a melynek XXVII. évfolyamában jelent 
meg. Az alkalom rokon az akkorival s a költemény igaz
ságai, benső hangja igazolnak bennünket — ha az ünneplő 
Sopront vele köszöntjük. Szerk.

A nemzet édes drága nyelve 
Keblünknek féltett kincse volt,
Buzgó imádság ihletére,
Mit bölcs beszélt, költő dalolt;
Ha egy-egy csillag fénye rezgeti 
Le ránk a gyászos éj alatt,
Reméltünk, sírtunk, lelkesedtünk, 
Szívünk bele majd megszakadt!

Oh, kik jobb korban éltek ott, hol 
Tisztán magyar szív, szó, szokás,
Nem értitek, mit ért szivünknek 
Magyar szívből egy dobbanás!
Hogy értené, kit délben, este 
Színig telt serleg s tál fogad.
Mit ér a pusztán epedének 
Egy árva csöpp, egy kis falat!

Virágzó város, borral áldott 
Halmok szelíd lejtőinél 
Rajongó, küzdő ífjaínkkal 
Te híven együtt érezél.
Lelkes leányid ünnepinkre 
Derűt hozának s illatot,
Nyelvben, szokásban bár nem egyek, 
A szívben egy tűz lobogott.

Lobogj, lobogj csapongva vígan 
Szemben, kebelben égi láng! 
lm már pirulni kezd a hajnal,
Melyről mi vágyva álmodánk.
Sopron hü népe: ífja, lánya,
Oh tedd fényessé ünneped,
S kiket felgyújtott tapsod egykor,
Ma szívből tapsolnak neked!
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a nagyságos dolgokról, a melyeket az Ur cseleke- 
gett az ő népével. Mert nem emberi, hanem isteni 
cselekedet a reformáció. Luther csak eszköz volt 
az Urnák kezében. S mikor azt a nevezetes 95 
tételt 1517 október 31-én a wittenbergi vártem
plom ajtajára kiszegezte, még távolról sem sej
tette, mily világraszóló nagy mozgalomnak, mun
kának és küzdelemnek a kezdete ez a tett. Fel- 
jajdult a lelkiismerete a bűnbocsátó cédulákkal 
űzött szörnyű visszaélés miatt, a mellyel Krisztus 
evangéliumának üditő forrásvize helyett romlott, 
mérges italt nyújtottak az üdvösség után sóvárgó 
telkeknek. S ezt a feljajdulást megértették. Vol
tak ugyan elegen s vannak ma is, a kik nem tud
ják megérteni, vagy félremagyarázzák, lázadásnak, 
revoluciónak tüntetik fel; de mi tudjuk s a történelem 
és az élet nekünk ád igazat, hogy reformáció, meg
újulás, visszatérés az evangélium őseredeti, tiszta 
forrásához.

De midőn, mint e drága örökségnek részesei 
hálát rebegünk az Urnák a reformáció emléknapján, 
ez korántsem jelenti azt, mintha nem volna szabad 
megbecsülni s kegyelettel őrizni azoknak emlékét, 
a kik a reformáció előtt hitük és szeretetük tün
döklő sugaraival nemcsak koruknak világítottak, 
hanem a századok ködén át még a jelenbe is be
világítanak. Ily tüneményes alak Erzsébet magyar 
királyleány, a kit a róm. kath. egyház már négy 
évvel halála után a szentek közé iktatott s most 
is közbenjáróként tisztel. Életéből, példájából mi 
is sokat tanulhatunk, ha utait nem követhetjük is 
mindenütt.

*

Erzsébet, II. Endre magyar király és meráni 
Gertrud királyasszony leánya Pozsonyban az 1207. 
esztendőben született. Nehéz, viharos idők jár
tak akkor hazánkban és nem lehetett tudni, nem 
söpri-e el az a vihar a trónt is, oly nagy volt az 
elégedetlenség s irigy külső ellenségek is már- 
már prédának tekintették ezt a szép országot. 
Talán ez volt az egyik oka annak, hogy Endre 
király és Gertrud asszony, szülői szivük sugalma 
ellenére szerette gyermeküket már négy éves ko
rában a messze idegenbe küldték oltalomba, neve
lésbe. Ámbár gyakori- eset volt az akkor, hogy a 
szegény fejedelmi leánykákat már a bölcsőben el
jegyezték s alighogy fölcseperedtek, el is küldték 
a kiszemelt vőlegény környezetébe, hogy a két 
lélek összeszokjék. Ha megtörtént, jó volt; óh de 
hányszor nem történt meg; ám a kegyetlen szo
kás azért egybeláncolta őket egy egész életre.

1211-ben Thüringiából, Wartburg várából dí
szes követség jelent meg Pozsony várában. A ki
rályleányért jöttek, a ki Hermann, thüringiaí tar
tománygróf elsőszülött fiának, Lajosnak van ki
szemelve. Szegény kis menyasszony útrakel. Ezüst 
bölcső, ezüst fürdőkád, sok kincs és fényes ruha
készlet a kelengyéje. Két hű főnemes vitéz s egy 
főrangú úri asszony s elegendő cselédség kíséri a 
a hosszú utón. Gyermeki lelke a folyton változó 
képek hatása alatt talán nem is sejtette, hogy 
szülőföldet, hazát s szülőt kell elhagynia. De azért 
szívünk megesik rajta.

Thüringia a nagy német-római birodalom

gyöngye. Hegyes, dombos tájak, virágos rétek, 
csobogó források andalítólag hatnak a lélekre. 
A szép tájra büszkén tekint le Wartburg vára. 
Békés időben ott gyülekeznek össze a dalnokok 
nemes versenyre, háborúban onnan száll a fegy
veres nép hírvirágot fűzni díszes koszorúba. Több 
mint tíz emberöltővel később ebben a várban ké
szült a nagy harcra dr. Luther Márton.

Ez lett Erzsébet otthona, hazája. Szívesen fogad
ták. Hermann tartománygróf szinte valóságos atyja 
volt. Neje, Zsófia szintén jóindulattal volt hozzá, bár 
nem sokára kitűnt, hogy uralkodásra, mutatásra termett 
lelke nem érti meg ezt az egyszerű, igénytelen 
szívet. Jó volt hozzá Ágnes grófkisasszony is, a ki 
körülbelül egykorú volt vele. Kívüle még három 
fiú is volt a házban: Lajos, Henrik és Konrád.

Az 1213. esztendő sötét gyászt jelent a már 
úgyis elárvult királyleány életében. Élveszti édes
anyját. Erőszakos halállal kellett kimúlnia, bizo
nyára nem önhibája nélkül. Mikor tudta meg e 
szörnyű esetet Erzsébet, nem tudjuk; de gondol
ható, mily hatással volt r á !

Egyébként Erzsébet gyermekkora elég verő
fényes. Játszik a többi gyermekekkel s örül mind
annak, a minek a gyermeki szív csak örülhet. De 
már korán meglátszik rajta, hogy lelke más vilá
got keres, sőt hogy e magasabb világot meg is 
találta már zsenge korában. Az imádság egyik 
legkedvesebb foglalkozása. Le nem feküdnék, míg 
rendes imádságát el nem végezte. Sőt játék köz
ben is gondol a szent dolgokra. Ha célba futnak, 
vagy fogóst játszanak, ha csak módját ejtheti, a 
kápolna ajtajához szalad s áhítatának jeléül meg
csókolja. Táncol, de képes azonnal félbehagyni 
azzal a gondolattal: ennyi elég volt a világnak; a 
többiről lemondok Üdvözítőmért. A mit nyer a 
szegényeknek osztogatja. Szerették is a szegények 
és a cselédek egyszerű, keresetlen, szelíd modo
ráért és jó szívóért.

Milyen egészen más volt ő, mint a többi. Erre 
nézve jellemző a következő eset. Az özvegy grófné 
férje halála után egy évre először megy ismét 
teljes udvari pompával Eisenachba ünnepi misére. 
A három nő fején arany fejdísz ragyog. Erzsébet 
egyszerre leteszi a díszt s midőn nevelőanyja hara
gosan kérdőre vonja, azt feleli: „Nem viselhetek 
arany koronát, mikor Üdvözítőm töviskoronájá
ról, szenvedéseiről van szó“. Ekkor Erzsébet tíz 
éves volt.

A tartománygrófi méltóság már 1216-ban, tehát 
tizenhat éves korában Lajosra szállott. Nemso
kára rebesgetni kezdték, hogy meg kellene háza
sodnia. De az udvari népnek nem tetszett Erzsé
bet; azt mondták róla, inkább való cselédnek, mint 
országló grófnénak s Lajos jobban tenné, ha haza 
küldené s mást venne el. De ekkor kitűnik Lajos 
nemes gondolkozása, a ki felismerte e ritka női 
lélek értékét. Erzsébet hű embere, Vargula, meg
kérdezte a fiatal grófot: „Igaz-e, a mit mondanak, 
hogy nem akarja elvenni Erzsébetet?" mire Lajos 
egy hegyre mutatva azt felelte: „Ha ez a hegy 
szinaranyból volna s mind nekem adnák, még sem 
adnám érte Erzsébetet" s vonzalma jeléül szép 
emléket küldött jegyesének.
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1221 ben megtörtént az esküvő. A vőlegény 
21, a menyasszony 14 éves volt. Ily fiatalon lett 
Erzsébet a vár úrnője, Thüringia és Hasszia tar; 
tományának grófnéja. De ezen a magas polcon is az 
maradt, a ki volt, Üdvözítőjét igazán szerető nemes 
lélek s a szegények jóltevő angyala. Ifjú fér
jén a leggyöngédebb hitvesi szeretettel csüngött. 
S férje megérdemelte ezt a szeretetet. Csak test

kérdi, mi van a kosarában. Erzsébet megrettenve 
azt feleli: rózsa! S ime, midőn megnézik, csak
ugyan rózsa volt benne.

1225-ben férje a császár megbízásából had
járatban volt. Ez az év különösen próbára tette 
Erzsébet jótékonyságát és testi-lelki erejét. Nagy 
ínség volt s Erzsébet naponként 900 szegényt lá
tott e l; többnyire maga osztogatta az adományo-

Mózes a pusztában.

vérnek szólították egymást. Ha férjét a kötelesség 
kiszólitotta otthonából és el nem kísérhette, öz
vegyi ruhát öltött s kétszeres buzgalommal gon
dozta szegényeit és betegeit.

Némely források úgy tűntetik fel a dolgot, 
mintha Lajos nem értett volna egyet ifjú neje áhí- 
tatoskodásaival és sokszor szinte a meggondolat
lanságig menő jótékonyságával. E felfogást tük
rözi vissza az a legenda, a melynek képe a wart- 
burgi vár falán most is látható. Ismerjük. Erzsébet 
mint annyiszor, megint kenyeret visz a szegé
nyeknek; útközben találkozik férjével, a ki meg-

kat. Alapított egy kórházat, a melyben 28 beteget 
ápoltak s Erzsébet legszorgalmasabb látogatójuk 
volt; naponként leszállóit a wartburgi hegy lejtő
jén és bejárta a szegények és betegek tanyáit. 
A betegek közül a legundokabbakat választotta ki 
s egy alkalommal a monda szerint egy bélpoklost 
fektetett férjének ágyába s így gondozta. Mindenki 
azt hitte, hogy férje haragra fog lobbanni ezért; 
de ime, mikor odavezetik az ágyhoz, az Üdvözítőt 
magát látta ott feküdni. Ne keressük ebben a betű 
szerint vett valóságot, hanem azt a szép gondola
tot, a melyet példáz, hogy a mit a legszegényeb
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bekkel teszünk az Úr nevében, azt az Úr úgy 
tekinti, mintha ő magával tennénk. S Erzsébet 
csakugyan ily szellemben, az Üdvözítő iránti igaz 
szeretetből tette mindazt, a mit tett. Kiváló gondja 
volt a szegény édesanyákra s csecsemő gyermekeikre, 
hogy el ne pusztuljanak. 0, hány családnak igaz 
boldogságát mentette meg ezzel!

Erzsébetnek magának is voltak gyermekei, még 
pedig egy fia és három leánya, a kiket gondosan 
ápolt s híven nevelt az Úrnak félelmében.

Az 1227. esztendő oly szomorú meglepetést 
hozott számára, melybe csak az a nagy hit tudott 
belenyugodni, a mely az ő szivében lakozott. Férje 
elfogadta a keresztet s a Szentföldre készült a szent 
sir visszafoglalására. El is indult. Hitvese elkísérte 
egészen Schmalkaldenig, a határvárosig. Álig tudott 
elválni férjétől. Mintha sejtette volna, hogy ez volt 
utolsó búcsúzásuk. Úgy is lett. Lajos útközben 
lázba esett és Otrantoban, mikor hajóra kellett 
volna szállni a Szentföld felé, elköltözött ama jobb 
hazába, Üdvözítőjéhez harc helyett békességre.

Legkisebb leányuk csak néhány hetes volt, 
mikor a lesújtó hír Erzsébet hitvesi s anyai szivét 
oly mélységesen megsebezte. Most tehát igazán 
özvegy volt. Rá is zúdult az özvegyek minden 
sanyarúsága nemsokára. Nemcsak hogy nem vigasz
talták, hanem inkább hideg gúnynyal illették, sőt 
szívtelen sógorai könyörtelenül kiutasították Wart
burg várából s megtiltották alattvalóiknak, hogy 
senki se merje befogadni Erzsébetet. Lement a 
városba, a melynek apraja-nagyja ismerte és any- 
nyiszor tapasztalta szeretetét. De az emberek 
hálátlanok; az, a mit szívnek mondanak, sokszor 
keményebb és hidegebb mint a kő. Erzsébetnek 
kijutott ebből a szomorú tanulságból. Egy tehetet
len öregasszony, a kivel sok jót tett, a helyett 
hogy kitért volna előle a sáros utcán, lelökte a 
kőről s vigyorogva nézte, mint fakad könnyekre 
egykori jóltevője. Nagynehezen egy régi düledező 
vendéglő dohos szobájában talált menedéket földön
futó gyermekeivel együtt.

Nyomorúságában könyörül rajta nagybátyja, a 
bambergi érsek s közeli várában ad neki nyugal
mas otthont. Közben meghozzák férje földi marad
ványait s nagy ünnepséggel kisérik a kies fekvésű 
reinhardsbrunni kolostorba, a melynek teljes életé
ben nagy pártfogója volt. Itt helyezték nyugovóra 
porrészeit.. Nemes lelke jobb hazát keresett és — 
talált.

Ez az alkalom kibékíti Erzsébettel gonosz 
sógorait, de csak annak árán, hogy Erzsébet min
den javáról és jogáról lemond. Megtette, hiszen 
lemondás, önmegtagadás volt egész valója. Annyira 
megtudta magát tagadni, hogy egyidőre visszatért 
Wartburg várába s együtt lakott azokkal, a kik 
mindenétől megfosztották. De nem soká volt itt 
maradása. A szeretetlenség és gúny tövisei tűrhe
tetlenné tették helyzetét. Másrészt mindinkább és 
inkább megfogamzott lelkében a világtól való tel
jes visszavonulás, a tökéletes önkéntes szegénység 
megvalósításának gondolata S ebben korának, a 
középkornak szellemét követte, mondhatjuk ennek 
áldozata lett. Lelkét, egész sorsát egy férfi kezébe 
tette le, a ki a középkori vallásosság legjellemzőbb

példája: az önsanyargatásig szigorú önmaga iránt, 
egész életében csak egy célt ismer, egyháza dicső
ségét ; az eretneket gyűlölni és pusztítani legszen
tebb kötelességének tartja. Marburgi Konrád barát 
ez, Erzsébetnek 1223 tói fogva gyóntató atyja. Ez 
lemondat Erzsébettel még gyermekeiről is, elvonja 
tőle legmeghittebb cselédeit és barátnéit, különösen 
a hű Eisentrudot és Gudát és oly személyzettel 
veszi körül, mely Erzsébet türelmét és alázatossá
gát folytonos próbának teszi ki. A legkegyetlenebb 
sanyargatásnak veti alá a gyönge nőt; de ő — 
mindezt alázattal s megadással tűri, sőt örvend, 
hogy tűrnie szabad. Élte utolsó éveit egészen 
apáca-módra tölti Marburgban, bár szószerinti érte
lemben soha sem volt apáca. Marburgban is egy 
kórház hirdeti még jótékonyságát.

Halála óráját előre sejtette. Derűit arccal, 
Üdvözítője szeretetét emlegetve hunyt el 1231
november 19-én 24 éves korában.*

Ez Erzsébet magyar királyleány élete. Való
ban nem kell azt kiszínezni. Nem szükség körül
venni az emberit meghaladó s az evangéliommal 
meg nem egyező szentség glóriájával; így is nagy 
élet ez és méltó, hogy belőle tanuljunk.

Mi az, a mi ezt az egész életet áthatja, a mi 
értékét és fényét alkotja ? Az, hogy életével csak 
szolgálni, szolgálni törekszik. Szolgálni az emberek
nek önzetlenül, igazán. Ez jellemzi már gyermek
korát. Mikor mások csak a játékra gondolnak, ő 
már akkor szent kötelességként érzi a nyomorultak 
iránt való könyörületességet. De nem elégszik meg a 
szánakozó érzéssel: szíve tettekre indítja. Ifjúkorá
ban is legnagyobb gyönyörűsége az elhagyatottak 
gondozása. Szolgál, önmagát megtagadva, utolsó 
lehelteiig mint ara, mint hitves, mint özvegy; 
szolgál a jólét verőfényes napjaiban, szolgál a 
nyomorúság kétségbeejtő idejében; szolgál egész 
életével, a melyet mintha nem is magának, hanem 
egészen csak mások javára adta volna neki az Isten.

S vájjon mi indítja ily szeretetre, mely az 
embereknek való önfeláldozó szolgálatban találja 
meg legfőbb hivatását? Az Üdvözítő szeretete. 
Nem külsőség az ő hite, nem ünneplő-ruha nála 
a vallás. Szívét át meg átjárja az a tudat: Üdvö
zítőm életét adta értem, tehát egész életemmel ő 
neki tartozom! S lehet-e ennél szebben felfogni 
az életet ? Nem ez mutatja-e meg a keresztyén 
embernek, tehát a keresztyén nőnek is igazi hi
vatását ?

Vajha minél többen átéreznék ezt ma is ! 
Vajha minél több követője akadna ebben a tekin
tetben Erzsébet magyar királyleánynak!

Vagy talán azt gondoljuk, hogy evangélikus 
nő nem tanulhat tőle, mert van, a mivel nem ért
hetünk egyet? . . . Igaz, ha Erzsébet életét figye
lemmel vizsgáljuk, találunk elég idegenszerű vonást. 
Ilyen az a nyugtalanság, a mely mintha nem tudna 
soha eleget tenni s nem találná meg helyét a 
világban sehol. Ilyen az a túlzásig vitt lemondás 
és evangélium-ellenes önsanyargatás, a melynek 
értéket tulajdonit. Ilyen különösen az a körülmény, 
hogy marburgi Konrád ösztönzésére lemond leg
szebb s legszentebb hivatásáról, másoknak engedi
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át gyermekeit s a remeteszerű élet tökéletesebbnek 
vélt szentségét választja . . .  De ne feledjük, hogy 
egészen más kornak szülötte volt mint mi s oly ke
resztyén tanítás hatása alatt állott, a mely már nem 
értette az isteni kegyelemnek evangéliomát. Ez az 
evangéliom a bűnbocsánat által újjá teremti a 
szívet s bár nem veszi ki az embert a világból, 
nem hagyatja el az emberrel földi hivatását, mégis 
sőt éppen azért megszenteli az egész életet s az 
Űr szolgálatára avatja még az utolsó cselédnek 
életét is.

Mi ismerjük ezt az evangéliumot. Ennek emlőin 
növekedtünk fel. Ezért ünnepiünk ma reformáció 
ünnepén ebben az intézetben, melynek legszentebb 
hivatása evangéliumi szellemű nőket nevelni egy
házunknak és hazánknak.

Az evangélium feltárja előttünk Üdvözítőnk 
szeretetét, s azt a kérdést intézi hozzánk: „Ennyit 
tett értetek Üdvözítőtök —, mit tesztek érte t i? “ 
A hit és a szeretet azt feleli:

Ha minden itt elhagyna,
Veled maradok én,
A hála még kihalva 
Nincsen a föld színén.
Te szenvedél érettem 
Kinos fájdalmakat,
Azért e szív keblemben 
Örökre hű marad.

S a hű szív mindenkor és mindenütt csak 
egy feladatot ismer: szolgálni az Úrnak s érette 
szolgálni az embereknek, boldogítani azokat, a kik 
között életünk lefoly. Ez a keresztyén nő hivatása, 
s a ki ezt megérti, az sokat tanulhat Erzsébet 
magyar királyleánytól, ha útja nem visz is olyan 
szédítő magaslatokra és olyan kietlen mélységekbe, 
mint az övé.* Pröhle Henrik.

Már késő ? . . .
írta: Kapi Béla. 

(Folytatásos vége.)

Hogy hol jártam és mit csináltam, senkise tudja. 
Vén fűzfák, gyermekkori jó pajtásaim, nektek el
mondhatom. Hanem azután csitt 1 Ne szóljatok sen
kinek! . . .

Bujdokoltam mindenfelé. Munkát kerestem és 
nem kaptam. Hej! most tanultam meg: nehéz élni 
annak, a ki nem tud dolgozni! . . . Megpróbáltam 
sok mindent, de nem volt kitartásom.

Nap-nap után az íróasztalnál görnyedni és 
aktákat másolni, piszkos dolognak tartottam és 
mégis meg kellett tenni.

Egyszer a tekintetes Deutsch irodafőnök úrhoz 
egy nagy iratcsomót cipeltem. 0 meg a csíptető- 
jén keresztül végigmért és így szólt: „na, jól van! 
Hanem Siróka (csak így, per Siróka!), maga egy 
kissé többet adhatna a külsejére! . . . Olyan, mint 
egy vagabundus . . . Na, jól van! . . .“

Mintha arcul ütöttek volna! . .. Nekem, sár
bogárdi és kemenesi Siróka Dénesnek mondta ezt 
egy Deutsch, egy közönséges Deutsch, a ki min

* Felolvasta a szerző Modorban, a leányiskola emlék
ünnepén.

den nemesi előnév és családi uradalom nélkül tola
kodott ide a világra.

Nem feleltem semmit, csak elrohantam. Majd
nem nekiszaladtam az előszoba nagy állótükrének. 
Hanem a mit az mutatott, az mégis megállított. 
Egy kopott, rongyos, szánalmas alak állt előttem. 
Azelőtt be nem eresztettem volna ilyet a laká
somba. És most? . . .

Megkérdeztem tőle: igazán te vagy az, sár
bogárdi és kemenesi Siróka Dénes? . . . Hej! bele 
kell nyugodni, változtatni nem lehet, már késő!...

Hanem a hivatalba nem mentem többet vissza. 
Otthagytam a várost még aznap. Azóta mindig 
járok. Erdők fája a barátom, hidak bolthajtása a 
hajlékom. Jó emberek könyörületessóge a kenye
rem . . . Száraz kenyér, keserves kenyér . . .

Lassanként a lelkem csodás átalakuláson ment 
keresztül. Ha útközben munkát kaptam, szívesen 
dolgoztam. Úgy éreztem: lágyabb a kenyér, ha azt 
munkával szerzem meg. Sokat gondoltam vissza 
elmúlt életemre. Ilyenkor meg-megborzongott a lel
kem . . . Meggörnyedtem az emlékek súlya alatt. ..  
A szégyen pírja égette arcomat. . .  Szerettem volna 
a két kezemmel letörölni mindent-mindent és azt 
mondani: nem igaz semmi sem! . . . Nem én vol
tam, nem én tettem! . . .

Azután valami tiszta vágyódás fogta el a lel- 
kemet Vágyódtam egy jobb élet után, vágyódtam 
a becsület, a tisztesség után! . . .

A gondolatom hazaszállt s ezt az ismerős ház
tájat járta. Úgy éreztem, ott pusztulok el az országút 
árka mellett, ha nem követhetem a gondolatomat. 
Útba talált a vihar, recsegtek a jegenyék: mit 
akarsz te otthon? . . . Van-e jogod oda menni? . . .

Száraz ágat csapott a földre a szél. Már késő, 
már késő! . . .

Mégis hazajöttem. Lopva járok, mint a tolvaj. 
Elkerülöm a házunk táját, mert az otthon már 
nem otthonom.

Nem is tudom, hogy tulajdonképen mit tegyek. 
Bezörgessek hetykén, könnyelműen, mintha mi se 
történt volna?. . . Vagy reszketőn álljak meg a 
küszöbön és siralmas éneket mondjak a szenvedé
semről? . . . Badarság! Még a házból felszálló füs
töt is betábláztattam a könnyelműségemmel. A míg 
a teher alatt roskadozott a ház, addig nem jelent
keztem. Most, mikor a jólét újra visszaköltözött, 
most menjek oda? . . .

Úgy-e, vén fűzfák, ti is megrázzátok bozontos 
fejeteket: már késő! . . . már késő! . . .

De hát akkor mit akarok? . . .
Egyet pihenni ezen a jól ismert földön. Még 

egyszer magamba szívni ezt a tiszta levegőt. Meg
csókolni az út homokjában az édes anyám lába- 
nyomát és látni, ha csak távolról is, ha csak az 
árnyékát is ! . . . Ezt akarom! . . . Elmondani itt e 
ház közelében, e kertben, ebben a pagonyban, a 
hol mindenütt a szüleim emléke ölel körül, hogy 
mindent megbántam, mindent jóvá tennék, ha nem 
volna már késő, nagyon késő! . . .

Késő? De hát akkor miért is élek? . . . Nem 
volna-e százszor jobb befejezni ezt a nyomorúságos 
tengődést? Egy élőhalottból igazi halottat csinálni!
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A fákat tépte a vihar. Körülötte tombolt a 
liget. Az ágak remegve hajlongtak s a lomb, mint 
egy-egy letört bokréta, hullott lába elé . . .  Ő meg 
ott sirt az egyik fa tövében . . .

Lassan felkelt. . .  és elindult. Ott ment a patak
parton, elkerülte a házuk táját. A patak mindég 
szélesebb lett, nemsokára a Maros sötétlő vize 
hömpölygőit előtte. Szélesen gyűrűző hulláma olyan 
volt, mint a ringó bölcső fodros takarója. Azt mon
dotta: elaltatlak, gyere hozzám, elaltatlak! . . .

Valami láthatatlan erővel vonta magához a 
.széles víz. Megállt a parton s föléje hajolt. Mintha 
a habokból tündéralakok intenének feléje: gyere, 
gyere, elaltatlak!. . .

usszerázkódott! A saját gondolatától megriadva 
kapott a fűzbokor után . . . Felegyenesedett, hall- 
gatódzott . . .

Harangszót hozott magával a csendesedő szél. 
Ez az ő harangjuk . . . Mikor még ünneplőbe öl
tözve együtt mentek a templomba, elől ők, hátul 
a szülők . . . Azután tompán kongott, mikor az 
apját temették . . . Azután egész más hangon, mikor 
az édes anyja megcsókolta s ő boldogan térdelt 
az oltár elé - . .

Ez az ő harangjuk! . . .  És mikor hallgatja, 
int feléje egy tisztább élet boldogsága, munka, 
becsület, bocsánat. . .

Maga se tudja, hogy történt, ott húzódott meg 
a templom hátsó oszlopánál. A tekintete rátapadt 
arra az ősz emberre, a ki olyan egyszerű szavak
kal beszélt a megtérésről. . ,

„ . . . Miért nem tértek vissza a szeretet haj
lékába? . . . Nem látjátok, hogy ott áll háza ajta
jánál a mi jó Atyánk, nem látjátok, hogy tekintete 
mindig azt az utat nézi, melyen hazavárja tékozló 
gyermekét . . . Titeket vár! . . .  Ne késlekedjetek! 
Mig ölelésre van tárva karja, addig menjetek . . . 
Még nem késő! . . .“

Siróka Dénes egész leikével ott csüngött a 
beszéden. Ez volt az, a mit az ő jobb lelke súgott 
neki. És még azt a szót is hallhatta — áldott az 
ajak is, a mely kimondotta — : még nem késő!. . .  
Elismételgette magában újra és újra: még nem 
késő! . . .

Istentisztelet után sokáig benn volt az öreg 
tisztelendő úrnál. Mikor nyílt az ajtó, kiléptek rajt 
mindketten. Az öreg tisztelendő úr szelíden a ke
zénél vezette s gyengéd szóval bátorította, mint a 
sötétségtől félő gyermeket . . . „Ne félj, édes fiam, 
még nem késő, . . . még nem késő! . . .“

Az úton heverő lombos ágak mutatták a vihar 
járását. Az öreg pap rámutatott az egyik fára: 
„tavaszra beforrad a seb s akkor minden jó lesz. 
Uj lombot hajt, lesz még virága is . .

Odaérkeztek. Az öreg Mihály most is ott kala
pált az udvar végén. A nagy ákácról meg pergett 
a virág s a fekete földet illatos fehér terítővei 
fedte be.

A pitvarajtó tárva-nyitva állt s ott benn egy

őszhajú matróna tipegett ide-oda, mint a ki nagyon- 
nagyon nehezen vár valakit . . .

A lépésük végigkopogott a tornácon és ők 
beléptek, az öreg pap, meg Siróka Dénes . . .

A soproni iskola ünnepe.
Evangélikus egyházunknak egyik legrégibb isko

lája, egyúttal a magyar nemzeti műveltségnek is 
áldott tűzhelye, nov. 21-én ünnepli fennállásának 
350-éves fordulóját. Egyszerűen, csendben, zaj és 
pompa nélkül, de bizonyára a szívek mély ineg- 
illetődésével. És bizonyos az is, hogy ez ünnep 
széles körben vet hullámot. Az „Evangélikus Csa
ládi Lap,“ mint Luther-Társaságunk közlönye, csak 
hivatását teljesíti, a midőn ez ünnepre felhívja a 
közfigyelmet s a pályafordulón meleg érzéssel 
köszönti az ős Alma Matert.

A negyedfélszázados múltról lapunk egyik közeli 
számában hivatott toll fogja a közönséget tájékoz
tatni. Ez alkalommal csupán az iskola nagy jelen
tőségét akarjuk kiemelni; a soproni gyülekezet 
volt egyedüli pártfogója egész a múlt század má
sodik feléig, a midőn a dunántúli kerület vette át 
s ma már az állam segélyét is élvezi. Anyagi erő
ben meggyarapodva, régi, jó és hű szellemével 
szolgálja immár a haza, egyház, közművelődés, 
emberszeretet oltárát. Egész sereg tanítvány néz 
áhítattal a szép város s ősi iskola felé, a melynek 
tápláló emlőin felnevelkedett s a társadalomnak 
hasznos tagjává lett. Egész sereg tanítvány hordja 
szét az országban a sz llemi világosság és a haza- 
szeretet fáklyáját, a melyet a soproni iskolában 
eszményekért égő oktatók adtak kezébe. A soproni 
iskola történelme a magyar s a protestáns művelő
déstörténetnek is egyik legszebb, legtanulságosabb 
szakasza.

Érdekes nézni, mennyire egy a soproni iskola 
sorsa a magyar protestáns egyházakéval. Közös 
virágzásuk, közös emelkedésük, hanyatlásuk, kö- 
töztetésök, közös oldoztatásuk. Mintha ez is arra 
oktatna bennünket, hogy egyházunkat iskolájától 
külön képzelni nem lehet, hogy egyházunk, ha is
koláiról lemond, elsorvad életerő híján. Csenevész 
fa válik belőle, a mit kisebb szél is kidönt.

A magyar nemzet s az evangélikus egyház egész 
sor kiválóságot köszön Sopronnak. Az utolsó idők 
híresebb írói közül Kis Jánost, Berzsenyi Dánielt, 
Székács Józsefet, Pákh Albertét, Torkos Lászlót, 
Eötvös Károlyt, Báró Dóczy Lajost, Csukássi Jó
zsefet, Lehr Zsigmondot, Lehr Albertét, Schneller 
Istvánt, Masznyik Endrét, Sopron nevelte. Falai 
közül kelt szárnyra két fiatal nyelvtudósunk: Pröhle 
Vilmos és Gombocz Zoltán, onnan a dunántúli pap- 
és tanár-világ színe-java. Ha növendékei díszes 
során végigtekint a kerület, bizonyára büszkeség 
szállja meg és nem sajnálja a tagadhatatlan nagy 
áldozatokat, a miket a gyülekezetek szent feltétel
lel az iskola oltárán leraktak.

Adjon Isten a soproni iskolának még századokra 
nyúló hosszú pályát, kitűnő oktatókat és jóra fo
gékony ifjúságot s maradjon mindvégig a lelki 
emelkedettség meleg tűzhelye ! — s—r.
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Mózes a pusztában.
(Képünkhöz.)

Örök történet, a mit mai képünk elbeszél. Oda 
varázsolja lelkünket Izrael, a választott nép ősko
rába, a midőn az Úrnak különös kegyelme őrködött 
rajta. A legsúlyosabb Ínségben, a szolgaság és 
megalázás elviselhetetlen ostora alatt, a mikor már 
a kétségbeesés környékezte a népet, szabaditót és 
prófétát, törvényszerzőt, nemzetalkotó hőst támasz
tott számára.

És támasztott onnan, a honnan senki sem 
várt, a legábrándosp,bb lélek sem remélt semmit. 
A pusztaságból, a hol csupa kőszirt a föld kérge, 
mely nem terem életadó gabonát, alig teng rajta 
egy-két gyalog bodza és katángkóró; a melyen 
alig talál legelni valót a nyáj, mert selyem pázsit 
helyett csupa kődarab, a min jár. Fája, bokra is 
szegényes. Elriasztja sivárságával azt, a ki feléje 
közeledik. Biztos menedék a földönfutónak, a ki a 
hatalom boszúja elől lopja életét, mint Mózes. De 
Isten mindenütt ott van, a pusztaságban, a rideg 
sziklák közt épúgy, mint a viruló Gósen földjén. 
A csipkebokor lángjában megjelent az álmélkodó 
Mózesnek ; a kegyes életű, megdöbbent lelkű pász
tor hallotta az égő szózatot:

Oldd meg a te sarudat, mert szent az a föld, 
a melyen állasz.

En vagyok a te Atyáidnak Istene, Ábrahám- 
na/c, Izsáknak, Jákobnak Istene.

Láttam az én népemnek nyomorúságát és 
megtudtam az ő nyomorúságokat. Leszállottam azért, 
hogy megszabadítsam őket az egyiptombeliek kezéből. 
Elküldelek téged Faradhoz és hozd ki az én népe
met Egyiptomból.

Mózes egyideig gyarlósága érzetében szabódik. 
„Micsoda vagyok én, hogy Fáraóhoz menjek? 
De az Úr nem enged. „Én veled leszek, én kül
döttelek tégedet. “ Mózes nem ellenkezik többé, 
enged az isteni parancsnak, elindul Faraó elé, a 
hol ezen vész környezi; fölkeresi népét, a hol 
csupa kétség és bizalmatlanság várja. Mégis győz, 
mert vele van az Úr és jelekkel kiséri beszédét. A 
pusztában kötött szövetség megtörhetetlennek bizo
nyult a legmegrázóbb válságok fergetegei között is.

íme, előttünk a Biblia tiszta tanítása: Isten 
nem a zsarnokoknak és embertelen királyoknak 
istene, hanem a méltatlanul sanyargatott és gyö
tört népmillióké. A Biblia tanítja a rab népeket bízni 
a szabadság győzhetetlen Istenében, a ki megszánt 
Izraelt és tengerbe veszté az üldöző egyiptoud királyt. 
Amint küldött a pusztából szabaditól Mózesben Izrael
nek, úgy küldött szabaditót a raboskodó magyar 
nemzetnek : Bocskayt, Bethlent, Thökölyt, Rákóczit. 
Kossuthot. Az ő neve volt a fegyver, a melylyel 
győztek. A mint küldött szabaditót a testi szolga
ságba, küldött szabaditót, Messiást. Krisztust, 
hogy a lelki szolgaság éjjeléből, a bűnből és halál 
félelméből vezessen ki új boldogabb földre. Szaba- 
dítónak küldte a reformátor Luthert is — a sivár 
Kolostorból, mint hajdanta Mózest a sivár pusztá
ból. És vele volt valamennyi küldöttjével, csodákat 
tett mellettük, hogy cSüggedékeny népét bízni, 
harcolni, munkálkodni tanítsa Bizony joggal kiált
hatunk fel Dáviddal: A Seregeknek ura a mi erős
ségünk, a Jákobnak Istene ami várunk! AB-C.

VEGYES.
Luther-Társaság irodalmi szakosztálya az

egyetemes gyűlés alkalmával gyűlést tartott okt. 
24-én este Budapesten Zsilinszky Mihály elnöklete 
alatt. A gyűlés mindenekelőtt az 1908. évi kiad
ványok sorrendjét állapította meg. Mivel pár munka 
még bírálat alatt van, a sorozat csak újévre válik 
véglegessé, a mikor is lapunk útján közzéteszi az 
elnökség. Két fontos határozatot azonban már most 
tudunk. Az egyik, hogy Luther IV. kötete gazdag 
illustratiókkal fog megjelenni. A másik, hogy tár
saságunk a socialismus tanításával bibliai keresz
tyén alapon foglalkozó füzeteket fog kiadni. Az 
első két füzetet Mayer Endre és dr. Masznyik 
Endre theol. tanár írja.

Halottaink. Az idei őszön nagy aratása volt 
egyházunkban a halálnak. E helyütt csak pár szó
val emlékezünk meg róluk, mert részletes mélta
tásukat későbbi alkalomra tartjuk fenn, a midőn 
arcképüket is közölhetjük.

Ózv. Hunfalvy Pálné szül. Rock Karolina 
asszony, néhai Hunfalvy Pálunk hátramaradt öz
vegye szept 28 án hunyt el 83 éves korában tizen
hat éves özvegység után. Budapesten a Röck-csa- 
lád sírboltjában helyezték nyugalomra. Végrende
letében 80,000 koronát hagyott a pozsonyi theol. 
akad. ifjúságnak németországi ösztöndíjakra. Fő
célja volt, hogy a reformatio szülőföldjével állan
dóvá tegye a magyar evang. egyház érintkezését. 
Nagyon takarékos nő volt, egyszerűen élt, hogy 
erre a kedvelt gondolatára áldozhasson. Egy igazi 
művelt lelkű keresztyén nő költözött el benne.

Dr. Haubner Dezsőt a soproni iskola s a 
dunántúli kerület gyászolja méltán mint egyik leg
nagyobb jótevőjét. 81 éves korában október végén, 
teljesen kifürkészhetetlen okból önkezével vetett 
véget életének. Szomorú vég egy csodaszép, har
monikus élet után, a melynek annyi sokaktól áldott 
pillanata volt. Örökölte atyja, Haubner Máté lel
kének férfias erélyét és gyengéd emberszeretetét, 
a melyet, mint orvos és mint jótevő egyiránt böl
csen tudott alkalmazni. Az ifjúságnak meleg lelkű 
barátja, nagy műveltségű ember, a kinek egyik 
kiváló erénye, hogy a feltűnést mindig kerülte. 
Egyik főörökösévé a soproni lyceumot tette.

Podmaniczky Frigyes báró, nemzeti és egy
házi közéletünknek egyik legérdekesebb alakja, 
érdemült kér. felügyelő és gyámint. elnök, meghalt 
október 19-én Budapesten, az ő kedves Budapest
jén, a honnan nyáron sem mozdult el soha, ha 
csak a kötelesség nem küldte. Változatos életpályát 
futott meg; ifjan ő volt Kossuth Lajos főkortese, 
mikor Pest vármegye követévé választották ; a sza
badságharcban honvédnek állt, utánna besorozták 
az osztrákok közlegénynek. Mikor kiszolgálta idejét, 
haza tért s iró lett belőle, utóbb a Nemzeti szín
ház és Opera intendánsa. 1861-től fogva képviselő. 
Akárhová került, mindenütt annyi erényét tudta 
csillogtatni a régi magyar úrnak, hogy közszeretet 
és általános tisztelet vette őt körül. A legszilajabb 
pártharcok idején az ő alakját kerülték a ferge- 
tegek. Hű evangélikus, nemes magyar szív verése 
állt meg. Az aszódi családi sírboltba temették.

Dr. Raffay Ferenc, eperjesi jogakadémiai tanár, 
fiatalon s megdöbbentő hirtelenséggel dőlt ki októ-
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bér elején, 33 éves korában. Halála nagy meg
döbbenést okozott egyházszerte ; Raffay fiatal kora 
dacára elismert szaktudóssá és olvasott jogtudo
mányi Íróvá küzdötte fel magát, a ki előtt nyitva 
volt az egyetemi tanszék. Hirtelen omlott el sátora 
s így kétszeresen érezzük a veszteség fájdalmát.

Halottaink emlékét őrizze áldás és kegyelet, 
hamvaikra szálljon Istennek békessége!

Ünnepélyek. A reformáció emlékünnepét ország
szerte nagy buzgósággal ünnepelték. Az istentisz
telet mellett külön ünnepélyek is voltak a legtöbb 
gyülekezetben és iskolában. Modorban Pröhle Hen
rik pozsonyi lelkész tartott felolvasást, a melyet 
mai számunk közöl s Kovács Sándor, lapunk szer
kesztője Kozma Andornak két gyönyörű költemé
nyét szavalta el nagy hatással. A műsort kiváló 
sikerű ének- és zeneszámok élénkítették. Meg kell 
emlékeznünk a besztercebányai Evang. Egyesület 
ünnepéről, mely évről-évre összegyűjti barátságos 
fedele alá a szép bányaváros prot. lakosságát. 
Csak egy jele ez ünnep azon áldásos munkának, 
a melyet az Egyesület végez s a mely például 
szolgálhat országszerte. Az idén Kuszy Emil hit
oktató volt az ünnepi szónok. A műsor többi számai 
is méltók voltak a szép ünnephez.

A Képes Folyóirat (A Vasárnapi Újság füze
tekben) XXII. évét kezdte meg októberben (egy
úttal a 43-ik kötetet). E forduló alkalmas pont a 
visszatekintésre. A most befejezett kötetben ott

látni Mikszáth Kálmán (állandó főmunkatárs), Fröh- 
lichné Kaffka Margit, Bársony István, Sas Ede, 
Nagy Endre (Elbeszélések), Endrődi Sándor, Lani- 
pérth Géza, Lévay József, Palágyi Lajos, Sajó 
Sándor, Szabolcska Mihály, Szávay Gyula, Telekes 
Béla, Torkos László, Vargha Gyula, Zempléni Árpád 
(költemények) nevét. Irodalmi és vegyes cikkeit is 
elsőrendű erők írják; a magvas cikkekben a hatal
mas és határozott nemzeti irány a nyugati művelt
ség finomságával s a gondolkodás mélységével 
párosul. Képei részint művészi alkotásokról készült 
felvételek, részint a czikkeket magyarázó időszerű
ségek. Szóval e folyóiratunk a mai napig megtar
totta előkelő helyét a magyar családok asztalán s 
az ifjúság előtt.

Az új folyamnak már két füzete fekszik előt
tünk. Két nagyobb regény folyik benne egyszerre: 
A Noszty-fiú esete Tóth Marival (Mikszáth Kálmán
tól) és Tatárrabság (Pékár Gyulától). Ezek mellé 
sorakozik egy angol regény, Warton Edittől, A 
vidámság háza, a melyet Schöpflin Aladár fordí
tott magyarra. A költeményeket Endrődi, Szabolcska, 
Lévay, Torkos, Telekes Béla írták. Egyéb közle
ményei (Arany, Kazinczy, Erzsébet királyné stb.) 
alaposság és gondos forma jellemzi. A Képes 
Folyóirat megrendelhető minden könyvkereskedés
ben, úgy a kiadó Franklin-Társulatnál (Budapest, 
Egyetem-utca 4.). Egész évi folyam ára 14 kor. 
40 fillér, egy füzeté 60 fillér.

Ünnepi ajándékokra alkalm as könyvek
a Luther-Társaság kiadásából.

Kaphatók: a L u t h e r - T á r s a s á g  e v .  h ö n y v h e r e s k e d é s é b e n  Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 51/a, a klinikával szemben.

Bibliai olvasókönyv. Szemelvények a szentírásból. Károli 
Gáspár fordításának átdolgozott kiadása szerint szerkesztették 
Adorján Ferenc, Hetvényi Lajos és Jausz Vilmos. Képekkel 
és térképekkel. Ara kötve 2 kor. 40 fillér, díszes vászon
kötésben 4 korona.

Bierbrunner Gusztáv. Matth^i am Letzten. Eine Erzáhlung 
aus dér Reformationszeit. Ára díszes vászonkötésben K 1.40.

— Christlicher Hausaltar. Ein Andachtsbuch fiir allé Lebens- 
verháltnisse evang. Glaubensgenossen. 2. Auflage. Ára vászon
kötésben 1 kor. 60 fill., bőrbe kötve aranymetszéssel K 4.—.

Böngérfi János. Az árva. Elbeszélés. Ára díszes vászonkötésben 
1 korona 40 fillér.

Decoppet Ágoston. Ifjak kalauza. Franciából átdolgozta Adorján 
Ferenc. Ára díszes vászonkötésben 2 kor. 60 fillér.

Formler Q. A. Christian Traugott, oder die Lebens- und 
Leidensgeschichte eines evang. Predigers aus Ungarn. Ára 
díszes vászonkötésben 1 kor. 80 fillér.

— Gott verlásst die Seinen nicht. Eine Erzáhlung über die 
Ansiedelung evang Glaubensgenos3en in Südungarn, durch 
Kaiser Joseph II. Ára díszes vászonkötésben 1 kor. 60 fillér.

— Hochmuth Kommt vor dem Falle. Eine Erzáhlung. Ára 
díszes vászonkötésben 1 kor. 80 fill.

Gyurátz Ferenc. A hit oltára. Imakönyv evang. keresztyének 
számára. 3. kiadás. Ára vászonba kötve 1 kor. 60 fill., tokban 
1 kor. 80 fill., fekete bőrbe kötve aranymetszéssel 6 korona, 
borjúbőrbe kötve aranymetszéssel 8 korona.

Hörk József. Farkasok a juhok között. Egy kép az üldözések 
korából. Történeti elbeszélés. Ára díszes vászonkötésben 
1 korona 40 fillér.

—- Dér treue Pastor. Übersetzt von L Th. Ára díszes vászon
kötésben 1 korona 40 fillér.

— Keczer András és vértanú családja. 2. kiadás. Ára díszes 
vászonkötésben 1 kor. 30 fillér.

Hörk József. .Die evang. Mártyrer-Familie des Keiden Andr. 
Keczer. Übersetzt von O. Ludnmnn und L. Ther. Ára díszes 
vászonkötésben 1 korona 40 fillér.

Luther aranymondásai. Asztalnál tartott barátságos beszél
getéseinek gyűjteményéből kiválogatta és fordította dr. Masz- 
nyik Endre. 2 füzet. Ára egy díszes vászonkötésben K 2.40.

Masznyik Endre. Bahil Mátyás. Életkép a magyarhoni evan
géliumi protestáns egyház üldöztetésének idejéből. Ára díszes 
vászonkötésben 1 korona 30 fillér.

Nielsen Frigyes A keresztyén egyház történetének vezér
fonala. Dán eredetiből fordította Szeberényi Lajos Zs. Ára 
díszes vászonkötésben 3 korona.

Paulik János. Konfirmációi emlékkönyv az evang. pro
testáns serdülő ifjak és hajadonok számára. Ára vászonba 
kötve 3 kor. 50 fillér, díszkötésben 6 korona.

Payr Sándor. Hárfahangok. Vallásos költemények gyűjteménye 
egyházi és iskolai használatra. Ára díszkötésben 5 korona.

Sántha Károly. Buzgóság könyve. Ára fekete bőrbe kötve* 
aranymetszéssel 6 korona, borjúbőrbe kötve 8 korona.

Schrödl József. A magyarhoni protestantizmus hatása a 
magyar nemzeti szellem fejló'désére. A Luther-Társaság 
által kitüntetett pályamunka. Díszes vászonkötésben 2 kor.

Szeberényi Lajos Zs. Luther Márton élete. 2. kiadás, 7 képpel. 
Ára díszes vászonkötésben 1 korona 20 fillér.

A háztartással foglalkozó nők szíves figyelmébe ajánljuk:

Dunántúli Szakácskönyv. 700 sikerült étel leírása. Saját 
tapasztalatai alapján összeállította, magyarázatokkal ellátta 
és szerkesztette alsószopori Hagy Ferencné Ára fűzve 3 kor., 
kötve 3 kor. 60 fillér. Legújabb, igen kedvelt szakácskönyv. 
3 korona 20 fillér, illetve 3 korona 80 fillér előzetes beküldése 
ellen portómentesen küldjük.

Homyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája, VI., Aradi-utoa 14. 40.190


