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A soproni liceum negvedfélszázados  
jubileum ára.

Ősi alma mater, soproni iskola,
Kis János, Berzsenyi egykori otthona,
Negyedfél századnak viharai között 
Régi erőd, fényed soha meg nem törött!
Láttál borús napot, láttál fényt és derűt,
Az Urnák Szentlelke veled volt mindenütt.
Mint magyar Siónunk ősi szent végvára 
Épültél ide ki az országhatárra.

A  hosszú századok ködéből a képek,
M int régi emlékek, ma élőm,be lépnek.
Látom még Sopronnak piacán a máglyát,
A melyre Luthernek könyveit felhányták,
Azután felhangzott a bősz „ Comburantur“ . . .
S  égett — de szent vágytól — az egész Dunántúl.
Az emésztő tűzből lön nagy világosság,
Lutherhez állott itt az egész lakosság.

S  hogy tudomány nélkül a nép ne vesszen el,
Sopron a múzsáknak ú j csarnokot emel.
Az első szerelem szent lángja fellobog,
Hordják a köveket, hitükben boldogok.
Külföld tudósait s Beythét, Muraközit 
Az ú j kathedrákba versengve ültetik.
Homerost, Cicerót és a szent Bibliát 
Szomjuhozva hallja a sok lelkes diák.

A magyarságnak is kerül egy kis fészek,'
Oly kevés, hogy egy kis kápolnában fér meg.
Itt hangzik elsőben az édes magyar szó,
Szebb jövő záloga, messze elhallatszó.
Német polgárok közt prédikátor, rektor 
Viszi a magyarság zászlaját mindenkor.
Ok értik meg, mi lesz nemes missziója,
Mi lesz iskolánknak örök fentartója.

S  a tanítók mellett ti jó patrónusok,
Hűmmel, Lackner, Dobner, ős patriciusok,
Csak nevetek német, magyar volt szivetek,
Hazánk jövőjében ti mindig hittetek.
Városunk fejei, művelt nemes lelkek,
K ik nekünk adtátok ezt az ősi telket,
K ik iskolánkhoz az alapot raktátok,
Sírí álmatokban áldás szálljon rátok.

É s te szent haragú lánglelkű Wittnyédy,
Kinek szivét ölyvként honfi bánat tépi,
Mikor haza jöttél diákjaid közé,
A múzsák hajléka gondjaid’ elűzé,

Házadban terítél ifjainknak asztalt,
Bennök reménykedtél, látásuk vigasztalt.
Elveszítél kincset, családot és nevet,
De iskolánk örök hálával emleget.

Kurucz Telekesi Török István apánk,
Te bősz csaták közt is gondoltál mi reánk.
Mit örökségedből ellenség meghagyott,
Nekünk hoztál abból drága áldozatot.
Te alapítál itt ú j alumneumot,
Szegény diákoknak áldott asylumot.
Nevedet őrzi az évi hálaünnep 
Fiaink áldani soha meg nem szűnnek.

S  ti ősökhöz méltó jóltcvő unokák,
Ostffy, Rupprecht, Radó, Haubner és Simunyák, 
Kik szülők válláról vettétek a terhet,
Iskolánk titeket soha nem feledhet.
Világi vezérek s ti sok jó  tanító,
Kövesdi s Hajnóczi, te magyar Ciceró,
Schwartner, Domanovszky, Pálfy, Müllner, Király, 
Nyugvó porotokra ezrek hálája száll.

É s az elvetett mag nem hullott hiába,
Dicsőséget hozott a termés a fára,
Magyar Horatius, miénk nagy Berzsenyi,
I fjú  szilaj tüzét iskolánk fékezi.
É z iskolafalak látták Döbrenteit,
Az ú j írógárdát már ö vezette itt.
Vajda Pétert ifjan itten ragadta el 
Sopron kies tája remek szépségeivel.

S  mi nagy Kis Jánosunk, te jó  magyar Herder, 
Tudásod versengett fennkölt nagy sziveddel.
Dicső műved áll még, a Magyar Társaság,
Ország szemefénye itt akkor a diák;
Fényes Helikon az évi örömünnep'
Festetich, Széchenyi mint vendég itt ülnek.
A  magyar Parnasszust Sopronba hoztátok,
Magyar drámát írván, el is játszattátok.

É s te Hippokrene, kies, szép JJiákkut,
Vized ma is csurog s gondtalan tovább fut,
Ámde mennyi emlék forrott össze veled:
Magyar tánc és zene, szép magyar viselet! 
Zászlód ma is kincsünk, nemes hölgyek himzék, 
Vármegyéd szelleme él köztünk ma is még. 
Szuperintendensek, diák főispánok,
Az élet harcát is ti jó l megálltátok!

Tanúim-. Schedius, Lehr, Torkos, Pákh Albert, 
Dóczi, a ki áldja az ős alma m atert;
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Wimmer, Székács, Haubner, a derék Karsay, 
Gyurátz.és egyházunk többi nagy papjai, 
ím e mily koszorú! E z a mi koronánk,
Fiaidra büszkén tekinthetsz, iskolánk.
Negyedfél századnyi életed nem meddő,
Maradj hű múltadhoz, s tied a jövendő.

Az ősök szelleme sírjából ma kikéi,
Közel a temető, ez is nekünk beszél,
Egyházunk vénei, dicsőült alakok 
Ma kérdőre vonnak: mint sáfárkodtatok ?
. . . Jértek bűnbánattal s erős fogadással:
Szívünk a szent ügyé minden dobbanással,
Hitünkért, hazánkért híven élünk, halunk,
Az ősök nyomdokán végig megmaradunk.

P A Y R  SÁNDOR.

Megnyitó szó
a soproni líceum 350 éves fennállása jubileumán.

Dobogó szívből fakad, remegő ajkakról hang
zik a szó, melylyel a mélyen tisztelt közönséget 
az ünneplő tanintézetek nevében itt, az alma mater 
családi tűzhelyén, tiszteletteljesen üdvözlöm.

A mélységes megilletődés érzelmei, melyek 
sziveinkben hullámzanak, megannyi akkordok, me
lyek egy, Istenünk végeden jóvoltát magasztaló, 
á szeretetben munkás hit nemes alkotásait dicsőítő 
himnusz-bán, szép összhangzattá olvadnak.

E himnusz alaphangja: a hálás kegyelet indu
latában gyökeredző lelkes öröm. Fokozza ünnepi 
örömünket, a velünk való együttérzés különböző 
alakban, oly megtisztelő módon történt egyéb meg
nyilatkozásán kívül, a tanügy, líceumunk hálás tisz
telettel fogadott barátainak kitüntető megjelenése.

Hódoló mély tisztelettel üdvözlöm körünkben 
a nagyméltóságú vallás- és közoktatási minisztérium 
köztiszteletben álló, méltóságos képviselőjét, az 
iskolafenntartó egyházkerület kormányzó testületé
nek tagjai élén érdemben megőszült, szeretve 
tisztelt főpásztorunkat, a különböző hatóságok, a 
helyi és vidéki testvérintézetek szívesen látott kül
dötteit.

Szivem egész melegével köszöntőm a nagy
számú Timoteusok-&\, kik közelből-távolból, az 
ország minden részéből zarándokoltak ide, hála
áldozatokat hozva arra az oltárra, melynek lángja 
egykor értelmüket megvilágosítá, szíveikben a lel
kesedés, az eszményért heviilő lelkesedés Veszta- 
tűzét gyújtá. Közietek, igen, ti köztetek, szeretnék 
most helyet foglalni én is, kartársaim legnagyobb 
része is. Hisz itt nincsen most tanár, mindannyian 
mint tanítványok jelentünk meg, mint hálás szü
löttei a jó nevelő anyának. Egyet érezünk itt, 
szíveink összedobbanása egy érzelmet tolmácsol : 
gyermeki hálás kegyeletet-

Tisztelt gyülekezet! 350 esztendő merült el 
a múlt végtelen tengerében azóta, hogy líceumunk, 
a hazai közoktatás szolgálatában megkezdte műkö
dését. Igaz, az évek száma magában véve, alak 
tartalom nélkül, üres keret, — mint ilyen méltány
lásra, vagy éppen ünneplésre jogcíműi alig szol
gálhat. Mégis — alig vonhatjuk kétségbe -— ha 
valamely intézmény negyedfélszáz esztendő viha
raival — s a mint iskolánk története igazolja — 
nem ritkán az életfájának törzsét sújtó villámaival

dacolva,, még áll, még él, még virul, ez a szer
vezet olyan szívósságáról, olyan ellenállási képes
ségéről, oly belső életerőről tanúskodik, mely 
önmagában bírja fennállásának és fennállása mél
tánylásának jogosultságát.

És — ha az éveket nemcsak számláljuk, hanem 
mérlegeljük is, ha a negyedfélszázad keretébe foglalt 
tartalmat latolgatjuk, — akkor büszkén hirdetem, 
— hisz nem szólok mint tanár a jelenről, csakis 
mint volt tanítvány a múltról — akkor líceumunk 
bátran kelhet versenyre mindazon társintézetekkel, 
melyeknek áldásos munkásságához, a hazai köz
oktatás, az egyházi nevelésügy terén, az ép, egész
séges, örvendetes fejlődés úttörő vagy útmutató 
jelentősége fűződik.

Tisztelt hallgatóság! évek jönnek, évek múlnak. 
A mi a múló-bán maradandó, — az idő zúgó, 
zavaros vizei felett lebegő örök, isteni szellem.

Itt, e helyen, most, ez órában, mintha a múlandó 
a maradandóval találkoznék, mintha a múlt a 
jelennel, a jelen a jövővel ölelkeznék!

Jelképes alakban tárul fel lelki szemeink előtt 
az időfolyam hullámai e sajátságos találkozásának 
jelensége, ha megszólaltatjuk a köveket, ha figye
lünk, á kövek néma, tanulságos beszédére, melyek
ből e csarnok épült.

A fal * amott — a holtak birodalmának határ
szélén emelkedik ! Ezrek alusznak ott, köztük 
sokan, igen sokan, kik századokon át hordták 
össze a porszemeket, mind magasabbra emelvén a 
múzsák e templomának falait. Az ünnepi hangok, 
melyek innét, a.. tős&Qmsz^ 
rájukba hatnak, tán néhány pillanatra felébresztik. 
De látva, hogy hitbuzgalmuk féltett emléke felett 
az unokák hálás kegyelete őrködik, ismét nyuga
lomra hajtják fejüket, folytatva édes álmukat.

Emitt, az iskolánk udvara szélén emelkedő 
fal a jövő reménye, a nyüzsgő pezsgő ifjúság élet
kedvének víg zaját veri vissza, — szegélyezi azt 
a tért, mely a munka, a jövőre való előkészülés 
műhelyébe vezet.

Ott a múlt, itt a jövő! Onnét is, innét is egy 
komoly intő szó visszhangját harsogtatják füleinkbe 
e falak. Az egyik intézetünk tradícióját tolmácsolja: 
„tartsd meg, a mi nálad vagyon /“ A másik inté
zetünk jövőjére utalva, a jelen komoly feladatára 
emlékeztet : „gyarapítsd a reád szállott drága
örökséget !“

Őrizze meg híven líceumunk az ő nemes ősi 
hagyományát! E tradíció tartalma: a józan, az 
elfogulatlan, a saját végességét és korlátoltságát 
is megismerő tudás alapjának megvetése; a haza
fias nemzeti eszmének vonzó szóval való fejlesztése, 
lelkes tettben való gyümölcsöztetése ; az igaz 
evangéliomi hiten alapuló, szeretetben munkás, a 
komoly, megvesztegethetetlen erkölcsi szellemtől 
áthatott jellem képzése.

E tradíciónak századok óta élet- és fejlődés
képesnek bizonyult tartalma nem a megölő holt 
betű, hanem csakis a megelevenítő lélek keretében 
és csakis úgy érvényesülhet, ha a közrend korlátái

* A líceumi tornacsarnok, melyben az ünnepély lefolyt, 
a soproni egyházközség régi temetője s az iskola udvara 
szélén áll.
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között szabad tér marad egyrészt a tanár személyi
ségében gyökeredző nevelőerő kifejtésére, másfelől 
az ifjú Istentől nyert egyéni szellemének céltudatos, 
irányító vezetésétől támogatott szárnybontására.

Tisztelt kartársak, kedves ifjúság! tegyünk 
ma fogadást, — öregek és ifjak, tanárok és tanít
ványok, — komoly, szent fogadást, hogy líceumunk 
százados hagyományait hűségesen megőrizve, a 
kor haladásával lépést tartva, részt kérünk abból 
a munkából s hazafias lelkesedéssel, erkölcsi 
komolysággal s vallásos buzgósággal részt is 
veszünk abban a munkában, mely egy jobb, bol
dogabb jövő útegyengetését célozza.

Líceumunk nemtöje, ki ez órában védve és 
áldva terjeszti szárnyait féltett gyermekei fölé, 
hallva e mi fogadásunkat, nyugodtan térhet vissza

rég letűntek, de a melyeknek alkotása drága örök
ség gyanánt reánk maradt. -Emlékezzünk a nagyok
ról, kik bár síri álmukat alusszák, még mindig 
nagy bölcsességgel oktatnak, nemes hévvel lelke
sítenek bennünket. Emlékezzünk, hogy jogos ön
tudatra jussunk; lássuk a szerepet, mit 350 éves 
alma materünk a nemzeti közművelődés szolgálatá
ban betöltött s felismerjük jogosultságát és hivatását 
a jelenre s jövendőre nézve. Ez munkálja azt, 
hogy megtartsa jellegét mindvégig s így, ha az 
ősök szelleme számadásra hí, bármikor is nyugodtan 
mondhassuk : itt vagyunk s gazdagon gyümölcsözik
az örökség, mit reánk hagyátok!* **

A világtörténelem az új kort ama nagy vál
tozásokkal kezdi, a miket a felfedezések, talál-

A soproni evangélikus líceum.

égi honába — annak tudatában, hogy valamint
főiskolánk múltjában van öröm, úgy jövőjében van 
remény.

Engedje meg a jóságos Isten, hogy úgy 
legyen 1 Poszvék Sándor.

Ünnepi beszéd.
A soproni evang. líceum 350 éves fennállásának jubileumi 

ünnepén, 1907 nov. 21-én.
Nem a véletlen ötlet, a puszta szokás, hanem 

a kötelesség érzete — a jelennek hálával tartozása 
a múltért s az erőgyűjtés nemes szándéka a jövő 
érdekében — keltette fel a vágyat, hogy a mai 
ünnepre összegyűljünk. Az idő ma eszmélésre ser
kent, nagy komoly munkára h í; mert nem emberek, 
hanem jelenségek kiáltják már felénk: ébredjetek 1 Az 
ébredésnek első feltétele pedig, hogy emlékezzünk.

Emlékezzünk csudás, teremtő időkről, melyek

mányok, a renaissance és a reformáció előidéztek. 
Az előbbi három szórványosan létrehozta az egyéni
ség elvét, megszülte a gondolat szabadságát; ez 
utóbbi pedig a szellemi s erkölcsi haladásnak eme 
hatalmas erőit a népek közkincsévé tette az által, 
hogy emelkedettebb világnézetével a scholasticis- 
musnak akadályait a tudományos vizsgálódások 
igaz eredményeire nézve megszüntette: Coppernicus 
és Galilei tana szabad utat talál már a hivő ember 
lelke felé is. A reformáció az újjászületés korának 
szabadságelvét az erkölcsi szabadság örök funda
mentumára helyezte s a renaissance pogányos huma
nizmusát keresztyén humanizmussá változtatta; lelki- 
ismereti szabadságelvével a szellemnek demokráciáját 
jutatta diadalra s a középkori hűbériség osztály- 
uralma helyébe a magasabb fokú művelődés álta
lánossá tételével az újkori polgáriasodás alapját 
vetette meg. Az újkori polgáriasodás csatatere 
pedig — a mint azt egy francia tudós mondja —
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a nevelés. Ezért a reformáció is az óriási szellemi 
és társadalmi szakadékokat áthidaló-, új korszakot 
teremtő munkájában leghatalmasabb eszközéül az 
iskolát választotta. Mintha csak a nemzetek jöven
dőjének angyalai szórták volna le a földre, úgy 
támadtak egy csapásra szinte észrevétlenül százá
val az iskolák.

Főurak és városok e téren versenyre kelnek 
hazánkban is ; megcáfolják az a mondást, mely 
szerinta „fegyvercsörgésközötthallgatnakamúzsák". 
Míg idegen ellenség és dúló pártviszály iszonyatos 
csapásai alatt elpusztul a régi nemzet, addig ezek
ben az egyszerű iskolákban épül az új Magyar- 
ország.

Itt Sopronban a reformációhoz csatlakozó város 
és ennek tanácsa élén Humel Kristóf polgármester 
karolja fel legjobban a nevelés ügyét s lelkes tevé
kenységével, nemes áldozatkészségével az úgy
nevezett Pílasteron, a mai Jégverem-utcában épített 
s evangéliumi szellemben újjászervezett latin isko
lával 1557-ben megveti a mai líceum alapját.

Azóta 350 esztendő pergett le az idő kerekén, 
mely alatt sok változás történt, de e három : a szen
vedésekkel telt küzdelem, az élő hitből fakadó 
reménység, a hasznos munka áldása mindig meg
maradt. Mint Neliemiás hőseinek, úgy iskolánknak 
is egyik kezével védenie kellett magát, hogy a 
másikkal építhessen; mint az édes anyának szen
vednie kellett, hogy fiakat nevelhessen a haza és 
egyház számára.

A „sapiens et eloquens pietas“ elve szerint 
buzgón folyik a munka az új iskolában, de 27 év 
után már Schremmel Ábrahám rector, Virgilius Fedius 
conrectorral, Muraközi Györgygyel együtt számki
vetésben siratják az elárvult kathedrát, Dragonus 
Gáspár lelkész és Faut Márk városi tanácsos, a 
híres krónikás fogságban búsulnak az iskola be
záratása miatt s Nádasdy Ferenc védelme alatt 
Keresztur lesz a soproni diákok Pathmosa.

De Bocskay győzelmi lobogója elfedezte a 22 
évi szenvedést, a bécsi béke után nemcsak meg 
nyílik a régi iskola, de különösen a lelkészképzést 
felkaroló Wittnyédy István pártfogása mellett tovább 
fejlődik s 1657-ben az alapítás száz éves emlékét 
azzal ünnepük, hogy saját szavaik szerint „egy 
Istennek tetsző művet, mely az egész posteritás- 
nak nagy hasznára fog szolgálni", kezdenek meg 
s a mai helyen a réginek megtartása mellett egy 
második magyar iskolát építenek, melynek hamar 
hírt, nevet szerez Kövesdy Pál, kit az irodalomtör
ténet „régi magyar nyelvész" néven ismer. Majd 
jön a gyász évtized, mind a két iskola elvész, 
lesz nagy némaság, a mit csak a fel-feltörő zoko
gás s itt a határon túl a semmeringi úton lánc
csörgés tör meg. Mintha még az elemek is ellenünk 
esküdtek volna, az 1676-iki nagy tűzvész alkal
mával a magyar iskola is leég.

A sötét felhők mögül ismét csillag tűnik elő. 
Zászlót bont Tököly s az 1681-iki soproni ország- 
gyűlés — ha nem is mindent — legalább egy-egy 
morzsát, néhány kis mustármagot ismét visszaad: 
a két iskola közül az egyik megmarad s a városi 
tanácsnak két részre szakadásával fentartója 1682- 
től kezdve az evang. gyülekezet lesz

18. sz.

Csakhamar bevált a .mondás: „sub pondere 
ereseit palma". Az új — de a régieknél semmivel 
sem könnyebb — viszonyok között a 18 dik század
ban rohamosan fejlődik iskolánk. Ez az idő alma 
materünk történetében — nem a helyi — de tör
téneti- és irodalmi mértékkel vett nagy neveknek, 
iskolánk országos jelentőségének korszaka. Kik a 
tüneményszámba menő felvirágzás korát megalapí- 
tátok, a pedagógus igazát éles^szóval védő — s 
a pedagógus sorsát végig szenvedő — a reális 
iránynak utat törő tudós Deccard János és szivén 
sebzett Hajnóczy Dániel, „magyar Cicero", azzal 
ünnepeljük emlékteket, hogy mit korotok néktek 
meg nem adott, leróvjuk számotokra a nagy tar
tozást ; mert nem csak mi, de a történelem szol
gáltat már néktek igazságot: ti emeltétek magasra 
a soproni iskolát. Nyomotokban járt már Ribini 
János, a történetíró, ki a magyar nyelv művelésére 
serkent, Schwartner Márton ez a „rendkívüli csillag
zat", a klasszikusok jeles magyarázója s egyúttal 
híres statisztikus, kit a felvilágosodott II. József 
már 29 éves korában a budai egyetemre a diplo
matika tanárául visz el Sopronból. Iskolánk méltán 
kapta ez "időben a „soproni Parnassus" nevet. 
Berzsenyi Dániel magyar lelkének szilaj ősereje 
ebben a szellemi légkörben találta meg a klasszi
kus formát a nemzetet felrázó kitöréséhez ; a szelíd 
Kis Jánosnak hangya szorgalma itt nyer irányítást 
az önképzésre, a magyar nyelv művelésére, a szellemi 
kincsek gyarapítására s terjesztésére s 1790-ben 
megalapítója lesz az iskolánk múltjában o|y nagy 
szerepet játszó „Magyar Társaságinak.

E szép idők után mintha egy romboló hatalom 
megirigyelte volna ez aranykorszakot, egy pajzsos 
férfiú: az Ínség, a szegénység fel akarta dúlni a 
múzsák otthonát. De aknamunkája közben ásója 
megakadt s az áldozatkészség geniusa lép ki az 
omladékok közül s iskolánkra virrad a jóltevők 
kora Jöhetett az 1811-iki nagy nemzeti veszedelem, 
a pénzdevalváció, a nemes soproni gyülekezet nehéz 
időkben is méltó maradt mutjához, 1825-ben az 
újonnan épült „Aedes Musis erectae" áll már a 
réginek helyén, mely a most itt ünneplők közül 
többünknek volt még egyszerűségében, régiességé
ben is kedves szellemi otthona.

A 19-ik század első fele a nemzeti ébredés, 
a nemzeti szervezkedés ideje; amannak nyoma is
koláinkban az 1827-ben megalakult szép emlékű 
„Deákkuti vármegye", emennek gyümölcse pedig 
a zayugróci tanrendszer behozatala. — Majd jön 
1848 s ' Müllner Mátyás, a tudós tanár, parancs
nokká lesz s a tanuló ifjakat a szelíd múzsák csen
des lugasaiból Mars mezejének bejáratához : katonai 
gyakorlatokra vezeti s tudjuk, mi történt azután. 
— A bosszú idejének kegyetlen logikája szerint 
nem jöhetett más, minthogy az az iskola, mely a 
nagy kufsteini rabot, Haubner Mátét nevelte, el
veszíti nyilvános jellegét. Midőn már minden el
veszett, egyházunk, iskolánk egy kis hidat még 
mindig spártai férfikarral védelmez. Midőn már min
dent leromboltak, egy oltár itt a „dermedt kor zor
don éjszakáján" is megmaradt és titokban is ál
doztak rajta. Ez a megvédett utolsó híd a protes
táns autonómia, a melyen keresztül egy egész nem
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zet jut eljysmét^az alkotmány várába. Ez az oltár 
a hazaszeretet, mely a nemzet hajnalát ébreszté.
E hidért s ez oltárért a dunántúli egyházkerület 
lelkes áldozatrakész s iskoláinkat a hínárból erős 
kézzel kiemeli s 1853-tól* kezdve, mint édes gyer
mekét gondozza.

Majd az alkotmányos aerával beállott követel
mények — főleg a berendezkedés és az anyagiak 
terén — egy évtizedtől egy század munkáját kí
vánják. Súlyos gondok nehezednek ismét iskolánkra, 
de a gondviselés édes atyát ad nekünk a nagy 
Karsay-bán; majd pedig a nemzet javára száza
dok alatt elhelyezett szellemi és erkölcsi tőkének 
kamatja anyagi segítség alakjában térül némileg 
vissza. Azon intézményeknek, melyek a kulturállam 
megalkotásában az oroszlánrészt vették ki a maguk 
számára, országos törvény biztosítja az állam segít
ségét. így 1894-ben iskolánk is a kor követelmé
nyeinek megfelelőbben újra épülhet s a létfeltéte
lek dolgában is oly színvonalra emelkedik, hogy a 
20 ik században is múltjához méltóan töltheti be 
nagy hivatását. — Most itt vagyunk, hálaimát mon
dunk és emlékezünk. *

A letűnt 850 évnek küzdelme nagy tanulságo
kat rejt magában. Földi sorsról s csodás tünemény
ről beszélnek iskolánk történetének lapjai. A földi 
sors kegyetlen szava többször hallatszott: „dőljön 
romba, mit emberkéz épített" s egy csodás tüne
mény a porból mindig új, virágzóbb életre emeli 
ez iskolát. A romok rettentő látásoknak csüggeteg 
kérdését vetik fel, a körben mozgó s onnan ki
törni vágyó, de ismét vissza-visszaeső emberélet
nek ama nagy kérdését, a mit Madách Ádámjával 
így fejez k i: „Megy-e előre majdan fajzatom ?“ És 
a nehéz idők után folyton újra éledt s a legköze
lebbi jövő dalát mindig megértő iskola azon elv
nek képviseletében, mely megteremtette, a hitnek 
és hazaszeretetnek sugalatából felel: viszem! — 
Vittétek is ti régi jó tanítók, kik nehéz időkben 
bizony nem a kenyérért jöttetek ide — mert akkor 
azt más pályán kerestétek volna — hanem az 
embernevelés szent ügye hozott; kik a legjelesebh 
diplomát lelketekben hordtátok a tudománynak, a 
nemzeti kultúrának, az ifjúságnak, fajunk jövőjé
nek szeretetében. A személyiség elvének ismert
nevű nagy pedagógusa*) — intézetünk volt tanít
ványa — tudományos munkában hymnust zeng róla
tok, kik szerény anyagi viszonyok között nem pa
naszkodtatok, nem törtetek előre rangért, dicső
ségért, nem kerestétek a feltűnést, nem kívántatok 
a világban szerepelni, hanem búvárkodva leszállta
tok a gyermek lelkének mélyéig, a hol a nemes 
akaratnak szikrája lappang és leltetekkel érintétek 
azt, majd „feltekintettetek ahhoz, ki reátok bízta 
a gyermekeket." Felvettétek a kicsinyeknek ügyét 
s nem feledkeztetek meg arról, hogy érettük szá
madással tartoztok.

Ez a szellem volt a titka az ifjúságra gyako- 
korolt hatásnak és a nagy korszakos eredmények
nek, ez a szellem testesítő meg itt a személyiség 
és a szabadság azon elvét, mely szellemi és er-

*) L. Schneller István „Paedagogiai dolgozatok" I. kötet 
43 és 44. oldal.

kölcsi nagykorúságra, önállóságra, a tehetségeknek 
— nem a rideg törvényszerű kényszerűségből, hanem 
a lelkiismeret benső kötelességérzetóből fakadó — 
kiművelésre, az örömmel végzett önképzésre nevel. 
A korviszonyokon kívül ez magyarázza meg azt a 
felemelő és ritka jelenséget, hogy a midőn iskolá
inkban ez az irány legklasszikusabb és legerőtelje
sebb kifejezést nyert, akkor soproni líceumi diákok 
a kultúra több ágában úttörők lesznek. — Az 
„Orömünnepek" előadásainak szárnypróbálgatása a 
múltban ez által emelkedik ki az iskolai élet szűk 
köréből és Sopron művelt társadalmára nézve azt 
a hivatást tölti be, a mit ma az „Irodalmi és művé
szeti kör" végez s az országra azt a szép munkát 
kezdi meg, a mit a híres keszthelyi helikoni ünne
pek folytatnak s a minek örök otthonát 1825-ben 
a „legnagyobb magyar" alapítja meg. Mert a midőn 
a serdülőkorú Széchenyi István az „ örömünnepek" -en 
ott ül atyja mellett a vendégek között s gyermek 
leikével is érzi a magyar nyelv művelésére, a 
szellemiek gyarapítására irányuló buzgóságot, bizo
nyára nyer itt legalább hangulatot ama sejtelem
szerű érzésének kialakulásához, mely a férfiúnak 
elméjében már tiszta gondolattá, erős meggyőző
déssé, a lánglélekben prófétai látássá válik : Magyar- 
ország nem volt, hanem lesz. — Vagy a midőn ti 
jó régi ifjak a „Deákkúti vármegyét megalapí
tottátok s törvényes módon magatok közül főispánt, 
alispánt, megyei tisztviselőket választottatok, több 
mint játék, a szórakozás színében is komoly dolog 
volt az ; jele annak, hogy eleve megéreztétek: a 
bekövetkező időkben mire lesz szüksége a magyar
nak ; az alkotmányos élet tisztelete, a nemzeti érzés 
ápolása, egészséges közszellem megteremtése, férfi
jellem edzése folyt a zászló alatt, mely alá gyüle
keztetek.

A zászló még megvan s azt az eszmét, mit 
képvisel, iskolánk nem hagyta el s ne is hagyja 
el soha. Eszméje ez : az iskola nemzeti szellemben 
az életre neveljen és az életnek helyes irányú fej
lődését mozdítsa elő.

„Iskolánk negyedfélszázados létének eme ereje 
a jövő érdekében kötelez bennünket, jelen nemze
déket : tanítókat és tanulókat egyaránt. A mai tanítói 
s nevelő személyiségünkben testesüljön meg az a 
szellem, mely a múltban iskolánkra mindig virág
zást hozott. A mai nehéz viszonyok között is tartsa 
meg a szeretetet pályánk és az ifjúság iránt; az 
ürömcseppek lenyelése közben is lelkesítsen kitartó 
munkára az a meggyőződésünk, hogy „elvész a 
nép, mely tudomány nélkül való." — És te, szere
tett ifjúság, mostani növendékek, becsüljétek meg 
azt, hogy a nagy múlt által megszentelt falak közé 
járhattok, legyetek méltók a régiekhez, a kik min
dig megértették azt, hogy mit vár tőlük a jövendő. 
Ne a kényszer, ne pusztán egyéni jövőtöknek bár
mely áron való biztosítása vezessen, hanem maradja
tok hívek iskolánk hagyományaihoz. Fogjon tüzet 
a ti szívetek az emlékezésnek e mai oltáránál 
s gyulád jón fel lelketekben a régi láng nemzeti 
létünk felvirágoztatása iránt. Ébredjen fel az a 
tudat, hogy nem az üres gőg, elbizakodottság, a 
törtetés, fortély s mások lekicsinylése, hanem egye
dül a szellemi és erkölcsi felsőbbség az az erő,
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ft mely biztosan hódit s a mit semmiféle hatalom 
liem verhet le soha.

És te, jó alma materünk töltsd be nagy tisz
tedet tovább. Fizesd vissza az építőknek, fentartók- 
nalc, segítőknek bőségesen azt, a mivel tartozol. 
Sopron városára az első századért s további jóin
dulatáért légy ezután is a magyarság ügyének 
erős vára itt. Plántáld, növeld az eszmét, mit régi 
és mostani fentartód: a gyülekezet és egyházkerület 
képvisel, t. i. azt, hogy a fejlődésnek, haladásnak 
Örök kútfeje az Isten és emberszeretet. Légy egyik 
erős oszlopa továbbra is állami létünknek, marad
jon véred és lelked nagy Eötvösünk meggyőződése, 
mely szerint „nemzetünk jövője csakis a kultúrá
nak kérdése“. Folytasd a hivatást, a mit az áldott 
emlékű jóltevők bíztak te reád: Ültesd a szorgal
mas és szegény fiút tovább is oda a gazdag mellé, 
általa ápold az igaz emberértéknek felismerését, 
biztosítsd érvényrejutását, hogy azok közül, ki 
nagyra hivatott, egy se maradjon parlagon. Támaszd 
fel a testvériségnek érzetét, keltsd életre a nemes 
versenyt, a társadalmi igazságot, hogy minden téren 
csak a legjobbak jussanak előre. Adj nagyokat 
egyháznak, hazának, és mindezt végezd abban a 
tudatban, hogy a népek sorsa a szellemi és erkölcsi 
élet csatájában dől el. Vidd bele továbbra is az 
egészséges falusi magyar vért a nemzeti élet vér
keringésébe, az el nem ernyedt ideget a művelt 
társadalom idegrendszerébe s tőled telhetőleg mun
káld továbra is jövőnknek testi-lelki egészségét, 
tápláld nemzetünk életét.

És Te, világosságnak, igazságnak, életnek 
örökké való Ura, ki negyedfélszázadon át erős 
várunk voltál, maradj velünk, vezess előre az által, 
a ki a népeket megtartó kultúra alfája és ómegája, 
kezdete és célja. Add, — hisz’ csak te adhatod 
— hogy e mai szép ünnep ne a szavaknak napja 
maradjon csupán, hanem a tiszta, erős és nagy 
elhatározásé. Éz legyen ünnepünk koronája, mert 
csak ez lesz biztosítéka annak, hogy a ki „dicsőt, 
magasztost így magasztal, van élni abban hit, jog 
és erő“. Hetvényi Lajos, főgimn. tanár.

Molnár Viktor államtitkár beszéde.
Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Úr I
Mélyen tisztelt ünneplő közönség!
Templomban voltunk, templomba jövünk. Azlsten 

házából eljöttünk a közművelődés ezen csarnokába és 
nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy méltóságo
dat és az egybegyűlteket, üdvözölhessem. Közoktatá
sunk jelenlegi nagynevű vezére magával hozta erős 
akaratát és kiélesedett világfelfogását; nem any- 
nyira a közoktatásügy, mint inkább a nevelésügy 
miniszterének vallotta magát. A közélet bajain, a 
közerkölcsök fogyatkozásain csüng aggódó szeme, 
de kiderül akkor, mikor egy olyan intézet ünnepel, 
mint a milyen a soproni főiskola. Mert ez a fő
iskola 350 év óta nemcsak a protestantizmust, 
hanem a nemzeti közművelődést, a nemzeti köz
célokat is szolgálta. Meg vagyok győződve arról, 
hogy végig hallgatva ennek az intézetnek törté
netét, hogy miként az az öntudatos, lelkiismeretes, 
becsületes munka, a mely itt 350 éven át folyt,

az a becsületes munka a jövőben még inkább 
gyümölcsözni fog. A múlt ölelkezik a jövővel, de 
az is bizonyos, hogy a jövő alapját mindig a múlt
ban bírja. Mert mindenütt egyetértés uralkodik ezen 
főiskola alapításának, fentartásának, gondozásának 
tényezőiben.

Énnekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy 
miniszterem nevében, a kit súlyos parlamenti és 
hivatali dolgok tartottak távol és a ki oly szívesen 
jelent volna meg a protestáns egyház és a nem
zeti közművelődésnek ezen ünnepélyén, hogy én 
az ő nevében köszönetét mondjak méltóságodnak 
és ajánljam méltóságodnak az ő részéről is, a 
magyar kultúra érdekének szempontjából ezen inté
zetet úgy mint eddig, továbbra is nagybecsű gond
jaiba. Jól tudom én, hogy nem kell ezt tennem, 
mert a protestantizmus egyik főtényezője a tudo
mányok művelése, az iskolák ápolása. De meg
tettem mégis, mert nagy súlyt helyeztünk mi arra, 
hogy a protestáns iskolák növekedjenek, gyara
podjanak, virágozzanak és époly féltő gonddal 
nézünk a protestáns iskolákra, mint a milyen féltő 
gonddal gondozza méltóságod.

Hálás köszönetét kell mondanom Sopron városá
nak, melynek hitbuzgósága alapította ezt az inté
zetet és a melynek lakossága fiúi szeretettel, apai 
örömökben részesítette ezt a főiskolát 1

Hálás köszönetét kell mondanom ezen főiskola 
tanári karának, a mely csendben, zajtalanul műkö
dött és működik ma is.

A tudomány ápolását, a tanítást, nevelést egy
formán gondozták itt ebben a főiskolában es"‘a ki 
ebbe a főiskolába járt, úgy járt, mint az a lakos, 
a ki a tenger mellett lakik. Elmegyen a tengerre 
az, a kinek csónakja van és elmegyen a tengerre, 
a kinek nagy kereskedelmi hajója van. Az egyik 
apró halakkal megrakodva jő vissza otthonába, a 
másik gazdag árukkal látja el nemcsak otthonát, 
hanem az egész országot. Ilyen volt ez a főiskola 
is. Mindenki, a ki idejárt, tanult annyit, hogy az 
életben annak hasznát vegye. Mindenki a maga 
módja szerint, de okvetlenül hozzájárult ahhoz és 
akár a protestáns egyháznak, akár a magyar nem
zeti közművelődésnek tett szolgálatot.

Üdvözlöm a tanulóifjúságot! Keveset szólok 
hozzájuk, mert ott, a hol ily példákat lát maga 
előtt, mikor egy oly püspököt tisztelnek elöljárójuk
nak, mikor egy oly tanári testület, egy olyan városi, 
egy olyan hitközséget, akkor okvetlenül ők is 
iparkodnak legalább is olyan jók lenni, olyan 
munkás tagjai Magyarországnak, a városnak, mint 
a milyenek ezek a férfiak.

Adja az Isten Méltóságos Uram, hogy az az 
intézet virágozzék, hogy Méltóságodnak még sok 
öröme teljék benne.

Adja az Isten, hogy a tanári kar az eddigihez 
hasonló buzgalommal nevelje hazánk ifjúságát és 
legyenek meggyőződve arról, hogy Apponyi Albert 
gróf közoktatásügyi miniszter úr úgy mint eddig, 
mindenkor tárt karokkal fogadja Önöket, hogyha 
valamiben segélyére, tanácsára szorulnak.

Az államtitkár beszédére Gyurátz püspök vála
szolt, majd a Himnusz rekesztette be a gyönyörű, 
megújhodást hozó ünnepet.
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Negyedfélszázados soproni főiskolánk 
örömünnepe.

— 1907 november 21-én. —

Egy felejthetetlen szép nap emlékével gazda
godva tekintek vissza november 21-ére, a mikor 
ősi soproni liceumunk negyedfélszázados emlék
ünnepét ünnepelte. A mi líceumunknak mondom, 
mert evangélikus egyházunk tartotta fenn nap
jainkig híveinek nagy adományaiból s megszámlál
hatatlan filléreiből, s azért is, mert azt hiszem, 
hogy intézeteinkre jó hatással van, ha szeretettel 
mieinknek tekintjük őket, a mint viszont föl kell 
tennünk, hogy evangélikus iskoláink örömmel marad
nak továbbra is a gondos édes anyának, az egy
háznak kebelén s örömmel munkálkodnak javára.

A soproni líceum legalább azok közé tartozott, 
a mely eddig ezt a viszonyt megőrizte és ápolta.

Talán éppen ez volt az, a mi azt a jubileumi 
ünnepséget oly tartalmassá, emelkedetté s mara
dandó hatásúvá tette. Ereztük ennek a szép össze
tartozásnak melegségét és pedig nemcsak az elhang
zott beszédekben, a melyek a múlt emlékeit újí
tották fel, hanem akkor is, ha végigtekintettünk 
az ünneplők díszes koszorúján. Ott volt a fentartó 
dunántúli egyházkerület püspöke, Gyurátz Ferenc ; 
ott voltak a kerület összes esperesei, számos lel
kész és tanító közelből, távolból, az iskola egykori 
növendékei nagy számban, a kik közül akárhányan 
nemcsak a szellemi kincsekért áldják ezt az iskolát, 
hanem azért. a., valóban édesanyái szerétéiért, a 
melynek gyámolítása nélkül szegénységükben soha
sem gondolhattak volna arra, hogy tudományos 
pályára készüljenek. Hogy mit éreztek ilyenek, azt 
szóval méltóképpen kifejezni nem lehet; de hisz’ 
az édesanya megérti gyermekét. Jól esett látni a 
vendégek sorában azokat az egyszerű földmívese
ket is, a kiknek verejtékkel szerzett garasai bizo
nyára szintén hozzájárulnak az intézet fentartásá- 
hoz; vagy talán azért jöttek el, hogy leróják 
hálájukat azért, a mit ez az iskola fiaikkal tett és 
tesz. Ott voltak az evangélikus felsőbb iskolák 
képviselői is. Szóval azt mondhatjuk: megnyilat
kozott az evangélikus testvéri összetartozás, a mi 
annyira szükséges ebben a mi széthúzó, hideg 
korunkban.

De a kép nem volna teljes, ha nem említenők 
a magas kormány képviselőjét, Molnár Viktor állam
titkárt, a ki nemcsak mint evang. lelkészi család 
sarja, hanem mint hazánk közoktatásügyének fárad
hatatlan bajnoka, szivének egész melegével ünne
pelt velünk. Magáévá tette a líceum ünnepét a 
város és a vármegye is. Ott láttuk képviselőiket 
a templomban is, díszteremben is. Ott volt a város 
országgyűlési képviselője; osztoztak a líceum örö
mében a soproni testvérintézetek valláskülönbség 
nélkül.

De teljesítsük a krónikás tisztét.
Az ünnepre már 20-án délelőtt megérkeztek 

egyesek. A vendégsereg zöme azonban csak este 
érkezett Budapest, illetőleg Győr felől. Az előeste 
a Kaszinó csarnokaiban baráti találkozásra hívta 
a vendégeket. Volt is ott meleg üdvözlés és kér-

dezősködés! Hiszen oly sok jó barát és iskolatárs 
évtizedek óta itt találkozott ismét.

Az ünnepi istentisztelet másnap, csütörtök 
délelőtt 10 órára volt kitűzve. A líceum (főgimná
zium, theologia és tanítóképző) növendékei a tanári 
karral már jóval előbb bevonultak az Úr házába. 
Kár, hogy a régi növendékek is nem a líceum 
udvaráról mentek a többiekkel együtt a templomba. 
A beharangozásra minden hely megtelt. Az első 
ének („Jövel Szentlélek Úr Isten“) után Brunner 
János, soproni esperes mondott imádságot s olvasott 
ünnepi igét. Majd az ünnepi karének szárnyain 
emelkedtünk az Úr trónjához. Ennek elhangzása 
után a kerület püspöke méltatta az ünnep jelen
tőségét a 77. zsoltár ezen szavai alapján: „Gon
dolkozni kezdék a régi napokról és az elmúlt
időknek esztendeiről......... Óh Isten, a Te utad
szentséges; kicsoda olyan nagy erős Isten, mint 
az Isten?" Elvonult szemeink előtt a soproni isko
lának múltja, mely kicsiben egész egyházunk tör
ténetét tükrözi. Hálára buzdúltunk Isten iránt, a ki 
megsegítette és megáldotta az intézetet, tisztelettel 
s kegyelettel telt el szívünk a dicső elődök iránt, 
a kik a vallás és nevelés szent ügyéért sem mun
kát, sem áldozatot nem sokaltak s nemes példá
jukkal hűségre buzdítanak a szent ügy iránt. A 
beszédre mintegy visszhang volt befejező közös 
énekünk: „Hogy ne dicsérném az Istent."

Szívben, lélekben fölépülve hagytuk el a tem
plomot, s most következett az ünnepség másik fele 
magában az intézetben. A főiskola három intéze
tének egyesített énekkara Kapi Gyula „Isten a mi 
oltalmunk" kezdetű gyönyörű szerzeményét éne
kelte. Majd Poszvék Sándor, főiskolai igazgató 
üdvözölte a megjelent vendégeket. A szívek húr
jait igaz hálára és lelkesedésre hangoló szavai 
után Hetvényi Lajos, a liceum vallástanára mon
dotta el a szószékről ünnepi beszédét, s valóban 
művészi képet tárt elénk a 350 év viszontagságain 
átment iskoláról, mely az evangéliumnak köszöni 
létét és fenniaradását, arról az iskoláról, a melyben 
mindig az Úrnak félelmét tekintették a bölcseség 
kezdetének s a mely a hit és tudomány kincsei 
mellett az istápoló anyai szeretet melegével oly 
sok kiváló munkást nevelt egyházunknak és hazánk
nak. Az iskola régi jó tanítóiról szólva azt mondja: 
„Nehéz időkben bizony nem a kenyérért jöttetek 
ide, — mert akkor azt más pályán kerestétek 
volna, hanem az embernevelés szent ügye hozott; 
a legjelesebb diplomát lelketekben hordtátok, a 
tudománynak, a nemzeti kultúrának, az ifjúságnak, 
fajunk jövőjének szeretetében . . . .  nem panasz
kodtatok. nem törtetek előre rangért, dicsőségért, 
nem kerestétek a feltűnést, nem kívántatok a 
világban szerepelni, hanem búvárkodva leszálltatok 
a gyermek lelkének mélyéig, a hol a nemes akarat
nak szikrája lappang és feltekintettetek ahhoz, ki 
reátok bízta a gyermekeket. Felvettétek a kicsi
nyek ügyét s nem feledkeztetek meg arról, hogy 
érettük számadással tartoztok." Igaz szavak s csak
ugyan ebben van a titka a soproni iskola áldásos 
hatásának a múltban s a jelenben és jövőben is 
csak így felelhet meg annak a nemes hivatásnak, 
a mely reá vár s a melyért mindig hálával fogják
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azt mondani egyházunk hívei: a mi iskolánk 1
Utána Payr Sándor, theol. akadémiai tanár meleg 
lélekből fakadt ódájában ünnepelte a negyedfél- 
százados főiskolát. Az államtitkár s a püspök üd
vözlő és köszönő szavai után a Himnusz hangjai 
rekesztették be az ünnepséget.

Ezután még díszebéd volt a Kaszinó nagy
termében. Ez is emelkedett hangulatban ment 
végbe. A felköszöntők során felolvasták azok neveit 
is, a kik táviratilag vagy levélben emlékeztek meg 
a hű édesanyáról, az ünneplő iskoláról. Az ifjúság 
képviselői is részt vettek az ebéden; az „áldott 
tápintézet “ látogatóinak ünnepi ebédet az ifjúság
nak egy atyai barátja.

A szép órák elröppentek ; de emlékük meg
marad. Maradjon is meg s erősítse bennünk a 
hála, szeretet és hűség érzelmeit, hogy az elődök 
nyomdokán járva megtartsuk és gyarapitsuk, a 
mit tőlük örököltünk. Pröhle Henrik.

VEGYES.
A Tabitha-nőegyesület a tél beálltával 

működését ismét megkezdte s most azzal 
a kéréssel fordul az egyház nőtagjaihoz, 
hogy minél nagyobb számban lépjenek be 
az egyesületbe és segítsék elő annak áldá
sos munkásságát. Ajándékokat az egye
sület nagy hálával fogad.

Protestáns esték. A „Magyar Protestáns Iro
dalmi Társaság" pozsonyi köre az 'egyetemes ev. 
theologiai akadémia tanárai által kezdeményezett 
és évek során át sikeresen tartott „Protestáns 
esték a-et munkakörébe átvévén, ugyanazon címen 
kiváló erők szíves közreműködésével az e célra 
legalkalmasabb ádventi és böjti időben építő és 
ismeretterjesztő felolvasásokat rendez. E felolvasá
sok a vallás, nevelés, történelem és társadalom 
körébe vágó közérdekű tárgyakkal foglalkoznak. 
A felolvasások a programúiban megjelölt napokon 
délután 5;—6 óráig a theol. akadémia dísztermében 
(Konvent-utca 13., I. emelet), kivételes s a helyi 
lapokban előre jelzett esetekben pedig az evang. 
lyceum tornatermében tartatnak. I. November 30-án: 
Mire jó néha a babona? (Elbeszélés.) Hörk József 
theol. akadémiai tanár. II. December 7-én: Eötvös 
Károly előadása. III. December 14-én: A boldog
ságról. Kapi Béla körmendi ev. lelkész. IV. Dec. 
21-én: Fedél a fergetegben. Életkép a XVII. szá
zadból. Kovács Sándor theol. akad. tanár. E pro
gramúi alkalomszerűen szavalatokkal, ének- és zene
előadásokkal bővül.

Késmárkon az idei télen is megkezdték a 
szépen látogatott protestáns estéket a lelkész és 
a líceumi tanári kar közreműködésével. Nagyon 
szívesen vennénk a felolvasásokról közlött híreket.

I R O D A L O M .
„Erzsébet királyleány és a keresztyén nő 

hivatása4* című cikkünket a pozsonyi Erzsébet- 
ünnepek alkalmából különlenyomatban is kiadtuk

s 30 fillérért példányonként kapható. Pröhle Henrik 
munkatársunk az evangyéliom álláspontjáról vizs
gálta Erzsébet életét s erre a mai időkben külö
nösen szükség volt. A füzet nagyon alkalmas arra, 
hogy nöegyletek, leány egyesületek, leányiskolák ter
jesszék, hogy a sűrűn hintett konkoly el ne hatal
masodjék a tiszta búzában. Tömeges megrendelés 
esetén az „Evang. Családi Lap"' szerkesztője nagy 
engedményt ad.

Karácsonyra legszebb ajándék a Biblia, az
élet könyve, felnőttnek, gyermeknek egyaránt. Kap
ható az „Ev. Családi Lap" szerkesztőjénél 1 kor. 
60 f, 5 kor., 8 kor. és 12 koronás kiadásokban a 
pénz előzetes megküldése vagy utánvétel mellett.

A Protestáns Árvaházi Képes Naptár Ke- 
nessey Béla szerkesztésében ismét megjelent a 
szokott gazdag tartalommal és ízléses kiállításban, 
meg a szokott 60 filléres olcsó áron. Az idei nap
tár már a 34 ik kötet az érdemes vállalatból. Tar
talmából a szokott naptári részen kívül kiemeljük 
Szabolcska gyönyörű versét, a melyet jövő szá
munkban bemutatunk, Sántha Károly áldozói éne
két, Forgács Endre elbeszélését (A traktus leánya), 
mely az ő sajátos tehetségének egyik legjellemzőbb 
alkotása. Gróf Tisza Istvánt, Szász Károlyt, Ma- 
das Károlyt, Liedemann Frigyesnét és Székács 
Józsefnét, Gr. Nemes Jánosnét tartalmas cikk 
állítja az olvasó elé. Bákóczi s Thököly emlékét 
hosszú, részletes tudósítás, Bocskayét Kozma Andor 
remek ódája (melyet lapunk is közölt a nyár ele
jén) újítja föl. E mellett egyéb hasznos tudnivalók 
emelik a naptár értékét. Ajánljuk olvasóink figyel
mébe. A naptárt a Hornyánszky cég adta ki, jöve
delmét a Prot. Árvaház javára fordítják.

SZERKESZTŐI ÜZENET.
N. ii. Győr. A kérdezett cím: Budapest, VIII., Sándor- 

utca 30/a I. emelet. — Tibold Darócz. A kérdésre kará
csonyi számunkban fogunk felelni. Utána járunk, hogy 
alapos tájékozást adhassunk.

Luther-T ársaság.
A Luther-Társaság pénztára javára 1907 szeptember 1-től 

30-áig befolyt összegek kimutatása.
1. Alapító-tagok tőkefizetése. Schulpe Vilmos, Török- 

kanizsa 200 K.
2. Rendes tagoktól évi 8 koronával: 1907-re: Fertő- 

meggyesi egyház, Fábián Imre, Pröhle Henrik, Szontagh 
Géza, Entisch Frigyes, Matus György 10 K„ Hollerung 
Károly. Beszterczebányai gimnázium, Noszka István, id. 
Alcziebler András, ifj. Alcziebler András, Alcziebler Mihály, 
Benka Gyula, Entl József, Ihász Mihály, Madár Mátyás, 
Buják Emil, Demcsák István, Buják Pál, Bognár Endre. 
1906 és 1907-re Benedicty József, dr. Kovács Gyula.

3. Alapító-tagok tökebefizetése: 1907-re: Dr. Krcsmarik 
János.

4. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával: 1907-re: 
Karner Frigyes, Huvágh János, Orsovai egyház, Vallandt 
Ernő. Franz Ede. 1908 ra : Fielesz Frigyes.

5. Kiadványokért: Egyesektől 7 K 2 fill., Hornyánszky 
Viktor cég bizományostól 2439 K 52 fill.

6. Evang. Családi Lapra: Előfizetőktől Hornyánszky 
cég útján 1070 K 60 fill.

7. Előfizetés Luther műveire: Algöver Andor, Buda
pest 6 K.

Összesen befolyt: 3951 K  14 fillér.
Budapest, 1907 október 1-én B end l H enrik

társ. pénztáros.
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I, Képes és verseskönyvek kisebb gyermekek számára.
Állatvilág. Örökké tartó képeskönyv, versekkel és elbe

szélésekkel, kemény lapokon 2 K 80 f.
Benedek Elek. Karácsonyfa. Apró versek és mesék szá

mos képpel. Szines nyomású kötésben 3 K.
Bezerédy A. Flóri könyve. A mai viszonyokhoz mérten 

átdolgozva. 160 szövegképpel. Fűzve 1 K.
Finomabb kiadás, szines képmellékletekkel és szöveg
képekkel. Kötve 3 K.

Győry Yilmos. Kedves órák. Apró versek, minden oldalon 
egy-egy képpel. Szines nyomású kötésben 2 K 80 f.

— Reggeltől estéig. Rövid versekkel és minden oldalon 
képekkel. Szines nyomású kötésben 1 K 20 f.

— Szép képekben kis világ. Rövid versecskékkel és min
den oldalon több- képpel. Szines nyomású köt. 4 K.

Házi állatok. Elszakíthatatlan képeskönyv. Versekkel és 
elbeszélésekkel, kemény lapokon 2 K tO f.

Házi állataink. Képek, versek. Szines nyomású kötés
ben. I K 60 f.

Házi állatok és szárnyasok. Szines és fekete nyomású 
képek, szöveggel. Díszes borítékban 1 K.

Házi állatok. Szines és fekete nyomású képekkel, szö
veggel. Díszes borítékban 1 K.

Jó gyermekek mulatsága. Hét különféle képeskönyv az 
állatvilágból. Egyenként 6—6 szines képpel és vers
sel 20 f.

Kedvenc házi állatok és szárnyasok. Szines és fekete 
nyomású képek, szöveggel. Díszes borítékban 1 K.

Lajos bácsi. Tündérmesék jó gyermekeknek'. 12" szín- 
nyomatú képpel. Címképes kötésben 4 K 50 f.

—■ Képes mesék jó gyermekeknek. 12 szinnyoúiatú kép
pel. Címképes kötésben 4 K 50 f.

— Tündérország. Jó gyermekeknek. 24 szinnyomatú kép
pel. Színnyomatú egész vászonkötésben 9 K.

Látogatás az állatoknál. Nagy alakú képeskönyv apró 
versikékkel. Díszes cartonboritékban 1 K 80 f.

Látogatás a majorban. Nagy alakú képeskönyv mesélő 
szöveggel. Díszes cartonboritékban 1 K 80 f.

Menazséría. Képeskönyv számos verssel. Magas negyed
rét alakban 2 K 40 f.

Mikszáth Kálmán. Tündérliget. Versek. Remek szép szi
nes képekkel. Szinnyomatú kötésben 4 K 80 f.

— A keresztmama meséi: A pajkos diák. A varjú esete.
Balogh Károly rajzaival. Fényes kiállítású, nagyalakú 
képeskönyv. Díszes kötésben 3 K.

— Víg órák a kis gyermekek számára. Igen díszes ki
állítású képeskönyv, apró versekkel. Szines nyomású 
kötésben 3 K 60 f.

Örökké tartó képes lapok. 12 lap szines képekkel, kemény 
papírra ragasztva Szines boritékú kötésben 2 K.

Pósa Lajos. A világszép Nádszál kisasszony. Mese ver
sekben, számos remek kivitelű képpel. Szines nyo
mású kötésben 2 K.

— Arany kert. Gyermekversek. Számos nagy és kisebb 
képpel. Vászonba kötve, arany nyomással 4 K 80 f.

— Arany abc. Nagy alakú képeskönyv apró versecskék
kel, Újvári Ignác rajzaival. 32 lap kép, keménypapírra 
ragasztva. Szines nyomású kötésben 3 K 20 f.

— Az aranytollú madár nótái. Gyermekversek Elischer
Lajos eredeti rajzaival. Számos igen díszes képpel. 
Szines boritékú kötésben 9 K.

— Csingilingi. Apró versek, szines és szinezetlen képek
kel. Szines nyomású kötésben 2 K 50 f.

— Képes ABC. Versekkel és 32 szines képpel. Kemény 
kötésben 1 K 60 f, elszakíthatatlan kiadás 3 K.

— Cini-Cini. Csengő versikékkel. Túli eredeti rajzaival.
Remek kiállítású díszkötésben 4 K 80 f.

— Arany napsugár. Versekkel. Gyönyörű kiállítású, ivrét
alakú képeskönyv. Színnyomatú képekkel. Szines cím
képes kötésben 7 K 20 f.

Radó Antal. Kis emberek pajtásai. Versekkel. Számos 
szines Jrép. Színnyomatú képes kötésben 2 K 40 f.

— Mindenféle állatképek jóravaló apró népnek. Leute-
inann H.-tól. Versekkel ellátta Antal bácsi. Színnyo
matú képes kötésben , 2 K 40 f.

Ragadozók és szelídített állatok. Szines és fekete nyo
mású képek, szöveggel. Szines borítékban 1 K.

Tarka-barka képek kis gyermekek számára. 10 szines 
nyomású képpel vastag papírra ragasztva, megfelelő 
szöveggel. Szines boritékú kötésben 2 K.

II. Ifjúsági iratok 8 -1 2  éves gyermekek számára.
Andersen meséi. Ford. Mikes Lajos. Számos szines és 

fekete képpel. Díszes címképes kötésben 3 K.
Andersen újabb meséi. Ford. Mikes L. Számos szines 

és fekete képpel. Díszes címképes kötésben 3 K.
Andersen összes meséi. Ford. Mikes L. Számos szines 

és fekete képpel. Díszes címképes kötésben 6 K.
Arany László. Magyar népmese-gyűjtemény. 3. kiadás. 

Vászonkötésben 1 K 80 f.
Arany László népmeséi a legművésziesebben feldolgozott ma

gyar népmesék, a melyekkel csak a Kriza néhány népmeséje 
versenyezhet.

Arany könyvek az ifjúság számára. Egy-egy kötet kemény 
kötésben, vörös vászonháttal 50 f.

I. Gyermekmesék. Piroska. A három medve. Pista és a 
babszár. A három malac. Jankó, az óriáspusztitó. 
Babszem Jankó. A csizmás kandúr. 58 képpel.

II. Gyermekversek. 5ö jókedvű képpel. *
III. - Bsadavér róka kalandjai és csalafintságai. 58 képpel.
IV. Jézus csodái és példabeszédei. (35 csoda és 35 példá

zat.) 42 képpel.
V. Tündérmesék. Hamupipőke. Százszorszép. Hüvelyk 

Matyi. A kis kétszemű. A hét alvó szép. A fehér 
cica. 62 képpel.

Bánit János. Tündérek között. Mesék. Szines és szöveg
képekkel. Képes kötésben 3 K.

— Legszebb regefüzér. Mesék. Képes kötésben. Szines
és szövegképekkel 3 K.

— Egyszer volt. Mesék. Számos szines és szövegképpel.
Képes kötésben 6 K.

Bánfi e kötetekben a gyermekmesék szine-javát gyűjtötte 
egybe „és adja új feldolgozásban.

Benedek Elek. Többsincs királyfi. Népmese. Szinnyomatú 
kötésben ' 3 K.

— Mesék és elbeszélések. Számos szines és szövegképpel.
Diszk. 5 K 60 f.

— Gyermekek és öregek. Elbeszélések, képekkel. Csinos
kötésben 1 K.50 f.

— Nagyapóéknál. Egy fiú naplójából. Mühlbeck rajzaival.
Szines boritékú kötésben 4 K.

— Székely tündérország. Székely népmesék és mondák.
3. javított kiadás, Mühlbeck Károly rajzaival. Vászonba 
kötve, aranynyomással 4 K.

— Apa mesél. Mesék és versek jó gyermekek számára.
3. kiadás, 4 szines és sok szinezetlen képpel. Szines 
boritékú kötésben 2 K 50 f.

Bodrogi Lajos. A regélő tulipán. Regék és mesék 8—11 
éves gyermekek számára sok szines és fekete képpel. 
Átdolgozta Kardos Pál. 5-ik kiadás. Vászonkötés
ben 2 K 80 f.

Defoe Dániel. Robinson Crusoe élete és viszontagságai. 
Pa'get Walter 120 rajzával. Szines kötésben 3 K 60 f.
Vászonba kötve 4 K 80 f.
Diszkiadás, falemezes kötésben' 8 K.

— Robinson Crusoe élete és kalandjai. A magyar ifjúság
számára átdolgozta Radó Antal. Számos szines és 
fekete képpel. Negyedrét alakú kiadás, szinnyomatú 
cimképes borítékba kötve 4 K 80 f.
8rét alakú kiad., színnyomatú vászonk. 3 K 20 f.

Falusi történetek. Elbeszélések a falusi életből. Ké
pekkel. Csinos kötésben 2 K.

Karácsonyi és egyéb ünnepi ajándékokra alkalm as könyvek.
KaPhatók: A Luthertársaság Ev. Könyvkereskedésében

BUDAPESTEN, Vili., Szentkirályi-utca 51/a., a Klinikával szemben.
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Földes Géza. Porból lettünk. Elbeszélések Számos képpel. 
Díszkötésben 2 K.

— Elbeszélések az állatvilág köréből. írták Benedek Elek,
Túri M. István, Pósa Lajos, Földes Géza. — Az 
Országos Állatvédő Egyesület megbízásából az ifjúság 
számára. — Széchy Gyula rajzaival. Ára díszes kötés
ben 2 K.

Gaal Mózes. Csontos Szigfrid és Berni Detre. Két 
elbeszélés 49 képpel. Vászonkötésben 2 K.

— Komédiás Palkó. Vasárnapi emlékek. Goró Lajos
rajzaival 2 K. Vászonkötésben 3 K 40 f.

Gárdonyi Géza. Nagyapó 100 tréfája. Unatkozó gyer
mekeknek mulatságul, tanulságul, hallásból, tudásból, 
magakitalálásából összeírta G. G. 2. kiadás. Sok 
képpel. Díszes vászonkötésben 3 K.

Grimm meséi. Ford. Benedek Elek. Számos színes és
szövegképpel. Díszes kötésben 3 K.

— válogatott meséi. Ford. Benedek Elek. Számos szines
és szövegképpel. Díszes kötésben 3 K.

— összegyűjtött meséi. Ford. Benedek Elek. 8 szines 
és számos szövegképpel. Díszes kötésben 5 K 60 f.

Az egész világirodalomnak máig is utolérhetetlen mesekincse 
a Grimm-mesók.

Gyöngyi Izsó. Jolánka mesél. Elbeszélések serdiiltebb 
gyermekek számára. Előszóval ellátta Kürthy Emil. 
Számos képpel. Vászonkötésben 2 K 50 f.

Tartalma : Amolyan elöszóféle. — Jolánka álma. — Az elrabolt 
gyermek. — A megtalált gyermek. — A rokkás leány. Bolond 
Pesta. — A rónaszéki Robinsonok. — A jól őrzött kis leány. — 
Vándorlás. — Vilma.

Háromszáz Aesopus mese. Átdolg. Boros G. Számos 
képpel. Díszes kötésben 4 K.

Hevesi Lajos. Jelky András, bajai fiú rendkívüli kalandjai 
ötödfél világrészben. 72 képpel 4 K 80 f.
Díszes vászonkötésben 6 K.

Hevesi Lajosnak ez az örökbecsű ifjúsági könyve versenytárs 
nélkül áll a magyar irodalomban. Bátran Defoe Robinsonja m llé 
állítható, mint magyar Robinson.

Ida néni. Gyermekmesék. 2. bővívett kiadás. Képekkel 
2 K 50 f. Kötve 3 K 20 f.

Forgó bácsi előszóval kiséri ezt a közkedveltté lett könyvet, 
melyben többek közt ezeket mondja :

„Tudom, hogy a mire végig olvastátok, eltelve a könyvecske 
bájaival, mindnyáján igazi gyermekmódra így fogtok kiáltani: 
,Még, Ida néni, nug!“

Karádi Ignác. Regék és mesék. Grimm regéinek felhasz
nálásával átdolgozta Gaal Mózes. 3. kiadás. 16 szines 
és számos szövegképpel 3 K 20 f.
Vászonkötésben 4 K.

Gaal Mózes hasznos szolgálatot tett a magyar ifjúságnak a 
régi kiadás átdolgozásával. Ez a B. kiadás tartalomban teljesen 
.eltér az előbbiektől s ott is beszerzendő, hol ilyen már van.

Kipling B. Gyermekmesék Fordította Mikes Lajos. 12
képmelléklettel. Diszes kötésben 3 K.

A híres angol író gyönyörű állatmeséi.
Mesekönyvecskék. 9—11 évesek számára. Képekkel gaz

dagon illusztrált, szép nyomású ifjúsági könyvtár. 
Egy-egy kötet 80 f. Csinos kötésben 1 K.

1. Don Quichote kalandjai. Az ifjúság számára mulat
ságos olvasmányul.

2. Mokandah, vagy a fiatal indián főnök. Kiadta 
Beniczky Irma.

3. Görög hősök története. Niebuhr után Gaal Mózes.
4. Az ifj. Robinson kalandjai. Campe I. H. után Gaal 

M. 34 képpel.
5. Magyar hősök és királyok. I. Elmeséli kis fiának 

Gaal M. 35 képpel.
6. Magyar hősök és királyok. II. Elmeséli kis fiának 

Gaal M. 34 képpel.
8. Répa csősz az óriás. Öt mese. Musaeus után irta 

Gaal Mózes.
9. Csalavér róka többrendbeli csalafintaságai. Megírta 

Gaal Mózes. Kaulbach 21 rajzával.
10. Magyar hősök és királyok. III. Elmeséli kis fiának 

Gaal Mózes. 34 képpel.
11. Regélő gólya. Regék és mesék. Grimm testvérek 

után Beniczky I.
Mesék és történetek. Képekkel. Csinos kötésben 3 K.
Móka bácsi. Legszebb magyar mesék. Számos képpel. 

Négy sorozat. Minden sorozat díszkötésben 6 K.
A magyar gyermekmesék szine-javának gyűjteménye remek 

képekkel ellátva.
Mosdóssy Imre. Három elbeszélés. Képekkel. Kötve 1 K.

Tartalom : A szalmasz ál. — A kazalugrás. — A libapásztor.

Miinclihausen. Az igazmondó német báró csodálatos 
kalandjai. A magyar ifjúság számára átdolgozta Gaal 
M. Dóré G. eredeti rajzaival. Diszes egész vászon
kötésben 3 K 60 f.

Münchhausen báró a szellemesen füllentő nagy hírű lovag 
kalandjai kedvenc olvasmányát képezik az ifjúságnak ; humoros 
nagyzolásai kacagtatóak s a hatást Dóré művészies rajzai emelik.

Sz. Nagy Sándor. A latorcavölgyi pap. Podlaba Vilmos 
elbeszélései. Széchy Gynla rajzaival. 2. kiadás. Ára 
díszes kötésben 2 K.

Radó A. Ezeregyéj regéi. Az ifjúság számára átdolgozva. 
1 chromonyomású képpel, kötve 6 K.
Számos chromonyomású képpel. Diszkiadás 9 K.

Az ezeregvéj gyönyörű meséinek díszes kiadása e könyv, 
mely Radó kitűnő átdolgozásában, remek kiállítása és képei 
révén díszmű számba megy.

Radó Vilmos. Magyar népmondák. Az ifjúság számára. 
Ebner Lajos színnyomatá képeivel. Díszes cimképes 
vászonkötésben 5 K 60 f.

Rajzok a diákéletből és egyéb történetek. Képekkel. 
Csinos kötésben 1 K 50 f.

Rákosi Viktor. Egy tutaj története. Ifjúsági regény. 
Illusztrálta Gergely Imre. Diszkötésben 4 K 20 f.

Regék az északi tenger mellől és egyéb mesék. Képek
kel. Csinos kötésben 2 K.

Swift. Gulliver utazásai ismeretlen országokban. A gyer
mekek legkedvesebb könyve. Ford Vajdaffy Ernő. 
Vászonkötésben 3 K 60 f.

Szavalókönyv. Szavalásra legalkalmasabb költői és prózai 
müvekből összeállított gyűjtemény. Diszes kötésben 
1 K 60 f., angol vászonkötésben 2 K.

Színmüvek és elbeszélések. Gyermek szinielöadásokra 
alkalmas színművek. Képekkel. Csinos köt. 2 K 50 f.

Tábori R. Alomvilág—Meseország. Illusztrálta Hegedűs 
Geiger Richárd festőművész. Színnyomatú kötés
ben 3 K 20 f.

— A z egérke mesél. Képekkel. Szinnyomatú vászon
kötésben 2 K 80 f.

Tábori Róbert legszebb meséit tartalmazza, melyeknek tárgyát 
a gyermek lelki világából veszi és a magyar gyermek leikéhez 
szólnak.

Történetek az iskolából. Képekkel. Csinos köt. 3 K.
Tündérmesék. A legkedveltebb gyűjteményekből össze

állítva. 4. kiadás 1 K. Kötve 1 K 60 f.
Újabb nemzeti dalkönyvecske. Szerk. Radó Antal. Disz

kötésben 2 K 40 f.

Ili, Ifjúsági iratok serdültebbek számára.
Arany János. Válogatott kisebb költemények.

Kötve 1 K 40 f.
— Rózsa és Ibolya. — Losonczi István. Kötve 70 f.
— Toldi. Kötve 1 K.
— Keveháza. Szent László füve. Daliás idők. 60 f.
Bácskai Emil. A világpusztító. Regény. Vászonba

kötve 1 K 60 f.
Baksay Sándor. Dáma. Történeti körkép. Kimnach L. 

eredeti rajzaival 3 K 20 f. Vászonkötésben 6 K.
Baksay Sándor „Dámau cím alatt ú. n. „történeti körkép^et 

írt, a mely nem egyéb, mint regényes korrajza a mohácsi vész 
idejének. A címül választott ..Dáma“ Móré Fülöp pécsi püspök 
apródjának a Tamás-ból kificamított neve. A regény azért érde
kes, mert a mohácsi veszedelmet írja le és itt több mint regény : 
valóságos história.

Baráti Lajos. Ezer év. Képek a magyar nemzet törté
netéből. Számos képpel. Szines címképes vászon
kötésben 3 K.

A magyar nemzet ezeréves múltját ismerteti elbeszélő alak
ban, oly lelkesedéssel, a mellett oly tárgyilagossággal, hogy az 
első oldal elolvasása után a gyermek lekébe kap az a magasz
tos eszme, melyet szerző szolgál s az ifjúság leikébe belopja 
magát a hazaszeretet szikrája.

Baróthv Lenke és egyéb történetek, képekkel. Csinos 
kötésben 3 K.

Beecher-Stowe. Tamás bátya kunyhója. Az ifjúság szá
mára átdolgozta Darvai M. Számos képpel, diszes 
kötésben 4 K.

Tamás bátya nemes alakjának megható története őrökké a 
legeszményibb ifjúsági olvasmány marad.

Beniczky Irma. Képes családi játékkönyv. 300-nál több 
mulattató foglalkozás, játék, talány és tréfa. Minden
korú fiú- és leánygyermekek számára. 2 bővített ki
adás. Kötve 4 K.

Bisi Albini S. Grázia fia. Fordította Erödi Béla. Disz
kötésben 4 K.



18. sz. EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 187

Borovszkv Samu. A honfoglalás története. 2. K. Kötve
3 K. 20 f.

Magyarország oknyomozó története tanult ifjaknak. Nagyon 
alkalmas jutalomkönyv.

Brankovics György. A magyar szabadságharc története. 
Képekkel. Kötve 4 K.

Elbeszélő modorban írott története a szabadságért vívott harc
nak. Kiválóan alkalmas az ifjúságnak.

Bródy Sándor. Az egri diákok. Két magyar Robinson 
története. Számos képpel. Vászonba kötve 2 K 80 f.

Brózik Károly. Kolumbus Kristóf. Amerika felfedezése. 
Számos szövegrajzzal. Díszkötésben 4 K 80 f.

Caslillői Diaz Bernal. Mexico felfedezése és meghódítása. 
Átdolgozta dr. Brózik K. Egy térképpel 2 K 40 f.

A tanulságos könyVnek átdolgozásánál középiskoláink középső 
osztályait tartotta szerzője szem előtt.

Cervantes. Don Quijotte de la Mancha. Ford. Radó A. 
Dóré G. rajzaival. Diszkötésben 5 K 60 f.

Cooper F. Utolsó mohikán. Ifjúsági regény az indián 
világból. Fordította Mikes Lajos. 12 képmelléklettel. 
Diszkötésben 3 K 20 f.

—- Vadölő. Ifjúsági regény az indiánok világából. írta 
Cooper F. Fordította Mikes Lajos. 12 képmelléklettel. 
Díszkötésben 3 K 20 f.

— Útmutató. Ifjúsági regény az indusok világából. For
dította Mikes Lajos. 12 képmelléklettel. Díszkötés
ben 3 K 20 f.

— Börharisnya. Angol eredeti nyomán az ifjúság szá
mára átdolgozta Mikes Lajos. Képekkel. Színnyomatú 
egész vászonkötésben 3 K 20 f

— Vadfogó. Regény az indiánok világából. Fordította 
Mikes Lajos Képmelléklettel. Díszkötésben 3 K 20 f.

Cooper regényei az ifjúság legkedveltebb olvasmányai közé 
tartoznak. Tárgyát az indiánok világából meríti és szereplőinek 
küzdelmeit az indián törzsekkel az őserdőkben érdekfeszítően s 
a természeti szépségeket bájosan írja le.

l)e Amicis. Szív. Fordította Radó Antal. 3., teljes ma
gyar kiadás. Ára kötve 5 K 60 f.

A világirodalom legszebb, legköltőibb műveinek egyike. A nagy 
olasz író maga a 9—13 év közti iskolás gyermekeknek szánta s 
— úgymond — címe ez lehetne: „Egy iskolaév története, meg
írva egy. olasz községi iskola a-ik. osztályának, tanulójától^ Egy, 
nemes, gyengéd, érzékeny lélek vallomásai vannak e könyvbe 
feljegyezve, mesteri formában, tele színes epizódokkal. A „Szív" 
története ma minden nemzet nyelvére le van foidítva s népszerű
sége vetekedik a Robinsonéval.

De Gerando Anion ina. Pali gyermeksége és ifjúsága. A  
12—15 éves mindkét nemű'ifjúság számára 2 K.

Legyőzni lelkűnkben az ösztönöket s öntudatos akarattal a 
szép, jó és igaz felé törekedni: erre tanítja De Gerando tanít
ványait, miközben érdekes meseszövéssel bemutatja ifjú hősének 
lelki fejlődését. Pali gyermeksége a magyar szabadsagharc ide
jére esik s az egész elbeszélés érdekességét eme körülmény mel
lett még az eleven, vonzó előadás is növeli.

De Gerando Attila. Velencze, tizenkét képben. Számos 
illusztrációval. Kötve 2 K 40 f.

Dnruy Viktor. Világtörténelem. Átdolg. dr. Ballagi A. 
Vászonkötésben 6 K.

A világirodalom egyik legkiválóbb könyve. A serdülő ifjúság- 
nak nem adhatunk jobb történelmet házi olvasmányul a kezébe.

Erödi Béla. Utazásom Szicília és Malta szigeten. Szá
mos képpel. Díszkötésben 5 K 60 f.

— A Szentföldön. Útirajzok. Számos képpel. Díszkötés
ben 5 K 60 f.

— A Fáraók országában. Számos képpel. Diszk. 5 K 60 f.
Krődi Béla e három utazási munkájában eleven színekkel 

festi meg az olasz szigetek, Egyiptom és Jeruzsálem képét, sze
mélyes tapasztalatai alapján érdekesen jellemzi az ott lakó népe
ket, leírja szokásaikat s mindezt oly vonzó elbeszélő modorban, 
mely magával ragadja az olvasót. Érdekes és tanulságos olvas
mány az ifjúság számára.

Földes Géza. Fekete király. Történeti elbeszélés. Számos 
képpel. Kötve 4 K

— A  búrok magyar vitéze. Elbeszélés a búr háborúból.
Számos képpel. Díszes kötésben 4 K 50 f.

— Porból lettünk. Elbeszélések. Számos képpel. Dísz
kötésben 2 K.

Tartalma : Az örkői parasztim. — A koldus árvája.
Gaal Mózes. Az utolsó lantos. Regényes korrajz. 2. kiad. 

Képekkel 2 K 40 f. Vászonkötésben 3 K 40 f.
Tinódi Sebestyénnek élete folyását, regényes vándorlásait 

végvárról-végvárra írja le Gaal Mózes ebben a kötetben, a tőle 
megszokott magyaros és vonzó irályban.

— Virág Palkó. 2. kiadás. Neogrády Antal rajzaival.
Vászonkötésben 5 K.

— Hűséges mind a sírig. Mikes Kelemen naplója. Tör
téneti elbeszélés 2 K 50 f. Vászonkötésben 4 K.

— Két diák levelezése. 2 K. Színes borítékba kötve 3 K.

Gaal M. Burkus. Regény az ifjúság számára 2 K 50 f. 
Vászonkötésben 3 K 50 f.

— Kard és lant hőse. Regényes történet a magyar ifjú
ság számára 3 K. Színes vászonkötésben 4 K.

A költő Zrínyi Miklós életének kisebb regény keretébe fog
lalt története e mű tárgya.
A kegyelemkenyér. Regény az ifjúság számára 2 kor. 
50 f. Vászonkötésben 4 K.

— Diák figurák. Elbeszélések a diákéletből. Képekkel.
Díszes kötésben 2 K.

— Hűn és maqyar mondák, gazdagon illusztrálva Gyulai
Lászlótól 2 K 50 f.

— Magyar király-mondák. Gyulai L. rajzaival 1 K 50 f.
A két kötet vászonkötésben 6 K.

Gaal Mózes ebben a művében azokat a mondákat írta meg, 
melyek a régi krónikákban csak töredékek gyanánt maradtak 
meg. Az avatag írásokban levő száraz krónikákat új köntösbe 
öltöztette, színessé, költői szárnyalásúvá tette. A Hún és Magyar 
Mondák felnőtteknek és az ifjúságnak egyaránt valók.

— Kujak Andris keleti utazása. 2. kiadás. Goró Lajos
22 rajzával 3 K. Vászonkötésben 5 K.

Kujak Andris, az oláhfalusi székely csizmadia gyerek tréfás 
útjáról van szó ebben a könyvben. Kalandos vágy szállja meg 
Andrist és elindul keletre, hogy Körösi Csorna Sándor dicsőségé
nek osztályosa lehessen. Kacagtató kalandok után egy hetivásá
ron édes apjával találkozik, a ki hazaviszi és alapi san kikurálja 
a lábszíjjal kalandos vágyaiból.

— Komédiás Palkó. Vasárnapi emlékek. Goró Lajos
rajzaival 2 K. Vászonkötésben 3 K 40 f.

Az igazi szív mélyéről fakadó költészet gyümölcse ez a 
„Komédiás Palkó-; melyet jól megérdemelt szeretettel fognak át 
meg átolvasni hálás olvasói. A gyermek naiv vonzódásáit a ván
dor élet e sokat nyomorgó, faluzó komédiásai iránt a szerző 
könnyed, derűs tolla nagy virtuozitással Írja Je.

—  Kenyér és becsület. Regény a felserdült ifjúság szá
mára. Képekkel 3 K. Vászonkötésben 5 K.

Felnőtt ember sem olvashatja megindulás nélkül azt a rette
netes küzdelmet a létért, melyről végre oly diadalmasan kerül 
ki a hős. És az a határtalan idealizmus, mely nemcsak a hőst, 
de a többi szereplők nagyobb részét is lelkesíti, végtelen jóté
kony hatással van az olvasó kedélyére.

Garády Viktor. Vadászkalandok. A magyar ifjúságnak 
elbeszélve. 2., teljesen átdolgozott kiadás. 50 képpel. 
V ászönkötésben  . 3..K 40 f.

— Am it a tenger mesél. Aranyozott egész vászonkötés
ben 2 K 80 f.

A magyar tengerpartot, annak magyar vonatkozású történeti 
emlékeit, legendáit és tengerünk csodás világát ismerteti a ma
gyar ifjúsággal.

Gausz Viktor. A búrok földjén. Két magyar fiú kalandja 
a búrok hazájában. Aranyozott vászonk. 2 K 80 f.

— A néger királyok kincse. Regény a magyar ifjúság
számára Angolból átdolgozva. Aranyozott egész 
vászonkötésben . 2 K 80 f.

Gedeon Lajos; Német hősmondák Az ifjúság számára 
feldolgozva. 15 képpel. Díszes dombornyomatú kö
tésben 4 K.

Jakab Ödön. A két imposztor. Elbeszélés az ifjúság szá
mára. Neogrády Antal rajzaival. 2 kor. Kötve 4 K.

Jósika Miklós. II. Rákóczy Ferenc. Az ifjúság számára 
átdolgozta Gaal Mózes. 16 képpel 3 kor. Vászon
kötésben 4 K 40 f.

Jósika Miklós Rákóczyja egyike a legszebb történelmi mű
veknek. A nagy regényíró megőrizve a históriai tárgyilagosságot, 
a szabadságharcnak e legendás alakját oly vonzóan írta meg, 
hogy az mint a legszebb történelmi regény hat az olvasóra. De 
Jósika Miklós Rákóczy Ference nem az ifjúságnak íródott. Styl- 
jét és gondolatkörét az ifjúság nem érti, ezért Gaal Mózes átdol
gozta az ifjúság számára.

Jenovay Jenő. Vitorlákkal a föld körül. Díszes vászon
kötésben 6 K.

A közvetlen élemény leírása mindig a legigazibb. Ez érzik 
meg Jenovay Jenő: Vitorlákkal a föld körül című útleírásán is. 
Szerzője haditengerész, s egy iskolahajón, mely leginkább vitor
lákkal dolgozott, óriás útat tett meg minden világrészben.

Kabos Ede. A szurtos királyfi. Regény az ifjúság szá
mára. Aranyozott egész vászonkötésben 2 K 80 f.

Kemecliey Jenő. A kis király. Történeti regény. 4 képpel. 
Vászonba kötve 1 K 60 f.

Lampérth Géza. A nagy dárdás meg a kis dárdás. El
beszélés a diákéletből. Mühlbeck Károly rajzaival. 
Vászonba kötve 1 K 60 f.

— Kuruc hősök. Elbeszélések a kuruc világból, Az ifjú
ság számára. Mühlbeck Károly rajzaival. Aranyozott 
egész vászonkötésben 3 K 20 f.

Lörinczy György. Aranykarikák. Elbeszélések a serdül- 
tebb ifjúság számára. Mühlbeck Károly rajzaival. 
Aranyozott egész vászonkötésben 3 K 20 f.
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Lőrinczy György. Hűséges sziveit. Elbeszélés a magyar 
szabadságharc idejéből. Aranyozott egész vászonkö
tésben 2 K 80 f.

Magyar költők müvei az ifjúság számára:
Arany János válogatott költeményei. Életrajzi beve

zetéssel ellátta Benedek Elek. Fűzve 1 K.
Csokonai Vitéz Mihály válogatott költeményei. Élet

rajzi bevezetéssel ellátta Benedek M Fjizve 80 f.
Czuczor Gergely válogatott költeményei. Életrajzi be

vezetéssel ellátta Gaal Mózes. Fűzve 1 K.
Garay János válogatott költeményei. Életrajzi beveze

téssel ellátta Gaal Mózes. Fűzve 80 f.
Jókai Mór kisebb müvei. Életrajzi bevezetéssel ellátta 

Benedek Elek. Fűzve 1 K.
Kisfaludy Sándor és Károly válogatott költeményei. 

Életrajzi bevezetéssel ellátta Benedek,E. Fűzve 80 f.
Petőfi Sándor válogatott költeményei. Életrajzi beveze

téssel ellátta Benedek Elek. Fűzve , 80 f.
Tompa Mihály válogatott költeményei. Életrajzi beve

zetéssel ellátta dr. Lengyel Miklós. Fűzve 1 K.
Tóth Kálmán válogatott költeményei. Életrajzi beveze

téssel ellátta Lengyel Laura. Fűzve , 80 f.
Vörösmarty Mihály válogatott költeményei. Életrajzi 

bevezetéssel ellátta Gaal Mózes. Fűzve 1 K.
Macé János. Egy falat kenyér története. Levelek az 

ember életéről. A 79. francia kiadást fordította Zigány 
Á. 2. kiad. 8 képmelléklettel. Vászonkötésben 4 K.

Ezt a munkát a francia akadémia pályadíjjal koszorúzta. És 
ugyanabban a kitüntetésben részesíté Macé könyvét a francia 
közoktatásügyi miniszter és Páris városának az a bizottsága, 
mely évenkint meghatározza az iskoláknak kiosztásra szánt juta- 
lomkőnyveket.

Mantegazza. A munka öröme és dicsősége. Átdolgozta 
Kerékgyártó Elek. Számos képpel. Diszes kötésben

2 K 80 f.
Jellemképekben lelkesítő példákkal mutatja be e könyv a 

szorgalom és munka eredményeit s ösztönzi az ifjúságot a példa
kép állított nagy férfiak működésének követésére.

Molnár Ferenc. A Pál utcai fiúk. 1 K.
Molnár Ferencnek, az ifjú írógeneráció egyik kitűnőségének 

újabb kötete, a „Pál-utcai fiúk" a mai érdekes, új, lármás, fiatal
korát élő Budapestünknek a gyermekhistóriája, melyben a vég
telen rónát üres telek helyettesíti, az erdők titokzatosságának 
helyébe a füvészkert furcsaságai lépnek, melyben a szabadság: 
az utca, s melyben a gyerekek komolyak, koránérettek, vagy 
nagyon öregek, vagy túlságosan fiatalok, — egyszóval Pesten élő 
pesti gyerekek, a kik a világ bármely részén élő más gyerekek^ 
tői külömböznek, mások, mint a De Amicis kedves olasz fiúcskái, 
mint a Jókai sárospataki és Bródy egri diákjai.

Mosdóssy Imre. Az ősi ház. Történeti elbeszélés a kuruc- 
korból. Winkler Elemér 4 rajzával. Kötve 1 K 60 f.

Mouton Jenő. Cougourdan Márius. A „Boldogasszony" 
hajó kapitányának utazásai és kalandjai. Franciából 
fordította Sárossy Bella. 40 képpel 3 kor. Vászon
kötésben 4 K 40 f.

Murai Károly. A király előtt. Elbeszélés. Vászonba 
kötve 1 K 60 f.

Petőfi Sándor összes költeményei. Bevezette és jegyze
tekkel kisérte Bánóczi József. Magyar művészek képei
vel. 2 kötet. Kötve 10 K.

— Összes költeményei. Két kötet. Magyar művészek ké
peivel. Díszköt. 5 K.

Pogány magyarok és egyéb történetek. Képekkel 2 K.
Hadé Vilmos. Magyar népmondák. A z  ifjúság számára 

feldolgozva, Ébner Lajos színnyomatú képeivel. Diszes 
kötésben 5 K 60 f.

A legszebb magyar népmondák válogatott gyűjteménye. A 
magyar nép ajkán élő mondák, a Balaton, Csörsz árka, Bálvá
nyos, Szent Anna tava stb.-höz fűződő mondák a népmondák 
szine-javát képezik. A könyv 31 nópmondát tartalmaz.

Rákosi Jenő. A kis Kelemen története. Regény kicsik 
és nagyok számára. Mühlbeck K. rajzaival. Aranyo
zott vászonkötésben 2 K 80 f.

Sas Ede. A felkelő nap hősei. Kalandok a japán-orosz 
háborúban. Az ifjúság számára. 4 képpel. Aranyozott 
vászonkötésben 2 K 80 f.

Sebők Zsigmond. Robinson. De Foe és Campe után a
magyar ifjúság számára átdolgozva. 4 színes és sok 
szinezetlen képpel. Színes borítékú vászonköt. 4 K.

Smiles. A boldogulás útja. A magyar viszonyokhoz 
alkalmazta dr. Kárffy Ö. Túli 0. rajzaival. Díszes 
kötésben 2 K 60 f.

Az élet bölcs felfogására oktat ez a könyv s érdekes példa
képekkel mutatja be, miként kell óvakodnia, mikép kell élni a 
magyar ifjaknak, hogy a haza derék polgáraivá váljanak.

Tábori Róbert. Magyar vitézek Párizsban. Történeti 
regény. Képekkel. Aranyozott vászonköt. 3 K 20 f.

— Délibábok. Elbeszélés a magyar ifjúság számára. Mühl
beck K. rajzaival. Aranyozott vászonköt. 2 K 80 f.

— A csodás Atlantisz. Ifjúsági regény. Vászonba kötve
1 K 60 f.

Arról a legendás Atlantiszról szól, a mely a régi idők szerint 
az ókori művelődésnek színhelye volt, de egy elemi katasztrófa 
folytán elsiilyedt. Ennek a fölkeresésére elindul két modern hírlap
író és sok csodás kalandon mennek keresztül vállalkozásukban.

— Bujdosó Gergely. Történelmi regény a kurucvilágból.
Vászonba kötve 1 K 60 f.

— Útirajzok és elbeszélések, a magyar ifjúság számára
átdolgozva. Vászonba kötve 1 K 60 f.

Két részből áll. Az első Stanley és Emin utazásait írja le, 
míg a másik az amerikai őslakók, a rézbőrűek világába vezeti 
be az embert.

Tompa Mihály összes költeményei. 4 kötet. Teljes kiadás 
a költő arcképével és életrajzával. Díszes köt. 12 K.

— összes költeményei. Egy kötet. Diszes kötésben 4 K.
Legalkalmasabb jutalomkönyv. Az egész „Tompa" 4 koronáért!

— Virágregék. 7. kiadás 7 K 20 f.
Tőkés Lajos. Ásványhatározó. Egyszerű fizikai és kémiai

kísérletek alapján. 12 ábrával. Kötve 1 K.
Vörösmarty epikai költeményei. Diszkötésben 5 K.
— Lyrai költeményei. Díszkötésben. A költő arcképével 

és életrajzával Gyulai Páltól. Díszkötésben 5 K.
— Zalán futása. Tíz énekben. Gyulay László által rajzolt

12 képpel. Díszkötésben 3 K 20 f.
— Összes költői művei. Népkiadás két kötet. Kötve 10 K.

Ezt a kiadást különösen ajánljuk jutalomkönyvül. Az egész 
Vörösmarty 10 koronáért. Még pedig diszkötésben.

Zrínyi Miklós gr. válogatott munkái. Bevezetéssel és 
jegyzetekkel elláta Négyessy László. Magyar művé
szek rajzaival Díszkötésben 6 K.

—■ Szigeti veszedelme. Vászonba kötve 4 K.
Olcsó kiadás. Fűzve 80 f. Kemónykötésben 1 K 20 f. 
Vászonkötésben 1 K 40 f.

IV. Kizárólag leányoknak való könyvek,
Alcotli. A kis Rózsa hat nagynénje és hét unokaöcscse. 

Átdolgozták Stabl és Lermont. Franciából fordította 
De Gerando Antonina. Képekkel. Vászonba kötve 4 K.

Ambrozovies Mesziényi Ilona. A meghallgatott ima. 
Elbeszélés az ifjúság számára. Aranyozott vászon
kötésben 3 K 20 f.

Benedek Elek. Rügyfakadás. Elbeszélések fiatal leányok
nak. Aranyozott vászonkötésben 2 K 80 f.

Beniczkvné Bajza Lenke. Leányok Tükre. Híres magyar 
nők élete. Illusztrálta Demeczkyné Volf Irma. Dísz
kötésben 3 K 80 f.

A Nemzeti Történelemben szereplő magyar nők életrajzát 
adja a kedvelt írónő e köletben: Szilágyi Erzsébet, Lorántíi 
Zsuzsánna, Széchy Mária, Zrinyi Ilona, Maria Terézia, Erzsébet.

Cottin Mme A  szibériai számüzöttek. Franciából fordí
totta György Aladárné 1 K 60 f.

Faylné Hentaíler M. Leány évek. Elbeszélések felnőttebb 
leányok számára. Számos képpel. Diszes köt. 4 K 80 f.

Néhány szép elbeszélés a kiváló írónő tollából. Bájos elbeszé
lésekbe öntötte a fiatal leányok eszményképét, szembeállítva 
vele mindig azt a példát is, a melytől óvakodniok kell.

— Róza története. Regény fiatal leányoknak. Gergely 
Imre nyolc rajzával Díszes szinnyomatú köt. 4 K.

E könyv egy hosszabb regényen : „Róza történetéin kívül 
egy hosszabb elbeszélést is tartalmaz „Klárika" címmel.

Gaal Mózes. Anna. Regény 4 képpel. Aranyozott vászon
kötésben 3 K 20 f.

— A szeretet. Elbeszélés felserdült leányok számára. 
Mühlbeck K. rajzaival. Aranyozott vászonköt. 2 K 80 f.

Kemechey Jenő. Magyarország nagyasszonyai. Fiatal 
leányok számára. Aranyozott vászonköt. 2 K 80 f.

voltak Magyarországnak asszonyai, kiknek életük egész hős
költemény, tetteik sorozata egész történelem. Ezeket a nagy
asszonyokat mutatja be a szerző érdekes történetek keretében.

Sas Ede. Diadal. Egy kis tanítónő regénye. Vászonba 
kötve 1 K 60 f.

Tutsek Anna. Szélvész - kisasszony. Elbeszélés fiatal 
leányok számára. Aranyozott vászonköt. 2 K 80 f.

— Vidorka. Regény fiatal leányok számára. Aranyozott
vászonkötésben 2 K 80 f.

— Az édes otthon. Regény fiatal leányok számára. 
Mühlbeck K. rajzaival. Aranyozott vászonköt. 2 K 80 f.

Zemplényi P. Gyuláné. Judith néni iskolája. Regény 
Becker K. után. Vászonba kötve 1 K 60 f.
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