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KARÁCSO N YI É N EK
Szállj lelkemnek minden gondolatja
Ahhoz, a ki mindnyájunknak atyja
5 örülj 0 benne,
M ert Fiában megjelent kegyelme.

_______ «

Á ldjad Istent s hajts előtte térdet,
4 ki kiddé egyszülöttjét érted.
Bűnös halandó!
É lsz örökké, nem vagy már múlandó.

ju

Óh Istennek drága egyszülöttje,
N a g y hálámat ajkam mint rebegje
Méltóan hozzád,
A ki által megnyílt a mennyország!
Bujdosván a siralom völgyében,
M it világa már dereng az éjben.
Óh vezess, hívlak,
Édes Jézus, te hajnali csillag!
Óh vezérelj, mert nehéz a pálya,
En hitemnek de sok a próbája,
M íg lelkem végre,
M int arany, megtisztul tűzben égve.
Oh vezetgess, míg jö n a nagy éjjel,
Síromat is hintsd be szép reménynyel,
Hogy álmodásom
Véget ér s lesz föltámadásom.
H ála néked! mert Te vagy az élet,
Bűnt elhagyva, benned, néked élek.
Uram, így lészen
Születésed újjászületésem.

SÁNTHA KÁROLY.

Krisztusvárás.
Krisztus Urunk áldott születése napja,
az édes, boldog1karácsony ismét közeledik.
Szinte ajtónk előtt áll s bebocsátást kér
fedelünk alá. Yan-e keresztény szív, mely
epedve nem várja, mely ujjongva ajtót
nem nyit előtte ?
A szen t este közeledtére lelkünk elszáll

a messze múltba, az igazi „nagy évbe" s
a dicsőséges, megszentelt betlehemi tájékra.
Ott ülök a pásztorok közt a mezőn, lobogó
pásztortűz mellett Körülöttünk a csendes
éjszaka, fölöttünk a csillagos mennybolt,
lelkűnkben ugyanaz a közös vágyódás,
olthatatlan sóvárgás a világ Megváltója
után A vágy imádsággá válik ajkunkon
s kezünket ég felé emeljük az irgalma
san látó Isten zsámolyához. „Bocsásd el
Isten Messiásodat néped váltságára! Jöjj
el Úr Jézus, népek megváltója, szállásul
készítjük számodra sziveinket!"
És a kérés felhat az egekig. Nagy
hirtelenséggel mennyei seregeknek soka
sága jelenik meg, dicsőítvén az Urat. Hall
juk az idvességes híradást: M a s z ü le te tt
n e k te k a M egtartó, a z Úr K risztu s, a
D á v id városában . . . . D icsőség a magasságos m ennyekben Isten n ek, e föl
dön béke és a z em berekhez jó a k a ra t!
Boldog hír, édes angyali szózat, nyugalmat,
békét, boldogságot hozó. A pásztorokkal
együtt zarándokolunk el a jászol elé, hogy
tisztességet tegyünk a gyermeknek, a ki
ben a mennyország adatott minékünk.
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A pásztorok a beléjük oltott isteni ösz
tönnek engedve vágyódtak utána, a kit
az Úr századok előtt megígért. Ismerni
nem ismerték, de álmodni álmodtak felőle.
Csodaszép, tüneményes álmot. Fényözönbe
öltöző hatalmas királynak képzelték, a ki
a földnek csalárd hatalmasságát legyőzi,
lába alá hajtja égi erejével. A ki az ősi
földről elkergeti az idegen bitor hadát. A
ki Sión hegyén újra fölemeli a dicsőség
nek templomát, megújítja Dávid nagysá
gos királyságát. A ki szegénynek oltalmazója, az elhagyottaknak gyámola leszen.
És mi — százszorta, ezerszerte inkább
várunk, óhajtunk téged, életnek fejedelme,
mert megismertük, hogy te vagy ama
Krisztus, az élő Istennek fia. Te vagy a
ki a mi bűnünk büntetését viselted, megsebesíttettél a mi álnokságinkért és megrontattál a mi bűneinkért. Te általad nyílt
meg előttünk a mennyország ajtaja, Te
általad vált a halál életnek ösvényévé, Te
általad a fájdalom és szenvedés idvesség
útjává A midőn eltévedtünk volna, Te
világosítottál meg; a világ szerelme elra
gadott, — Te ismét magadhoz vontál;
kétségek örvényébe szédültünk, Te kimen-"
tettél onnan; keresni indultál elveszett
juhodat s megtalálván, mélységes szerel
meddel betakargattál. Óh ki tudná elszám
lálni, mit cselekedett a te hűséged mi
velünk! Ha életünk minden percét a te
dicséretedre szentelnénk is, adósaid marad
nánk néked. De te dicséretet, magasztalást
nem kívánsz tőlünk, csupán szere te te t.
Szeressünk úgy, a mint te szerettél, szeres
sünk pálmaágakon járva, töviskoszorút
viselve Mi gyengék és tudatlanok vagyunk,
Te magad taníts meg, hogyan szeressünk
téged!
Jövel áldott Úr Jézus, mi édes Meg
váltónk ! Szenteld meg, áldd meg jelenlé
teddel a mi karácsonyunkat! Hiszen nincs
öröm és boldogság'Pe nélküled. Áraszd sze
relmedet kunyhókra, palotákra, a hol a
Te nevedben szegényt, ruhátalant, útonjárót
ez estén befogadnak! Jöjj el mi jóságos,
hűséges pásztorunk kicsi téged kereső,
szomjúhozó nyájadhoz és add meg néki
a te idvezítésednek örömét! Ámen.
Boldog ünnepeket!
K o v á c s Sándor.

Áldjátok azokat, a kik üldöznek!
(Karácsonyi elbeszélés.)

Kertesen, egy szerény bakonyalji faluban még
fiatal ember a pap, tiszteletes Bozsoki József uram,
— de ha gondbarázdálta arcát, fehéredé fürtjeit
nézed, erős ötvenesnek ítéled. Tekintete tétovázó,
mintha elveszett boldogságát keresné; a gyümölcsös
fái hasztalan hívogatják lombsátruk alá, ott is ide
gennek érzi magát, — a templom, a hol ő nála
keresnek enyhülést az elfáradtak és megterheltek,
az ő sebére nem ad balzsamot.
Nem volt ő mindig ily komor, szótalan és
szórakozott. Néhány év előtt, még boldogabb embert
alig találtál volna hét vármegyében. Vidám volt a
ház, szelíd, okos papné arcáról sütött rá a verőfény,
a ki férjéhez igaz szeretetből ragaszkodott. Ha bú
érte, az ő keze simította el férje homlokán a
redőket, — az örömben ő volt boldog osztályos
társa. Boldogságukat a gondviselő Isten házasságuk
első éveiben fiúgyermekkel koronázta meg. Most
lett igazán a papház öröm hajlékává Tiszteletes
uram egy időre ott hagyta a palástot, bibliát, föl
csapott dajkának ; alig várta, hogy vége szakadjon
az istentiszteletnek s elszéledjenek a templomból
a hívek, ott termett a kis bölcső mellett, gyönyör
ködni kicsi magzatában.
Nőtt, serdült a kicsi gyermek. Szülei aggódó
gondossággal nevelték, de meg is látszott rajta a
szülői gond. Emberbecsülő, értelmes fiú lett belőle.
Esténkint ha a játékba elfáradt, édes anyja lábához
telepedett a földre s áhítatos lélekkel hallgatta az
elfogyhatatlan tanulságos meséket.
*

*

*

A boldog papiház azonban nem érte meg a
szép remények valósulását. A család boldogsága
búra vált. Rettenetes vendég tette lábát a küszöbre,
— a félelmes, a ragadozó halál. A Bozsoki tiszte
letes uram házából az édes anyát ragadta el, várat
lanul, hirtelen. Anyátlanul maradt az anyai szeretet
melegével nevelt fiú.
Szegény gyermek! Talán azt sem tudta, milyen
drága kincsét zárja a koporsó. Csak akkor érezte
hiányát, a midőn leszállt az est és nem szólalt meg
többé a beszédes mesemondó száj, nem intette sze
líden : imádkozzál gyermekem!
Azonban nem sokáig volt anya nélkül. Apja
sietett újra megházasodni, hiszen asszony kell a
házhoz, anya nélkül útszéli bogáncs módjára nő
fel a gyermek. Előkelő, szép úri nő költözött a
házba a ki fényhez, kényelemhez szokott, nem a
munkát, hanem a szórakozást, mulatságot kereste.
A kis árvával el-elmulatozott, míg rá nem únt. Mégis
csókolta olykor-olykor, — de a szegény fiúcskának
e csók olyan hidegnek tetszett. Kérdezgetéseire
kelletlenül válaszolt, utóbb haragosan elutasította,
hogy a kis árva sírva fakadt. Utóbb, midőn neki
is gyermekei születtek, — egészen meggyűlölte az
első asszony fiát. Nem nézhetett reá jó szemmel,
mindenért korholta, még atyja előtt is rágalmazta.
Egy szóval olyan volt, mint a világ minden mosto
hája. A szegény gyermek elidegenedett a szülei
háztól, a hol csak üldözést, megvetést tapasztalt.
Naphosszat elidőzött a mezőn, virágokat szedegetett
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anyja sírjára, elhalászgatott a réti patakban. Nyarat
szaka az arató nép után járt a tarlón, a hol a jó
emberek feledtették fele árvaságát.
Azonban elmúlt a nyár, már a hervadó ősz is
eltemetkezett sárga falevéllel. Beköszöntött a zúzmarás téli idő ; a „falu árvája" beszorult a mezőről
a szülői ház fedele alá. Kelletlen vendég volt, nem
törődött véle senki; mostohája még a jó édes apa
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az ismerős házakat, este kissé felbátorodva tért
haza, beosont a szobába, a hol öcscsei vidáman
játszadoztak. Szomorúan leült az egyik sarokba s
onnan nézte jókedvű játékukat. Később belépett
anyjuk szép fehér kalácscsal s mindegyik gyerme
kének szelt belőle. Az éhező árva szótlanul nyújtotta
ki kezét a kalács után, a mostoha hidegen szeretet
lenül szólt rá.

Hunfalvy Pál.

szivét is elfordította tőle. Szófogadatlan, dologkerülő,
kószáló gyereknek festette le, a kit sorsára kell
hagyni. A szegény fiú érezte, hogy idegen, félve,
bátortalanul nézett testvéreire, a „második asszony"
fiaira, a kik folyton duskálkodtak a jóban. Hideg
téli éjszakákon a konyhán húzódott meg.
Elközeledett szent karácsony ünnepe, öröm
napja ifjúnak, öregnek, szegénynek, gazdagnak.
Józsi szívét is elfogta valami örvendetes érzés, talán
a remény, hogy e szent napon ő sem lesz idegen
a családi tűzhely mellett, hátha fölenged az öröm
ángjától mostohája szivén a jég. Nappal sorra járta

— Te ott egyél, a hol a napot elcsavarogtad.
Az árva remegve visszarántotta kezét s szemé
ből kicsordult a köny.
— Hol kószáltál egész nap ? Mondd meg te
dologkerülő.
— A temetőben, édes anyám sírjánál.
— No hát eredj anyád után te is, és dúrván
eléje tette a kést, a mivel a kalácsot megszegte.
Azzal távozott a szobából. Gyermekei tovább
játszottak, az árva pedig kezébe vetteJ a kést,
eltette, észrevétlenül kisurrant s a temető felé
tartott. A mint egyedül volt, leborult a sírra s keser
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vesen zokogott. Most érezte magát igazán árvának,
elhagyottnak. Hová legyen? hová forduljon? A szól
a közeli templomból el-elkapta a hangot; a hívők
éneke ismét erőt adott szivének s elhatározta, hogy
tovább fog élni, de szülőföldjéről elbujdosik idegen
emberek közé.
*

*

*

Egész nap ment, hol hóban, hol fagyos földön.
Ha falut ért útközben, fölmelegedni betért egyegy barátságos házhoz, könyörületes emberek meg
szánták s megtömték két zsebét kalácscsal, dióval.
Szívesen marasztották ne menjen tovább ilyen nagy
ünnepen, az idő is hideg, még valami baj éri. De
az árva nem maradt; hajtotta a vágy, hogy minél
messzebb legyen falujától. Végre másodnap egy
barátságos faluba jutott. Kicsi volt a falu, de mind
egyik ház hívogatóan intett feléje: kerülj beljebb
szegény bujdosó árva 1 Megfogadta a szíves hívást,
betért egy házhoz, szállást kért. A háznép szívesen
fogadta, meleg kandallóhoz ültették, elkérdezték
minden ügyét, baját. A gazda, egy tisztes arcú,
gazda ember oly szelíden nézett rá s élettársa,
oly nyájasan bíztatta, hogy a szegény fiú fölbáto
rodott s nyílt szívvel, félig sírva elbeszélte szomorú
állapotját. Kitaszított árva, a kit Isten, ember elhágy. A gazda pedig szelíden rászólt:
— Ne bántsd fiam a Mindenhatót. Ember
elhagyhat, de az Isten sohasem hagy el. A ki benne
bízik meg nem szégyenül!
Azután fölterített asztal mellé ültek. A két
öreg egyre kínálta a fiút. Éjjelre jó ágyat vetettek
neki a kályha melletti padkán. Régen főn volt a
nap, a mire fölóbredt. Fölkelt, megköszönte a szállást
s útra készült. Azonban az őszhajú gazda eléje
állt s nem eresztette.
— Nem mégy te el innen édes fiam, nem
eresztünk. Te apátián, anyátlan árvává, földönfutóvá
lettél karácsony napján. A jó Isten úgy akarta,
hogy egymásra találjunk. Neked szülőkre van szük
séged, mi fiút keresünk. Maradj itt nálunk.
Ott maradt.
* *
*
Évek jöttek, évek múltak. A kertesi papház
ismét gyászba borult. A fia utáni bánat sírba vitte
tiszteletes Bozsoki József uramat.
Özvegye, az egykor viruló szép asszony is
megtört. Gyermekei közül csak egyet tudott fölne
velni, a legkissebbet, a legszeretettebbet s egyszers
mind a legvásottabbat. Jómódú gazdatiszt lett
valahol a harmadik vármegyében, úszott a bőség
ben. Azonban ez az egy hálátlan fiú volt, látni sem
kívánta elszegényedett anyját, a kinek vállain az
úr megsokasította a csapást. Kis vagyonát hamar
elprédálta, az után a nyomorúság keserű napjai
köszöntöttek be. Napos vendég lett nála a szükség.
Utóbb el is betegeskedett s nem volt a ki ápolja.
Érezte, hogy halála közel van s mielőtt szemeit
lehúnyja, fiát, a távol élő, hálátlan fiút szerette volna
még látni. Akadt egy jó emberre, a ki ajánlkozott,
hogy befog kocsijába s elviszi a tiszteletes asszonyt
fiához. Az özvegy kapva kapott rajta s csekély
holmijával, betegen felült szomszédja kopott szeke
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rére. Karácsony napja volt épen. — Lelkiismerete
mardosó szava, a mit szüntelenül hallott, egészen
leverte. — Súlyos betegen tért alkonyatkor egy
csöndes kis faluba, a hol befordultak egy házhoz,
a melynek kapuja ki volt nyitva, mintha vendéget
várna. Az érkezőket szívesen fogadták. A gazda
egy 40 év körül járó, vidám férfi a beteg asszonyt
a szobába vezette s ágyat bontatott számára. A kony
hán viruló arcú, boldog feleség állott a tűzhely
mellett, a szobában hirtelen elcsendesült gyermek
had nézte a váratlanul érkezett vendéget. A szen
vedő asszony csak nézte, nézte a gyermekek és
a gazda arcát; mintha ismerős vonásokat látna
arcukon!
A közben asztalt terítenek, körül üli a boldog,
vidám család. Az idegennek, a cselédnek is jut
hely, nem hiányzik senki. A legidősebb fiú imád
ságba kezd, valamennyien komoly áhítattal hall
gatják. Imádság után feláll a gazda s egy nagy
késsel megszegi a kenyeret, a miből bőven jut
mindenkinek.
— Egyetek édes cselédeim. Jó az Isten, nem
hagyja el azokat, a kik benne bíznak. Én árva
voltam, épen e napon lettem földönfutóvá kis gyer
mek koromban, de megsegített a jó teremtő. Áldom
is nagy nevét, a míg élek.
A beteg asszony megdöbbenve hallgatta e
szavakat, szeme mereven tapadt az asztalra, meg
ismerte a kést, a mit egyszer karácsony estéjén
szívtelenül mostoha fia elé tett. Az Úr úgy akarta,
hogy a kitaszított fiú azzal a késsel szegjen kenye
ret az éhező mostoha anyának. Csöndesen befelé for
dult és zokogott. Midőn az asztaltól fölkelt a család,
bágyadt hangon kérte a gazdát, hivasson papot,
ereje fogytán van, mielőtt elköltöznék, töredelmes
vallomást akar tenni bűneiről. Teljesítették kérését,
közben vigasztalták, ne aggódjék, fel fog még gyó
gyulni. Nem sokára megérkezett a pap, a beteg
asszony fölült ágyában, maga köré intette a családot
s szólni kezdett.
— Én harminc esztendővel ez előtt ezen a napon
űztem el házamtól mostoha fiamat. Ott az asztalon
a kés, a mit kezébe adtam, hogy ölje meg magát
vele. Töredelmesen bánom bűneimet. Szólj, lelki
atyám, inegbocsájtja-e az Isten, a mit vétettem.
— Az Úr a megtérőt kegyelmébe fogadja és
megbocsát.
— Hát te, elűzött fiú megbocsátasz-e szívtelen
mostohádnak? — szólt hirtelen a gazda felé fordulva.
— Megbocsátok. A sérelmet elfeledtem.
A boldog asszony boldogan kezét nyújtotta a
gazda felé, a ki komoly illetődéssel fogta meg.
Szólni szeretett volna még, talán izenni akart
háladatlan „édes" fiának, de a szava elakadt, feje
lehanyatlott és meghalt.
Gohér László.

A T IS Z A P A R T JÁ N . . .
A Tisza pariján szeretnék meghalni,
Virág-hullajtó őszi alkonyattal . . .
Vagy azt se bánnám, hogyha éppen akkor
Pirosítná magát az őszi hajnal.
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Csak ősz legyen; szép, bánatos, szelíd ősz,
Mint a milyenben volt a születésem.
S eltávozásom olyan szeretettel
Állják körül: mint rég az érkezésem!
És a mi e két ősz közét betölti,
Az életemre több áldás ne szálljon:
Mint a hogy én haló poromban is majd
Szegény szülőim emlékét eláldom!!
SZABOLCSKA MIHÁLY.

Hunfalvy Pálék.
(Két képpel.)

Ki ne hallott volna a mesebeli öreg házaspár
ról, mely együtt töltött 60—70 év után azt a ke
gyelmet kérte az Istentől, hogy egy órában szó
lítsa őket magához, egyszerre szárnyaljon lelkűk
a magasba s egyiknek se jusson annyi édes esz
tendő után a gyászolás szomorú remete sorsa?
Isten néha teljesíti az ilyen kívánságot, de a leg
többször úgy szakad a frigy ketté, hogy az egyik
előre megy, a másik pedig itt marad egyedül hor
dozni az özvegység gondos bús keresztjét. Isten
gyakran a leghívebb lelkeket próbálja azzal, hogy
a zavartalan boldogság, tövistelen örömök esztendei
után szomorúság éveit bocsátja reájuk. A kiben
nem volt igaz hit és krisztusi lélek, arra e válto
zás egyenlő a kétségek habjaiba merüléssel. De a
kinek a hit igazán drága kincse, a ki hozzá szok
tatta lelkét ahhoz a gondolathoz, hogy a mije van,
az tulajdonképpen mind Istené, a ki szabadon
oszt örömöt és bút, az a megpróbáltatás súlya alatt
sem roskad össze, az e kiszáradt avaron is talál,
boldogságot talán nem, de megnyugvást minden
esetre. És a zaklatott szív ezzel is beéri.
Hunfalvy Pálék házassági frigye ilyenféle köte
lék lehetett. A Gondviselés végig hordozta őket az
életsor temérdek változatán, megízleltette velők a
nyomort, dicsőséget s az előkelő társadalmi állást,
az anyagi jólét kedvezményeit s lelkűk mindig
jobban összeédesedett, közelébb húzódott egymás
hoz, mint a fecskepár az ereszaljon. És mikor 44
évi közösen futott pálya után a férj elköltözik a
jobb hazába, az özvegy a fájdalom viharából is
megnemesülve kerül ki. Nem veszti el hitét, sőt
talán bensőbbé lesz általa vallási világa; férje
emlékét ápolgatja a jó feleség gondosságával és
kegyeletével. Egyúttal azonban készül az előtte
álló nagy útra is; a milyen rendes háziasszony
volt, épp oly rendben tartja lelki számadását. Ha
jönne hirtelen az óra, ne találja készületlenül. Sok
erős lelkű férfit megszégyenített volna e gyenge
nő akaratereje; nyugodtan nézett be sírjának éjje
lébe, mint a ki biztos a virradás felől.
A két egyéniség külön-külön is méltó az érdek
lődésre és tiszteletre. Hunfalvy Pál az alacsony
sorból tehetsége és jelleme szárnyaival felver
gődött szegény protestáns diák példája, öcscsével Jánossal együtt. 1810-ben, március 12-én szü
letett a szepesmegyei Nagyszalókon, a Tátra tövén.
Atyja egyszerű földmíves volt s még Hunsdorfernek hívták. Két fia, hogy a magyarsághoz való
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tartozásukat külsőképen is kifejezzék, felvette a
magyaros Hunfalvy nevet. Az elemi iskolában fel
tűnt a fiú tehetsége a falubeli derék lutheránus
papnak. Az ő érdeme, hogy otthon nem rekedt az
eke szarvánál; nem nyugodott addig, míg a fiút
be nem adták a késmárki lyceumba. Késmárkon
4 évig tanult, azután Miskolcon 2 évig, megint
Késmárkon a felsőbb tanulmányokat végezve. Pél
dátlan szomjúság gyötörte a tudás után; tanult
bölcsészetet (ő fordította később Plató műveit ma
gyarra), történelmet, nyelveket, jogot természettudományt. Mint az aszú föld a jó májusi esőt,
úgy itta föl Hunfalvy lelke az ismereteket. Mint
szegény fiú, abból élt, hogy másokat tanított és
nevelt. E sok küzködés emléke holta napjáig meg
maradt, de nem mint keserűség, hanem mint a
szegény tanuló ifjúság iránt érzett atyai és baráti
szeretet.
Derűsebb napok köszöntöttek reá, a midőn a
báró Podmaniczky-családhoz került nevelőnek, Ármin
és Frigyes bárók mellé. Mint nevelő szerezte meg
az ügyvédi diplomát. Azonban nagyobb kedve volt
az írói pályához; Toldy Ferenc, Bajza József és
Vörösmarty Mihály köréhez csatlakozott; az ő folyó
iratukba írta első munkáit, a melyek oly hírnevet
és tekintélyt szereztek neki, hogy a Magyar Tudo
mányos Akadémia 1841-ben, a Kisfaludy-Társaság
1842-ben tagjává választotta s 1842-ben Késmárkra
hívták jogtanárnak. Az ifjúság igaz szeretettel kör
nyékezte őt s Petőfi, a midőn 1845-ben Kerényi
barátjával meglátogatta, nagy tisztelettel emléke
zik meg róla. Valóságos ritkaságnak tartja. Az is
volt. Jellemét s munkásságát azzal jutalmazta Szepesmegye, hogy a szepesszombati kerületből fel
küldte képviselőnek az 1848-iki országgyűlésre.
Hunfalvy ez állásában is a kötelesség emberének
bizonyult. A békepáit híve volt, de azért rendü
letlenül kitartott a nemzeti kormány mellett. El
kísérte Debrecenbe és Szegedre, fogságot is szen
vedett ragaszkodásáért.
A szabadságharc után következett életének ter
mékenyebb korszaka. A gróf Teleki-család kine
vezte az akadémia könyvtárosának s e tisztét
viselte 40* éven át egész haláláig. Tudományos
munkássága egész birodalom. Szerkesztett tudo
mányos folyóiratokat, úttörő volt a magyar nyelv
rokonainak nyomozásában; nagy útat tett 1869ben a Balti-tenger vidékén s nem csupán a nyel
veket tanulmányozta, hanem a népek életét is meg
figyelte. Alapvető munkát írt Magyarország népraj
záról; élete utolsó szakában az oláhság történetét
vizsgálta s minden hazugságot gyűlölő lelkének
egész hevével ment hadba azon elmélet ellen, hogy
az oláh a római néptől származnék. Szóval alig
van a magyar tudománynak mezeje, a hol ne lát
szanék kapája vágásának nyoma. És élte alkonya
tán, pár nappal halála előtt, (1891 nov. 29-én halt
meg), a midőn tisztelői ünnepet rendeztek akadé
miai tagsága félszázados fordulóján, a nagyokat
jellemző szerénységgel ekképen jellemezte pályáját:
„Ha szabad parányiságomat valami nagyhoz ha
sonlítani, mondhatnám, hogy mint Keresztelő János
után, utánam sokkal hatalmasabbak fognak követ
kezni".
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Hunfalvy Pálné.

Mély vallásosságát utolsó órájáig megőrizte. A
keresztyén szellem valóban ott lakott szívében;
ha volt valami, a mi egyéniségét lefoglalta a tudo
mány mellett, az az erkölcsnemesítés nagy gon
dolata, az emberszeretet uralmának terjesztése. A
költők műveit sem pusztán a gyönyörűség eszkö
zének nézte, hanem egyúttal az emberré nevelés
leghatalmasabb fegyverének. A költészetnek szerinte
jobbakká kell tennie bennünket. E nélkül méltatlan
nevére. Hunfalvy ott állt- a theol. akadémia és
Luther-Társaság bölcsejénél, éber őre s gondos
irányítója volt fejlődésüknek. A Luther-Társaságnak ő volt legelső elnöke. Mind a két intézeten
azért csüggött oly szeretettel, mert életeszményé
nek megfelelően a szabad tudományosság, a nem
zeti irodalom és az erkölcsi nevelés igazi tűzhelyeit
látta bennük.
E kitartó munkássághoz, emelkedett életfelfo
gáshoz való hűségét jórészt áldott feleségének,
Eöck Karolinának köszönhette. Nem könnyű a mély
gondolkodók és nagy emberek feleségének lenni.
Nekik tízannyi türelemre, százannyi kedélyvidám
ságra, ezerannyi lelki erőre van szükségük, mint
más asszonynak. Ők érzik legmélyebben a csaló
dás fulánkját, mely a férj lelkét érte; nekik kell
elűzni a homlokról a borút, a mit irigy támadás,
vagy alacsony gyanúsítás hajtott oda; tőlük várják
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a bátorítást, ha a kudarctól, szégyentől való féle
lem erejöket bénítja; nekik kell pálmát nyújtani,
ha az egész világ ítélete kedvezőtlen volna. A férj
agyába gondolatok pattannak a lelke ösvényeit
megértő hű feleség tekintetéből. Hunfalvyné ilyen
feleség volt, igazi tizenhárompróbás asszony. Anynyira olvastak egymás leikéből, hogy közösek let
tek eszményeik, ugyanazon 1;öltőket szerették, még
a természeti szépségek is azonos érzelmeket fakasz
tottak bennük. Elkísérte férjét nagy útjaira s mű
veltségénél fogva nem csupán szórakoztatója, pihentetője volt, hanem egyúttal munkatársa is. Bejárták
együtt Schweizot, Velencét, Hollandiát, Olaszor
szágot (1871-ben), Franciaországot, Párist, Norvé
giát, az Adria partvidékét, Boszniát, Finnországot
és a Balti-tenger mellé magukkal vitték Hunfalvyné
két unokahugát, Hollerung Károlynét és Bombauer
Emilnét is. Gyermekeik nem születtek, de a csa
ládi érzés melegen lángolt mind a két lélekben.
Hunfalvyné 1824 decz. 24-én, karácsony böjtjén
született Pesten. Atyja Rock István szitás-mester
Kőszegről vándorolt a fővárosba; édesanyja Murmann Krisztina pedig pozsonyi leány volt. Egy
szerű, de nemes gondolkodású polgárcsalád volt;
munka, takarékosság, vallásosság jellemezte. Az ő
szorgalmuk és tiszla életük is segített meggyöke
reztetni a közvéleményben azt a meggyőződést,
hogy a „lutheránusság Budapest polgárságának a
gyöngye1'. A gyermekleányba a kiváló tulajdonsá
gokat első sorban a derék szülők oktatása és pél
dája plántálta. Az ő munkájukat tanítója, Dirner
Endre folytatta, a kihez nagyon ragaszkodott, s a
kire mindig nagy hálával gondolt vissza. Dirner
theologiai műveltségű ember volt, a ki a tanító és
lelkipásztor erényeit egyesíteni tudta magában. Tan
könyveket is írt (egy magyar történelmet s egy
háztörténetet), szóval a tanítás és nevelés leikéhez
nőtt élethivatás volt. A harmadik nevelő azután a
férj lett, a kivel Rock Karolina 1847 jún. 28-án
kelt egybe.
Házasságuk vidám napjai nagyhamar elmúltak.
Egy évre rá jött a szabadságharc, Hunfalvy kép
viselő lett s a fiatal asszony híven követte férjét
bizonytalan útján. Debrecenben nagyon szűkecskén
éltek, rájuk köszöntött az Ínséges idő; alig tudtak
miből élni, fűteni. Pedig ez a tél nagyon szigorú
tél volt. Csak elviselték, hisz a haza még többet
szenvedett. A pesti polgárleányból lett menyecske
nagy hasznát vette ekkor takarékossági tudomá
nyának. Bár ezzel a tudománynyal rendszerint úgy
van az ember, hogy akkor érti legjobban, ha jó
kedvéből s nem kényszerűségből gyakorolja. Ez a
tél volt talán életének egyetlen keserű emléke.
Sok önmegtagadás fűződik hozzá, de másrészt ez
sem veszett kárba. Leikébe még jobban beleedző
dött a takarékosság és mikor jobb helyzetbe jutot
tak, már nem kívánta a nagyobb kényelmet s több
élvezetet. így tudott egy kis birtokot szerezni TiszaFöldváron, a hol örömest időztek nyaranta. Csak
könyvre és utazásra nem sajnálta a pénzt; a ter
mészet szépségei, az emberi művelődés emlékei, a
szép szellemek alkotásai egyiránt vonzották lelkét.
Goethe, a német irodalom legnagyobb szelleme és
Arany János volt legkedvesebb két költője. Aranyt
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személyesen is ismerte s a két családot meghitt
barátság fűzte össze.
Az a rokonszenv és szeretet, mely Hunfalvyt
egyházához fűzte, meg volt feleségében is. Közös
végrendeletükben 12,000 forintot kötöttek le az
egyetemes egyház theol. akadémiájának; az özvegy
férje ' utasítását óhajtotta követni, a midőn már
életében több éven át 400—400 koronát juttatott
a külföldi egyetemekre törekvő magyar theologusoknak. Külön végrendeletében pedig 56,000 koro
nát hagyott erre a célra. Arra törekedett, hogy
hazai evangélikus égyházunk állandó kapcsolatban
legyen a reformáció szülőföldjével, a honnan egy
kor az evangéliom világosságát kapta.
Szeptember 29-én halt meg rövid betegeskedés
után. Utolsó heteit fenn a Szepességen töltötte, a
Tátra alatt, hová évente elkívánkozott. Rokonait
felkereste esztendőről-esztendőre. Okt. 1-én kisér
tük nyugvóhelyére, a budapesti kerepesi-úti teme
tőben, a Röck-család sírboltjába. Szép őszi dél
után volt; mintha a természet megértette volna,
hogy a ki életében annyira szerette a szépet, —
a természet fenségét, — annak utolsó útját is be
kell aranyoznia ezernyi napsugárral. Hű tükre volt
e szép alkonyat Hunfalvyné élte alkonyulásának.
Szép, megható, tiszteletreméltó élet múlt el szépen,
mintha csak azt hirdette volna, hogy „a halálon
nem sírni kell, hanem mosolygani“.
_______________________________________ ( * • )
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A Tabithának egyik főgondja, hogy a jövendőt
biztosítsa s ezért a növendék leányokból újonc
sereget toboroz magának. Ezek a kis Tabithák, a
kik már zsenge korukban hozzá szoknak a jóté
konyság gyakorlásához. Az idén is 21 darab ruhanémüt készítettek. Gyengéd és nemes szívre valló
gondolat, az ártatlan és gondtalan gyermekkezek
kel varratni, horgoltatni szegény gyermektársak
számára. Mennyi áldás származhatik az ilyen Isten
nek tetsző jótéteményből!
A Tabitha munkásságának jellemzésére álljanak
itt a következő adatok: karácsonykor 42 fiút és
23 leányt látott el új felsőruhával, 10-et új cipő
vel; 4 fiú és 2 leány kapott a konfirmációra új
ruhát. 24 rendes összejövetelen 1080 darab új
ruhát és fehérneműt készítettek a tagok. 584 család
részesült segélyben. Rendes heti kenyérsegélyt jut
tatott 38 egyesnek és 185 családnak (fél év alatt
13,940 kg.).; 391 családnak kiosztott 1654 darab
ruhanéműt, (fehérnéműt, téli kendőt, cipőt, takarót,
párnát); 256 segélyezett családban iskolás gyer
mekek is vannak; kiosztott 632 pár új lábbelit,
még pedig 440 párt bőrből gyermekeknek, 192 párt
posztóból öregeknek. 330 koronát fordított fűtő
anyagra és egyéb pénzbeli segélyre. Egy év alatt
91 darab új és 498 darab viselt ruhát kapott aján
dékul az egyesület, szegényei számára. Évi bevé
tele 10,000 koronán felül jár, kiadása 7700 kor.
Vagyona 94,000 korona. Bevételi forrásai a tőke
jövedelmén kívül: tagdíjak, adományok és gyűj
tések.
Az egyesület védője egy év óta báró Prónay
Özv. Haberern Jonathánné és
Dezsőné, elnöke s munkásságának lelke özv. Habe
a budapesti Tabítha-egylet.
rern Jonathánné. Az egyesületnek tagja 1873-tól,
alapításától fogva, utóbb alelnök lett, 1886 bán
Az Apostolok Cselekedeteiről szóló könyv a 9. elnökké választották. O maga igazi megtestesült
részben elbeszéli, hogy Joppéban (ma Jaffa) volt Tabitha jó szívénél, emelkedett gondolkodásánál
egy tanitványi asszony, Tabitha, a ki „gazdag vala fogva, a kinek minden hatalma abban a szeretetjó cselekedetekkel és alamizsnákkal, a melyeket ben van, a melyet egyénisége áraszt maga körül
osztogatott vala“. Bizonyára nagyon kedves volt és fakaszt mindenfelől, A tavaszszal, május 17-én
az Úr előtt, mert midőn súlyos betegségben meg kedves családi ünnepet rendeztek a tagok elnökük
halt, feltámasztotta őt Péter apostol által. Bizo tiszteletére; Vastagh György megfestette képét s
nyára azért, hogy tiszta életével, keresztyéni irgal ezt ünnepi közgyűlés keretében leplezték le. Volt
masságával apostola és tükre lehessen az evangé karének, volt üdvözlet a kis Tabithák részéről, az
liom isteni erejének zsidók és pogányok előtt.
egyházközség nevében Horváth Sándor lelkész szólt,
Budapestnek is megvannak a maga jótékony az ünnepi beszédet pedig Góbi Imre, gimn. igaz
és adakozó Tabithái 1873 óta a bibliai joppébeii gató mondta. E beszéd annyira hű és találó jel
Tabitha neve alatt jótékony nőegyesület gyakorolja lemzése özv. Haberern Jonathánnénak s a zászlója
a szeretet munkáját minden rendű és vallású sze köré gyűlt seregnek, hogy a szerző szíves bele
génynyel. Még pedig nem hideg pénzt ad — hideg egyezésével lenyomatjuk a Tabitha idei évkönyvé
arccal, a hogy a költő mondja, — hanem eleséget, ből. Mintegy kísérőül az arckép mellé.
öltözetet, fűtőszert, — fizeti a házbért — orvost
Mélyen tisztelt ünneplő közönség!
hiv a beteghez, gyógyszereket rendel. De még
ennél is szebb az a szokásuk, hogy a ruhát maguk
Szándékosan, tudatosan nevezem ünnepnek ezt
varrják a szegények számára. A téli időszakban a napot, mikor a Tabitha jótékony nőegylet közminden szerdán délután összejönnek a tagok a tiszteletben álló elnökének arcképét, melyet gyen
Deák-téri evangélikus iskola tanácstermében, ott géd s szinte az utolsó percig sikeres titoktartással,
Varrják a ruhát, oly gonddal, figyelemmel és sze- családias meglepetésül festetett, leleplezni készül.
.retettel, mint az édes anya varr gyermekére. És Azt vallom, hogy külső fény és pompa nem lénye
ezért van áldás a Tabithák munkáján. A szűköl- ges alkotó része az ünnepnek, hogy a fénynyel
ködőnek jóval jobban esik az adomány, ha tudja, fölér a szívek érzésének melege, a pompát túlon
hogy az adakozónak munkája, fáradsága, gondja túl pótolja a tiszteletnek, a szeretetnek őszinte
tapad az ajándékhoz. Ez a gond és munka ad sége, mely ennek a mai ünnepi alkalomnak a for
annak erkölcsi értéket.
rása. Az egyesület nem támaszkodott külső ténye
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zőkre, uem vett igénybe idegen pártfogást, hanem
azt nyújtja ünnepelt elnökének, a minek első gon
dolata, terve, végrehajtása teljesen a magáé és
nyújtja nem szokásból, nem hivalkodásból, hanem
lelki szükségből, szíve unszoló, sürgető szózatára
hallgatva.
Elmondanám, mélyen tisztelt közönség, ennek
a képnek a történetét; azonban ennek a képnek
nincsen története. Hosszas fontolgatás, tervezgetés
nem előzte meg; véleménykülönbségek elsimítására,
lanyha érdeklődés felvillanyozására nem volt szük
ség; csak kiröppent az az óhajtás, hogy az egye
sület adja külső jelét is annak a tiszteletnek,
szeretetnek, melylyel elnök eszemélyét körülveszi, s
a kiröppent szóban mindenki önlelkének hangjára
ismert. A szó lehetett új, de a mit kifejezett, az
az óhajtás ott pihent régen az egyesület minden
tagjának szive mélyén. A szót aztán olyan termé
szetesen, olyan önkéntelen készséggel követte a
tett, mint a hogy a Iombfakadás megindul, mikor
a költő szavai szerint, kilebben a tavasz lehellete.
Csak egy tenyérnyi kis felhő árnyéka rajzoló
dott a közös érzés, közös elhatározás örömében
egybeforrt lelkek verőfényére, az az aggodalom,
vájjon a mit terveznek, nem érinti-e balul azt, a
ki sohasem vágyott elismerésre, a kinek sohasem
volt rá szüksége, hogy a jótékonyság nemes mun
kájára kívülről vegyen ösztönzést; a kinek önlelke
sugallatában mindig meg volt a biztos vezére, a
ki öntudatán kívül jutalmat sem nem várt, sem
nem ismert.
Hanem ez az aggodalom is, a női szív kíméle
tességének ez a kedves túlzása, a mint jött, úgy
el is oszlott. A mi felidézte, ugyanaz oszlatta is
el: a szeretet, mely nemcsak a lemondásban erős,
hanem a jogaihoz való ragaszkodásban is; ahhoz
pedig, hogy megnyilatkozzék, kétségtelen joga van.
Hiszen a munkatársak elismerése, mely nem hallo
másból, hanem közvetlen szemléletből, az együtt
működés eleven benyomásaiból táplálkozik, nem
csak az érdemekben gazdag elnök személyének
nyújtott hódolat, hanem egyszersmind a közös munka
megbecsülése is; hiszen ha nehéz elfogadni, még
nehezebb adósnak maradni. És miért ne legyen
egy ünnepnapja is annak, a kinek a jótékonyság
szolgálatában dologtevő napjai oly bőven valának?
Miért ne örvendjen az örvendezőkkel, a kinek
gondviselő keze annyi szűkölködőt megörvendez
tetett? A művész ecsetje elvégezte a többit, s a
kép itten áll, várva a leleplezést.
Azt mondtam, ennek a képnek nincsen története,
egy pillanat sugallatának köszöni létrejövetelét.
Azonban belekerül a történet csarnokába, midőn
elfoglalja megillető helyét egyházunk kis tanács
termében azon férfiak és nők képei között, a kik
nek hivatásos elfoglaltságuk gondjai között is volt
idejük, kedvük, lelkesedésük az egyház, az iskola,
a humanizmus ügyét szolgálniok. És a maga igazi
helyén lesz ott, nemcsak azért, mert az a terem
az egyesület emberbaráti munkásságának és elnöke
három évtizedet meghaladó vezető, irányító tevé
kenységének a színhelye, hanem mélyebben fekvő
okoknál fogva is. Mert a Tabitha is egyházi jel
legű egyesület, mely a szeretet kultuszának szol

gálatában áll, annak a szeretetnek szolgálatában,
melyre mint fundamentumra, üdvözítőnk az eszmé
nyeiből kipusztult, a kétség martalékául esett embe
riség számára új erkölcsi világot alapított. A Tabitha
is kiterjeszti gondját az iskolára. Nem szólok Deák
téri iskoláinkról, nem szólok arról, a lelkes veze
tés, a példaadás miként oltja be a gyermekleány
kák tiszta leikébe a jótékonyság nemes erényét,
erről szóljon s szólani is fog maga a kis Tabitha.
De hálás szívvel teszek róla tanúbizonyságot, hogy
az egyesület evang. gimnáziumunk tanulóit, a sze
gényebb részét, évtizedek óta felruházza, pálya
dijakkal évröl-évre sorompóba szólítja, hogy ver
senyre keljenek egy-egy vallás-erkölcsi feladat
megfejtésében, s ezzel segítségünkre van nekünk
tanároknak feladatunk nehezebb és fontosabb részé
nek teljesítésében, a vallás-erkölcsi érzés ápolásá
ban. S végül emberbaráti intézmény is a Tabitha,
mely a szűkölködőben az embert, a szenvedő embert
látja és nem kérdezi, milyen a vallása, milyen a
felekezete, hanem eszközeinek korlátái között kész
ségesen segit mindenütt, a hol arra igazi szük
ség van.
Nagyságos Asszonyom 1 Fogadja jó szívvel a
vezetése alatt áldásosán működő egyesület gyen
géd figyelmességének ezen megnyilatkozását; lássa
benne a személye iránt táplált tiszteletnek és sze
retetnek őszinte tanujelét, lássa benne annak a
bizonyságát, hogy az egyesület tagjai egynek érzik,
vallják magokat elnökükkel az eszmények azon
kultuszában, mely létrehozta, összetartja az egye
sületet, s mely hagyományként száll az utódokra.
Arra, hogy a számtalan és névtelen szűkölködők
nevében is szóljak, a kiknek a Tabitha jótékony
ságában részük volt, nincsen megbízatásom. Azon
ban, ha mindazok jelen lehetnének, a kiknek a
szeméből az a jótékonyság egy-egy nehéz könnyet
törölt le; mindazok, a kiknek ingadozó hitét, a
gondviselésben, az emberek testvériségében való
hitét megerősítette; mindazok, a kiket a nélkülö
zéssel való nehéz küzdelmükben ha nem is vég
leges békekötéshez, legalább erőgyüjtő fegyverszünethez segített: akkor egy egész tábor állana
mellettem, körülöttem, s ez a tábor szíve mélyéből
mondaná utánam, a mit én szívem mélyéből kívá
nok: Istennek áldó kegyelme őrködjék Nagyságod
élete, egészsége felett, hogy sokáig hirdethesse még
szóval és példaadással, gyakorolhassa tettel az
emberszeretet örök, nagy evangéliumát.
És most hulljon le a lepel!
(A. B. C.)

Találkozás idegenben.
„Azoknak, kik Istent igazán szeretik, mindenek
egyformán javokra vannak!“
Elbeszélés.

Az ország fővárosának közeli szomszédságában
a Duna mentén hosszan terül el az újabban kelet
kezett nagy gyárváros: Ujsziget; kövezett utcáival*
befásított utaival, aszphaltjával, felhőkarcoló füs
tölgő kéményeivel elég jó benyomást tesz a szem
lélőre. A főbb utcákban és tereken emeletes nagy
bérházak és paloták, melyeket az ipari és keres
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kedelmi tőke birtokosai emeltek; ezekben fény és
pompa, kényelem és boldogság tanyáz, mindenfelé
élénk forgalom; messziről hallani már a kocsik
robogását, az iparosok, munkások zaját, játszadozó
gyermekek lármáját. Első tekintetre úgy látszik,
hogy ebben az új gyárvárosban csupa jólét, csupa
öröm és megelégedés honol.
De ha a főbb utakról a mellékutcákba, siká
torokba kerülünk és látjuk a rozoga épületek düledező falait, alátámasztott tetőit, látjuk a nedves
falusi viskókat és gunyhókat, melyeket emberi
kapzsiság épített és tart fenn a szegény nép ott
honául: bizony elszorul az ember szíve a nyomorú
ság szemlélésén.
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est jóleső meleget áraszt ottbenn a családi szobák
ban. A karácsonyfa árnyában ölöm és boldogság
hatja át szülőnek és gyermeknek szívét egyaránt.
Boldog sejtések, vérmes reménységek és vára
kozások között köszöntött be a karácsonyest, külö
nösen Szigethy Bertalan házában, a „Magyar Bank"
jómódú, vagyonos főpénztárnokánál. Terjedelmes
és szépen gondozott kert közepén áll a nemrégiben
felépített emeletes villája, berendezve fénnyel és
pompával, ellátva minden kényelemmel.
Hatalmas, egészen a mennyezetig érő nagy
karácsonyfa ragyog a szoba közepén, megvilágítva
száz villanygyertya által; teleaggatva gazdagon
ajándékokkal, mindenféle játékokkal, csecsebecsék-

Özv, Haberern Jonathánné,

S kik laknak ez egészségtelen, nedves falu és
romlott levegőjű viskókban és gunyhókban? Nagy
részt elhagyott hitvestársak, beteges kinézésű édes
anyák sok apró gyerekkel, a kik éheznek és fáz
nak, kiknek az élet örömeiből vajmi kevés jutott,
mert messze idegenbe távozott a családfő, a kenyér
kereső : új hazát keresni, kenyeret szerezni, mert
idehaza még arra sem kerül.
így kerül egymásmellé e gyárvárosba a ragyogó
fény és a sötét árny, jólét és nyomor.
I.
Karácsony este van. A nap immár aláhanyatlott;
borult az ég, sűrű pelyhekben hull alá a hó. Az
utcák néptelenek; ifjú és öreg egyaránt otthon
ünnepel ma s a kedves, a szép, a bájos karácsony

kel, melyek oly szerfelett megörvendeztetik a csa
ládnak két szemefényét: a 9 éves Aladárt és a
6 éves Elvirát. A kicsinyek karácsonya után követ
kezik a nagyok örvendezése, ünnepi lakomája.
Kivilágított fényes termekben gyülekezik a zajongó
vendégsereg, nagyrészt jó barátok és mindennapi
látogatók, kik család hiányában Szigethyéknél ünnep
ük a karácsonyestét. Az ebédlőben gazdag lakoma
várja őket; utána felcsendül a zene, a dal és vígan
lakoznak vala mindnyájan.
A fényárban úszó s vigadozásoktól hangos villá
tól mintegy kétszáz lépésnyire, a terjedelmes kert
túlsó végén áll egy kicsiny, szellős gunyhó, benne
Ráskiné assszonyom siirög-forog, a segédházmesternő. Egyszerű, de tiszta és rendes ruha van rajta;
ide-oda jár a kis szobában, mely alig három lépésnyi;
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egész bútorzata egy ágy, egy ócska díván, két szék
és egy asztal. Szekrény nincs a szobának csúfolt
zugban; minek az egy szegény munkás asszonynak;
kis holmija elfér az ágyban is vagy a díván alatt.
Négy gyermeke van: Karcsi, Feri, Juliska és Mariska;
a legidősebb már 9 éves, a legfiatalabb 2 esztendős.
Most nincsenek otthon; a szomszédban várják türel
metlenül a Jézuska jövetelét.
Ráskiné ez alatt felteszi az asztalra egy cserép
ben a három arasznyi kis karácsonyfát, meggyújtja
a 12 viaszgyertyácskát, elrendezi az olcsó kis játé
kokat s aztán szalad Hudákné asszonyhoz a gyer
mekekért.
Jönnek visszafojtott lélekzettel szépen, illedel
mesen sorjába s a mint megpillantják a fénylő
karácsonyfát, nagy örvendezéssel felkiáltanak, aztán
térdre borulnak és imádkoznak: Köszönjük neked
jó Istenkénk, hogy nem hagytál el és hogy a
Jézuska nekünk is hozott szép karácsonyfát! Dicső
ség a te szent nevednek. Ámen ! Aztán oda mennek
édes anyjukhoz, szépen kezet csókolnak neki, a ki
örömtől könnyező szemekkel osztja ki nekik a
Jézuska ajándékait. Van aztán ujjongás és ugrándozás, vidám csevegés és hahotázás, örvendezés
és játszás, végül pedig ünnepi lakoma, mert ma
nem rántott levest kapnak vacsorára mint máskor,
hanem jó meleg kávét, mákos- és dióspatkót, meg
narancsot, almát.
De az örömnek is csakhamar vége szakadt;
a karácsonyfa gyertyácskái lassanként kialusznak ;
a kis babák álmosak már, mennek hát aludni; de
előbb még elimádkozzák az esteli imát, azután
boldogan álmodoznak Jézuskáról, a szép karácsony
fáról, aranyos dióról, kalácsról, almáról.
Vége van a vigasságnak, néma csend honol
ismét a kis szobácskábán. Vizes korsó az asztalon;
kevés petróleum a lámpában, de ez éppen elég
lesz arra, hogy Ráskiné még elolvassa minden
napi olvasmányát. Az asztalfiókból előkerül valami
ócska kendőbe takart nagy, csattos köpyv; családi
ereklye, mely istenfélő, jámbor öreganyjától maradt
Ráskinéra. De meg is becsüli ezt az ócska könyvet,
a világ minden kincséért sem adná oda, mert min
den földi kincsnél becsesebb, drágább ez a könyv :
az élet könyve, a biblia. Reszkető kezekkel keresi
fel benne Lukács evangéliumának 2-ik részét és
olvassa áhítattal Jézus születésének kedves törté
netét. Éppen a végéhez ér, midőn valaki nagy
robajjal felszakítja az ajtót s hangos jó estvét
kíván. Egy jól táplált alak áll meg a szoba köze
pén, Hudákné asszonyom, a főházmesterné, vagy
a mint ő mondja: házfelügyelőnél Terjedelmes
alakján meglátszik, hogy jól szokott enni; vörös
orrán, hogy jól szokott inni.
— Hát lefeküdtek már a gyerekek ? — Kérdi
erős hangon — Kár, mert hoztam egy kis aján
dékot onnan felülről, a Szigethyné nagyságos aszszony küldi ezt a kis ruhácskát a legkisebbiknek.
Nem új, de azért elhordhatja.
— Oh köszönöm szépen s kezét csókoltatom a nagyságos asszonynak; mondja hálálkodva
Ráskiné.
— Hát aztán maga mit csinál ezen a szép
estvén?
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— Olvasok egy kicsit.
— Mit?
— A bibliából olvasok.
— A bibliából? Hahaha. Már megint a bib
liából és mindig csak a bibliából, mintha ez egy
háromemeletes házat hozna magának!
— Nem kívánok én olyan nagyot, ha ebből a
szent könyvből olvasok, nem köll nekem semmi
földi kincs; úgy megnyugtat, úgy erősít, úgy
vigasztal.
— Ugyan dobja a sarokba azt a könyvet,
oszt ne gondoljon vele többet, nem használ az
magának semmit.
— Oh dehogy nem. Nagy kincs ez a könyv;
az élet kenyere, melyből, ha valaki eszik, soha
meg nem éhezik ; az élet vize ez, melyből ha valaki
iszik, soha meg nem szomjúhozik.
— Azért éhezik és szomjúhozik maga a négy
gyerekével ?
— Oh nekünk a kevés is sok az Úrnak kezé
ből ; megadta ma is kenyerünket és mi jóllakottan
dicsérjük az ő szent nevét 1
— Hát mondja vicéné, látta maga valaha a
mi nagyságos urunkat vagy asszonyunkat imád
kozni vagy templomba menni ? Hány imádságot
tudnak a gyerekeik? Látta csak egyszer is a kezökben a bibliát? S mégis megvan mindenök, a mit
csak szemök, szájuk megkíván; jómódúak, gazda
gok, vígan élik a világukat. Mondta nekem az én
uram, a Hudák, hogy ha a nagyságos úréknak
nem köll templom, imakönyv, vagy biblia, hát
minek köll akkor nekünk. Maga is jobban teszi,
ha nem olvassa annyit, hanem abbahagyja.
— Jaj dehogy is hagyom, dehogy is hagyom.
Hisz ez nekem a legdrágább kincsem. Ha bántja
valami a szívemet, vagy ha elhagyottnak érzem
magamat, ha fáj valami idebenn: ez a könyv nekem
gyógyírt, balzsamot csepegtet a lelkemre. Hogy
hagynám én el? A nagyságos úréknak jó dolguk
van, mindenben dúslakodnak, de éppen ezért nekik
nagyon is meg kellene hálálniok az Úr Isten jóvol
tát. Mert azt olvassuk a 127-ik zsoltár 1-ső versé
ben, hogy „ha az Úr nem építi a házat, hiába fárad
nak, a kik azt építik." Hiába van nekik olyan fényes
palotájuk, ha Isten nem lakozik benne, összedől az
mindenestül. Nem kívánok semmi rosszat nekik,
Isten mentsen; der itt ebben a könyvben azt is
olvastam, hogy az Úr a hitetleneket megbünteti és
a kevélyeket megalázza. Mert az már mégis csak
Isten ellen való vétek, hogy még a gyermekeiket
sem tanítják imádkozni.
— Micsoda, még maga merészel valamit a
nagyságos úrék ellen szólni? Köszönje meg, hogy
megtűrjük s a kis dolgáért lakást adunk; ha fel
mondanánk magának, bizony elmehetne a négy
porontyával a Duna partjára dideregni.
— Akkor sem hagyna el az Ú r! Találnék
egy másik viskót, a hol meghúzhatnám magamat
az én kicsinyeimmel. A ki bízik az Istenben, nem
hagyatik a szégyenben! Gyermekeimnek atyja, az
én jó uram, a messze távolban is sokat gondol
reánk s ha nem is küldhet kalácsra valót, de kenyérre
mindig jut a jó Isten segedelmével.
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— Van is vele mit dicsekedni. Elment, itt
hagyta magát és többet nem jön haza!
— Az Úr visszahozza őt nekünk!
— Ejnye, honnan tudja ezt olyan biztosan?
— Ebből a könyvből.- Nézze, itt olvasom:
„Ne félj, csak liigyj!“ (Luk. 8. 50.)
— No hát csak higyjen, a mit ak ar; bánom
is én. Jóczakát!
— Adjon Isten magának is jó éjszakát!
Mikor a kedves főházmesterné eltávozott,
Ráskiné gondosan elzárta bibliáját az asztalfiókba,
azután oda ment lábujjhegyen kicsiny gyermekei
hez, mindegyiket betakarta, majd ő is melléjük
feküdt s csendesen elaludt. Álmában angyalt lát,
a mint hozzá megy és fülébe súgja édes mennyei
hangon a biztató szózatot: Ne félj : csak higyj 1
II.
Az 1905-ik év első napján szomorú esemény
történt Ujszigeten, mely lázba, forrongásba hozta
a gyárváros minden rendű lakosait. A legnagyobb
gyárak egyike, a Reiner-féle acélgyár csődbe került.
Áz üzemet beszüntették, 1500 munkást elbocsátot
tak. ínség és nyomorúság kopogtatott be sok száz
családnál; a családapák hiába kerestek munkát,
foglalatosságot, mindenütt zárt ajtókra találtak,
mert ilyenkor kicsiny az üzem, kevés a munka a
gyárakban.
A Reiner-gyár bukása megrendítette Ráski
Józsefet is, a legszorgalmasabb munkások egyikét;
a gyárból ő is el lett bocsátva. Hova menjen most
januárban, a.tél kellő közepén; hol talál munkát
ilyenkor? Házában napróí-napra fogyott a kenyérre
való, a megtakarított fillérek elúsztak, már az órája,
gyűrűje is zálogházba került, egyik-másik nélkülözhetőbb bútordarab eladódott, de munka csak nem
akadt. No hát, ha nincs munka, megélhetés itthon,
hát keresünk másutt, más hazában, töprengett
magában Ráski.
Éppen kapóra jöttek akkortájban külföldi ügy
nökségek hirdetései, melyekben egészséges, erő
teljes férfi munkások kerestetnek egy távoli or
szágba. Ráski nem sokáig habozott, aláírta a szer
ződést és sok honfitárssal útra készült el . . .
Amerikába!
Csak a búcsúzkodás ne lett volna olyan nagyon
fájdalmas: hej de sok, sok szem telt meg könnyel,
de sok asszony és gyermek siránkozott, mikor
a kérlelhetetlen gőzmasina füttye jelezte, hogy
indul.
A fiumei kikötőben már várta az elszegődött
munkásokat a nagy kivándorlási hajó, a Hungária;
óriási alkotmány, elfér benne vagy 3000 u ta s; egy
egész úszóváros, melyben gondoskodva van jó
kosztról és kényelemről, hogy ne fájjon szegény
kivándorlók szive, midőn maguk körül csak eget
és vizet látnak.
Bizony nagyon szomorú látvány az a nyüzsgő
embertömeg a hajó fedélzetén és belső helyiségei
ben, szánalmas alakok, többnyire szegényes kopot
tas ruhában, kik után elhagyott anyák és gyerme
kek siralma száll. A ki látott egyszer egy ilyen
kivándorlási hajót azzal a sok szegény emberrel,
a ki mind idegen hazába törekszik, az soha sem
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fogja ezt a képet elfeledni. Mikor a kivándorló
reszkető kezével u'olsó búcsút int a tengerparton
kesergő kedvesnek, akkor önkéntelenül is arra
gondolunk, hogy miért kell ennek így lennie ? Hát
olyan szegény ez a magyar haza, ez a közös édes
anya, hogy gyermekeinek még kenyeret sem tud
adni? S ha ez csakugyan így van, miért nem áll
össze uralkodó és nép, állam és egyház, mágnás
és polgár, bankház és segélyegylet: minden erő
vel, még áldozatok árán is megakadályozni ezt a
nagymérvű kivándorlást, mely a magyar hazának
nagy ártalmára van. Elköltöznek más országokból
is elegen, de azok a kivándorlók könnyebben hagy
ják el szülőföldjüket. Az angol, a francia, a német,
az olasz a spanyol, a hollandus, bármelyik részébe
vetődik a földnek, mindenütt földit, rokonokat talál,
kik az ő nyelvén beszélnek, kikkel magát meg
értetni tudja, kiknél barátságos otthon várja. A
magyarnak nincs barátja, nincs rokona az egész
föld kerekségen; nyelve idegen, ismeretlen a távol
ban, nem beszéli senki m ás; a magyarnak csak
ellensége van, mindjárt a legközelebbi szomszéd
ságban is. Szomorú igazság, a mit a nagy költő
ekként fejez ki: „A nagyvilágon e kívül nincsen
számodra hely I“ Azért szorul össze szive a ma
gyarnak, azért fáj neki oly nagyon, ha ott kell
hagynia hazáját, a melyen kívül nincsen számára
hely széles e nagy világon. A spanyol és az olasz
még a hajón is vígan mulat; a magyar osztályon
néma csend uralkodik, levertség, szomorúság és
csüggedezés.
Mikor af'fiumei kikötőben a Hungária felszedte
horgonyait és jelt adott az indulásra, szegény Ráski
József úgy érezte, hogy most mindjárt megszakad
a szíve. Viszontlátja-e valaha hazáját, szeretteit?
Tél utóján, tavasz kezdetén legviharosabb a
tenger; ilyenkor különösen sokat kell szenvedniük
az utasoknak.
Kedvező időjárás mellett méltóságteljesen szelte
a Hungária a hullámokat; baj nem adta magát elő ;
nyugalom és békesség honolt vizen, hajón egyaránt.
A 10-ik napon gyanús fellegek tornyosultak az
égboltozaton, egyszerre óriási szél kerekedett, mely
felkorbácsolta a hullámokat; megjelentek a bal
jóslatú viharmadarak is. Itt a vihar. Óriási hullám
hegyek csapódnak át a födélzeten, a hajó majd
jobbra, majd balra dűl; a kabinokban és a fedél
közön nagy jajveszékelés, siránkozás, rettegés és
félelem; a parancsnoki hídon a kapitány harsány
vezényszava dörg; nagy lótás-futás, mindenféle
előkészület a menekülésre; az utasok rémülten
mondogatják n o : most mindjárt elsülyed a hajó.
Csak a magyar osztályon nincs rémüldözés, nincs
rettegés. Egymáshoz közelebb simulnak a bajtársak,
egy kis kört képeznek, melynek közepén Ráski
áll halált megvető nyugalommal. Valami könyv
félét szorongat a kezében. Leghűbb kísérője, taliz
mánja ez: az ujtestamentom. Felkeresi benne Máté
evangéliumának 8-ik részét s olvas hangosan, de
teljes nyugalommal: „Jézus hajóba ült tanítványai
val együtt. Egyszerre nagy háborgás támadt a
tengeren, annyira, hogy a hajó elboríttaték a habok
tól. Ő pedig aluszik vala. A tanítványok hozzá
járulván, felkölték őt • „Uram, tarts meg minket,
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mert elveszünk!" Monda nékik Jézus: „Mit féltek
kicsinyhitűek ?“ És felkelvén, megdorgáld a szele
ket és a tengert; és lön nagy csendesség. Az em
berek pedig elcsudálkozának, mondván: „Kicsoda
ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek
néki ?“ 8 a ki csak hallja a felolvasott isteni igé
ket, megnyugszik szivében, lelkében, mert érzi,
tudja és vallja a vihar tombolása közben is, hogy
„Az Úr az én hű pásztorom!“
A vihar elült, széjjeloszladoztak a sötét fellegek,
a szél lecsendesedett. Ismét tiszta kék színben
ragyogott le az égboltozat, kisütött a nap s a
Hungária a hullámok hátán szélcsendben tovább
úszott.
A 18-ik napon a Hungária elérte kitűzött cél
ját; horgonyt vetett a new-yorki kikötőben, illetőleg
annak előrészében, mert a partraszállást, még egy
igen szigorú és szorgos vizsgálat előzi meg, mely
nélkül senki nem léphet a szabad Amerika föld
jére. A kik a meglehetősen zaklató vizsgálaton
átestek, csakhamar eloszlottak a szélrózsa minden
irányában.
Ráskit és társait New-Yorkban rövid pihenés
után vonatra ültették, mely őket Kanadába szállí
totta, a hova 3 napi fárasztó és veszedelmes utazás
után meg is érkeztek.
Kanada egy nagy ország Észak-Amerikában,
az Egyesült-Államok északi határán. Az ott meg
fordult magyarok sok érdekeset tudnak beszélni a
nagy ellentétek e hazájáról. Óriási magasságú
hegyek, melyeknek csúcsait örökös hó takarja és
beláthatlan mélységű völgykatlanok; sebesen tova
rohanó nagy folyamok tüneményes vízesésekkel és
óriási terjedelmű állóvizek, tavak és mocsarak;
hosszan elterülő lapályok és mezőségek, melyeken
bölénycsordák vígan legelésznek és sűrű, áthatol
hatatlan őserdők, melyek mértföldekre terjednek.
Az országot a legtarkább népvegyületek lakják;
van itt angol, francia, német, olasz, spanyol, hol
landus, japán, chinai és sok ezer magyar. Főfog
lalkozásuk állattenyésztés és bányászat; az állatok
kal a bennszülöttek bíbelődnek, a bányászat nehéz
munkájára idegeneket szerződtetnek, a kik között
legtöbb a magyar.
Három napig tartott az utazás New-Yorktól
idáig, de micsoda utazás volt az. Egyik helyen
gyenge alkotmányi! fahídon robogott át velők a
vonat, mely alatt óriási vízesések rohanó árja
hömpölygött; másik helyen meg végtelen hossza
ságú és nagy terjedelmű mocsarakon és tavakon
kellett a szó szoros értelmében átgázolniok a fából
összetákolt alacsony hidak folytonos recsegése és
ropogása között, hogy szinte az elmerülés veszé
lyének voltak kitéve. Majd meg hatalmas bölény
csordák állták el az utat s midőn a vonat hoszszasabb késlekedés után végre kikerülte ez élő
akadályt, akkor meg a közeli erdő sűrűjéből állig
felfegyverzett rablók ugráltak fel a vonatra és
raboltak, fosztogattak irgalmatlanul. Végre minden
poklokon keresztül Isten segedelmével szerencsésen
megérkeztek a quebecki nagy bánytaelepre.
Óriási kőszénbánya-telep ez, hol a föld mélyé
ben feldolgozatlanul hever iszonyú mennyiségű kő
szén : a fekete gyémánt, A nagy mennyiségű szén

hez nincs elegendő munkás s bár a földnek minden
részén hirdetik ügynökségek, hogy erőteljes férfiak
kedvező feltételek mellett munkát kapnak, elegendő
vállalkozó sohasem akad, mert az a munka, a mit
itt a bányában végezni kell, már nem embernek
való. Nap nap mellett a föld sötét mélységében
elrejtve lenni, hová napsugár le nem hatol; hol
néma csend honol, csak a nehéz kőfejtő kalapácsok
egyhangú kopácsolása, kattogása jelzi, hogy itt lenn
is van emberi élet; kora reggeltől késő estig szaka
datlanul fejteni a kőszenet, mindössze délben egy
félórai pihenéssel; abban a fullasztó, nyomasztó
levegőben fáradhatatlanul kopácsolni, gyűjteni,
rakni, talicskázni; kitéve lenni folytonos rettegés
nek, örökös félelemnek, nem robban-e fel vala
melyik akna, nem semmisiil-e meg egy szempillan
tás alatt minden élet ott lenn a mélységekben:
óh ez valóban rettenetes, ez igen nehéz sors. Ezt
csak teljesen egészséges testi szervezet és igen
erős lélek bírja ki huzamosabb ideig.
Ilyen erőteljes test és erős lélek volt Ráski
József is. Bármily nehéz volt is munkája, zúgoló
dás nélkül végezte, mert szüntelen szeme előtt
lebegett kedves családja, édes gyermekei, kikért
élni, dolgozni, küzdeni kellett. Nagyon takarékosan
é lt; keresményének jó részét családjának küldte.
Ha este fáradtan, kimerülve jött haza, elővette leg
hűbb barátját, legjobb tanácsadóját: az új testa
mentumot és olvasta buzgón áhítattal, míg csak
szemei engedték. S ez az Isten igéjéből merített
erősítés naponként felüdíté testét, lelkét egyaránt.
Legboldogabb napja a vasárnap volt, a mikor el
fáradt teste megpihent, lelke pedig felemelkedett
a mennyei Atyához, kitől „alászáll minden jó ado
mány és minden tökéletes ajándék".
Öt-hat magyar társával rendesen körülülték az
asztalt Ráskinál s aztán vallásos érzülettel, Istenbe
vetett rendíthetetlen hittel és bizodalommal énekel
gették az evangélikus egyház legszebb templomi
énekeit, melyekből annyi vigasztalás, annyi báto
rítás, annyi lelkesedés és megnyugtatás szólt hoz
zájuk.
Bell sokszor hangzott ajkukon e szép ének:
Isten felséges adománya:
Vallás, te vagy legjobb, hívem.
Midőn éltemet szélvész hányja,
Mit tenne nélküled szívem ?
Te bölcseségre tanítasz,
S ha hanyatlóm, gyámolítasz!

Ilyenkor angyali békesség, mennyei nyugalom
szállotta meg Ráski szivét s bensejében csengett
az Úr biztató szava: „Ne félj, mert én te veled
vagyok." (I. Mózes 26, 24.)

III.
Munkaközben gyorsan múlik az idő; egyik
nap tolja a másikat, hétre hét, hónapra hónap
hamarosan tűnik el a végtelenség tengerében. El
múlt az első karácsonyest is, melyet Ráski nem
otthon szeretteinek körében töltött s kedvesei nél
küle ünnepeltek. A hosszú s igen hideg telet barát
ságos nyár váltotta fel s az a másfél esztendő,
melyet Ráski a bányatelepen töltött, minden nagyobb
baj és veszedelem nélkül folyt le.
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Az 1906. év október havának 2-ik napján azon
bán megrendítő szerencsétlenség történt a bányá
ban. E nap is — mint máskor — körülbelül 20-an
ültek a villanyos kocsiban, mely a munkásokat a
bányába szállította. A lőport, melyet robbantás cél
jából magukkal vittek, előzőleg gondosan becsoma
golták. Egyszerre — nem tudni mi okból — vil
lanyos szikrák pattannak ki a kocsiból s a lőporra
esnek; egy pillanat s rettenetes dörej reszketteti
meg a bányalejárót; a lőpor felrobbant s a mun
kások félig megpörkölve estek ki a kocsiból. Csak
az isteni gondviselésnek köszönhető, hogy nyom
ban meg nem haltak.
így is megpörkölődött szakállal és bőrrel, le
égett hajjal, égési sebekkel és zúzódásokkal kerül
tek ismét napvilágra, a hol a csakhamar megér
kezett mentőorvosok sebeiket bekötözték és a telepi
kórházba szállíttatva, gondos ápolás alá vétettek.
Ráski József, ki szintén a szerencsétlenek között
volt, 8 hétig feküdt betegen. A lelkiismeretes, gon
dos gyógykezelés alatt visszanyerte erejét, egész
ségét; az iszonyú szenvedések által eltorzult arcára
az Istenbe vetett hit és bizodalom a régi békesség
és megnyugvás fényét varázsolta vissza; csak akkor
borult el rövid időre elméje, ha haza gondolt,
hűséges feleségére, aprő gyermekeire, kik nem is
sejtik, micsoda nagy veszedelemben forgott élete.
Egy vasárnap délután, a házi istentisztelet el
végzése után barátjának, Puskás Lőrincnek unszo
lására rászánta magát, hogy benéz a telepi kurta
korcsmába, a hol magyarok szoktak sírva vigadni,
borba, mámorba fojtván sok keserűséget és bánatot.
Nem nagy kedvvel m ent; mindig félt, hogy a
korcsmái mulatozás rosszra csábítja, elvonja szívét
Istentől és szeretteitől.
De barátja csak tovább unszolta:
— Gyere no ; megiszunk egy pohár bort annak
az örömére, hogy keresztül mentél a nagy bajon.
— Hát nem bánom — válaszolt Ráski — igyunk
ez egyszer egyet az egészségünkre, úgy sem leszek
én már itt sokáig; úgy hív, úgy húz valami haza;
elég volt már a hazátlanságból!
Beszélgetés közben elérik a korcsmát; a pincér
asztalukra teszi a bort és illedelmesen köszön:
Adjon Isten jó estét! A barátságos köszönésre
Ráski hirtelen felkapja fejét, mereven bámul a
pincérre s barátja felé szól:
— Bajtárs; ez a hang; ez az alak; ezek a
mozdulatok . . . nagyon ismerősök nekem. Ki lehet
ez?. . . Megállj, tudom már! És szalad a pincér
után, vállára omlik, füléhez hajol és úgy szólítja:
Szigethy Bertalan ú r ! Én . . . én — Ráski vagyok
Ujszigetről, nem ismer rám?
A megszólított kissé összerezzen, elsápad, majd
haragos és csodálkozó arcot vág, mintha valami
nem tetszenék neki; lebontja vállairól Ráski kar
jait és mereven kiegyenesedik; de a másik perc
ben már meghajlik merev teste, szemei könynyel
telnek meg, kezet fog Ráskival s csak ennyit mond
elhaló hangon: — Ismerem 1 — Ismerem!
Mikor aztán az ámulattól kissé magukhoz térnek,
beszélgetnek egymás sorsáról.
— Hogy jutott ide a nagyságos úr? Kérdi
csodálkozva Ráski.
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— Nagyságos úr? Hahaha! Régen voltam. Most
John a nevem; szaladgálok reggeltől késő estig s
szolgálom a vendégeket. Oda haza meg volt a
kényelmem, boldogságom, mindenem! De nem
becsültem meg. Szép fizetésem kevés volt a nagy
úri élethez s mikor nem telt az enyémből, ott volt
a banknak a pénze; hozzányúltam, sikkasztottam.
Mikor már nyakamon éreztem a hurkot s láttam,
hogy a hullámok összecsapnak fejem felett, el
hagyva mindenkit és mindent, éjszaka titokban meg
szöktem és a sors ide vetett.
— Szentséges Úr Isten, mit kell hallanom! . . .
— Igen, az Isten megbüntetett, keményen, szigo
rúan, mert nem tiszteltem szent nevét!
— S a család?
— Nem tudom, mi lett belőle, nem jött még
hír hozzám!
— S a sok jóbarát, a lakmározó vendégek
és mindennapos látogatók nem segítették ki a
bajból ? (
— Úgy elillantak azok, mint a kámfor.
— Hát az én kis családomat nem látta?
— Úgy tudom, nincs baj. De Isten áldja meg.
Sok a vendég, sokat kell kiszolgálnom; hallja,
mint kiáltoznak: pincér, pincér ! Megyek, megyek.
Isten vele kedves Ráski!
Kezet fogtak s John, a kit odahaza Ujszigeten
Szigethy Bertalannak hívtak, sürgött-forgott az
asztalok körül, mintha egész életében ezt a mes
terséget űzte volna. Ráski megilletődve ült vissza
a helyére, Lőrincz barátjához.
— Gyere ide p ajtás! De sokáig tartott a diskurálás azzal a pincérrel 1 Fakadt ki szinte indu
latosan Puskás Lőrinc.
— Ne bántsd, hisz földim! — Mondja szomo
rúan Ráski.
— No hát most már hallgass egy kicsit oda is,
a hol a muzsika szól. Fülelj csak, milyen szépen
húzzák a mi jó magyar nótáinkat!
— Az ám, 3 cigány legény húzza; hát ezek
ugyan hogy kerültek ide a másik végére a világnak?
Bizonyosan úgy, mint mi. Ott vannak ezek
mindenütt, talán még az északi sarkon is — abba
a horpadásba —, cigánygyerek hegedül.
— Nem szeretem hallgatni.
— De jól húzza! Fáj a szívem, ha a nótámat
húzzák . . . Úgy tol valami innen el, úgy húz
valami haza! . . .
Sír, kesereg a hegedű a cigány kezében, a mint
lágyan átrezg a húrokon:
Messze jártam, távol is volt jó dolgom !
Hej de szivem csak azt mondja : jobb otthon !

S a sok hontalan magyar sírva borul az asz
talra, úgy kesereg, úgy zokog és könnyek között
dúdolja: Hej de szívem csak azt mondja: jobb
otthon!
Ráski is megrendül, szívében valami gyors vál
tozás megy végbe; a dal lelkében visszacsendül:
jobb otthon! Hirtelen elhatározással felugrik az
asztaltól; kezeit égnek emelve, mély sóhajjal össze
kulcsolja s fohászkodik:
Isten! segíts . . . haza . . . haza . . .!
*
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Ismét karácsonyest van. Ujsziget ismét fehér
mezbe öltözött, mint egy évvel ezelőtt; az utcák
néptelenek, a családok ünnepelnek.
Eáskiéknál együtt van a kis család; nem hiány
zik már senki sem ; mind, mind együtt vannak,
kiket a szeretet egymáshoz fűz
Szép karácsonyfa az asztalon, sok viaszgyertyácska rajta; aranyos dió, narancs, kalács; kicsi
babák, mesekönyvek az asztalon. Ráski térdein a
4 gyermek, édesanyjukkal együtt úgy hallgatnak,
a mint a papa beszél, mesél Amerikáról, Kana
dáról, a nagy szénbányáról, a végtelen tengerről,
a sok veszedelemről, a nehéz munkáról, a sok
hazátlan magyarról. Aztán imádkoznak s a kicsi
nyek ágybakerülnek ; végtelen boldogság arcukon,
édes álom szemeikben.
Az öregek tovább beszélgetnek.
— Aztán mond csak anyjukom mi lett a Szigethy családjával?
— Szegény asszonyt a szégyen, a bánat meg
ölte ; szívszélhüdésben halt m eg; az ártatlan kis
gyerekek árvaházba kerültek. Mindig mondtam én,
hogy a hol nem az Úr építi a házat, hiába fárad
nak ott azok, a kik azt építik!
— Hát Hudákék?
— A bank, mely ezt a házat Szigethyéktől el
vette, felmondott nekik, mert örökösen perlekedtek,
civakodtak, káromkodtak; a sok pálinka egészen
elvette az eszöket. így kerültünk mi az ő helyükre.
De meg is becsüljük ám ezt a házat. Neked sem
kell már idegenbe menned, mert új évtől kezdve
te vagy a „Magyar Bank“ második hivatalszolgája.
Édes hazai kenyeret eszel ezentúl már te is!
— Oh Istenem ! mily szomorú volt a múlt évi
karácsonyest s mily boldogító és örömteljes ez a
mai. Hála neked jóságos menyei Atyánk!
— Igén, adjunk hálát' a mi jó Istenünknek s
ne feledjük soha, a mit drága könyvünk, a biblia
mond : Azoknak, kik Istent igazán szeretik, min
denek egyformán javokra vannak!
Oeduly Lajos.

„Csak kísért az Isten és nem üldöz !“
Északi életkép.' GYÖRY VILMOS hagyatékából.

Saaríjárvi fensikú avarján
Fagyvíselt tanyán élt Paavo gazda,
Fürge kézzel műveié a földet,
S várt reá az ég urától áldást.
Ott lakott fiástul, asszonyostul,
Izzadással élve gyér kenyéren,
Árkot ásogatva, szántva, vetve.
Jött tavasz s elolvadott a hóvíz
S elmosá felét az a vetésnek.
Jött a nyár, kitört a jég viharja
S elveré felét az a kalásznak.
Jött az ősz s a fagy vévé a többit.
Paavo nője szólt, haját kitépve:
„Paavo, Paavo, gyászszülött öreg te,
Jer, vegyünk botot, ha Isten üldöz;
* Runeberg J. L. finn születésű svéd költő e költemény
ben a velünk rokon nemzetének küzdelmes sorsát és hősies,
kitartó erőfeszítéseit meg vallásos lelkét rajzolja. Az egész
finn nép az evang. vallást követi.
Szerk.

Kín a koldulás, kínosb az éhség".
Megfogá kezét a férj s viszonzás
„Csak kísért az Isten és nem üldöz:
Végy fakérget a felényí lisztbe.
Kétszer annyi árkot ások én majd,
Várni kész az Istentől a termést".
És az asszony vett felényí kérget,
Nyáját eladja, rajta rozst vesz és vet.
Jött a tavasz s elolvadott a hóvíz,
Ámde mit se hord el a vetésből.
Jött a nyár, kitört a jég viharja
S elveré felét az a kalásznak.
Jött az ősz s a fagy vévé a többit.
Verte mellét s szóla most az asszony:
„Paavo, Paavo, gyászszülött öreg te,
Jersze halni, mert az Isten üldöz;
Halni kín de élni még kínosabb".
Megfogá kezét a férj s víszonzár
„Csak kísért az Isten és nem üldöz:
Kétszer annyi kérget a kenyérbe,
Kétszer annyi árkot ások én majd,
Várni kész az Istentől a termést".
S vett az asszony kétszer annyi kérget,
Kétszer oly nagy árkot ás az agg is,
Tehenét eladja, rozst vesz és vet.
Jött a tavasz s elolvadott a hóvíz,
Ámde mit sem hord el a vetésből;
Jött a nyár, kitört a jég viharja,
Ámde mit sem vert el a kalászból;
Jött az ősz s fagy, ámde távol innen
S meghagyá a termést színaranynak.
Paavo erre térdrehulla, szólván:
„Csak kisért az Isten és nem üldöz".
S térdrehullt az asszony is, rebegve:
„Csak kísért az Isten és nem üldöz".
S szóla most örömmel az öreghez:
„Paavo, Paavo, menj aratni vígan,
Itt az óra élni már vidáman,
Itt az óra félre vetni kérget
S kenyerünket sütni tiszta rozsból".
Paavo megfogá kezét, víszonza :
„Asszony, asszony, az kísértetik csak,
Más szegényt ki el nem űz magától;
Végy te csak felényí kérget újra,
Most meg a szomszédunké fagyott el".

A soproni iskola múltjából,
írta Payr Sándor.

Titus, a diadalmas hadvezér Jeruzsálem meg
szállásakor a követként tisztelgő Jochanan rabbi
nak tetszésére bízta, kérjen bármit, megadja neki.
És a bölcs mester csak ennyit mondott: „Engedd
meg, hogy Jabnehben egy iskolát alapíthassak“.
A büszke római szánó gúnymosolylyal adta meg
az engedélyt. Távolról sem sejté, hogy ezzel fenmaradását biztosította a szétszórt és halálra szánt
népnek.
A protestáns egyházak is ilyen életfentartó intéz
ménynek tekintették az iskolát eleitől fogva. Luther
lelkes szavakkal buzdította a nemességet és a váro
sok polgármestereit iskolák alapítására. S az ered
mény nemcsak az iskolák számát, hanem azok szín
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vonalát tekintve is oly fényes volt, hogy egyetemet
végzett tudósok tanítottak sok helyen elemi iskolák
ban is, mint például nálunk Sárvárott Sylvester
János.
Sopronban is a reformáció munkája mindaddig
befejezve és megerősítve nem volt, míg a templom
mellé az új evangélikus iskola is fel nem épült.
Negyedfélszázados jubileumát ünneplő főisko
lánknak történetét szives felhívásra kisérelem meg
ismertetni röviden és változatosan, a mennyire szűk
terünk itt megengedi.
Három főkorszakra oszlik ez. Az elsőben a pro
testáns város az iskolafenntartó (1557—1674), a
másodikban tovább, mint másfél századon át a
soproni egyházközség (1682—1853) s a harmadik
ban, a Bach-korszak válságos idejétől kezdve a
dunántúli egyházkerület (1853—1907). Mindegyik
korszak ismét két kisebb időszakra oszlik.
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Tamás, a protestáns nádor, Németkeresztur földes
ura, s az olyan nemesek, mint Ákosházi Sárkány
Antal, a nádor előbbi tiszttartója, ki 1544—62.
Sopronban lakott és protestáns célokra nagy össze
geket hagyományozott, bizonyára nem vonták meg
támogatásukat.
Az új iskolának 4 osztálya, minden osztálynak
2 évfolyama volt, úgy hogy a 4 tanár 8 éven át
vezette az ifjúságot. Az alsó-osztályban az elemi
tárgyakat, a felsőben pedig a filozófiát, latint, görö
göt, sőt a leendő teológusok kedvéért, a héber
nyelvet is előadták. A szigorú elkülönítés elemi,
közép- és főiskolára abban a korban még sehol
sem történt meg.
A tanárokat régi szokás szerint jobbára kül
földről hívták be, a kik itt is Melanchthon, Trotzendorf és Sturrn tanrendszerét követték, melyben
a vallási és humanisztikus tárgyak voltak az ural-

A kápolna.

A lycettm, mint városi iskola Í557—Í674.
I. Időszak. Az alapvetés. A német gymnasium és a kisebb
magyar iskola. A humanisztikus nevelési irány. 1557—1584.

1524. okt. 30-án, Sopron piacán felsőbb paran
csolatra még hóhér égette meg Luther iratait s
1557. őszén a városi polgárság, élén a polgármes
terrel már szinte egy akarattal hódol a reformáció
nak s építi fel ennek hatása alatt az új, nagyobbszerű iskolát. A szellemi erőt, mely ezt az átalakulást
létre hozta, senki nem kicsinyelheti s kisszerű vagy
nemtelen okokra visszavezetni a művelt polgárság
nak ilyen, majdnem egyértelmű elhatározását kép
telenség volna.
Sopronnak a reformáció előtt is városi iskolája
volt a Szentlélek-templom fölött való dombon, a
mai nap is űgynevezett kövezeten (am Pflaster).
Iskola áll a helyén most is. 1557-ben a régi ros
katag épületet lerombolták és több osztályra számí
tott, nagyobbszerű iskolát emeltek a helyére. A
munka élén Hűmmel Kristóf polgármester, buzgó
egyháztag állott, a ki a saját kertjét is átengedte,
csakhogy több helyük legyen. Az ilyen nagyobb
vállalattól az olyan patronusok is, mint Nádasdy

kodók. A nevelési cél pedig Sturrn jelszava szerint:
sapiens et eloquens pietas.
Kiválóbb tanerők az első időszakban Nusser
Boldizsár (1557- 61) az első rektor, a Bécsújhely
ről idehívott Hartmann Ferenc és az osztrák bádeni
Zeitvogel Gáspár. — Különösen pedig a strassburgi
Schremmel"Ábrahám magisztert kell kiemelnünk,
a ki Sturmnak nemcsak tanítványa, hanem földije
is volt. Mesterének tanrendszerét ő már Szenczi
Molnár Albert előtt hozta be hazánkba s előbb Selmeczen és Beszterczebányán tanított. Sopronba már
csak (idősebb korában 1583-ban jött s liírneve oly
nagy volt, hogy még ekkor is a legtekintélyesebb
városok rversenyeztek érte. így Rueber felvidéki
kapitány ajánlatára Kassa városa is meghívta, de
továbbra is'| Sopronban maradt s ezt többek közt
azzal., okolta meg, hogy a bécsi evang. polgárok
is marasztalják, mert ezek is Sopronba küldik fiai
kat. Olyan jelenség ez már a XVI. században, a
milyennel később még sűrűbben találkozunk.
A tanárok munkáját hathatósan támogatták még
az, (első lelkészek is, különösen a tudós Gerengel
Simon (1565—70), a ki igen jeles kátét irt a
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anulók számára, melyet magyar fordításban még
a XVIII. században is használtak.
A német gimnázium mellett volt Sopronnak külön
magyar iskolája már a XVI. században is. Pedig
vajmi csekély volt akkor itt a magyarság. Legjob
ban kitűnik ez a templomok használatából. Míg a
német ajkúak 3 nagy templomot foglaltak le, addig
a magyar protestánsok eleinte a Szentlélekről neve
zett kis templomban s utóbb Szent Jakab kápolná
jában is jól megfértek.
Nemcsak külön magyar lelkészeik voltak, mint a
hírneves Bejthe István (1574—76) és Dragonus Gás
pár (1576—82), hanem több jeles magyar tanítója
is. Ezek közül Csatay János, Lindvay János és
Muraközi György neve ismeretes. Ez utóbbi 1579—
1584-ig volt Sopron város tanító mestere s ekkor
Dersffy Ferenc hívta meg udvari papnak Pulyára.
De időnkint a lelkészek is tanítottak, mert
Dragonus, kit a győri püspök 1582 óta Kesző várá
ban tartott fogságban, fájdalmas visszaemlékezéssel
írja 1584-ben a soproniaknak: állítsák fel újra az
ő egyszerű iskoláját s majd meg fogják látni még
a legfelsőbb helyen is, hogy mily jótékony hatása
van az iskolának s Ígéri, hogy ő azt virágzóvá és
híressé teszi. 1857-ben Körmenden működik s alá
írása szerint: sacrae theologiae professor. Rolionczi
lelkész korában pedig gyakorlati teol. művet is
adott ki Monyorókeréken 1591. (Speculum theologorum et concionatorum).
Az iskola népességére nézve a XVI. századból
nincsen bizonyos adatunk, de jó jelnek vehetjük,
hogy bécsi tanulók is látogatták iskolánkat. Növen
dékei közül ismerjük Faut Márkot, a későbbi városi
tanácsost és soproni krónikaírót, úgyszintén Lackner
Kristófot, a későbbi kiváló polgármestert, jogtudóst,
írót és költőt, ki végrendeletében is hálásan emlé
kezett meg mint volt tanítvány az iskoláról. Iskolai
jótéteményt (szállást, élelmezést) az úgynevezett
adstans ifjak élveztek, kik a templomi kórusban
énekeltek, temetésekre jártak és egyéb szolgálato
kat is végeztek.
A szépen megindult iskolai életnek aztán egy
váratlan csapás vetett véget, a milyen csak Rudolf
korában volt lehetséges. Draskovich győri püspök
és kir. kancellár vádolta be a soproniakat, hogy
nem mentek el a szombathelyi zsinatjára és pápai
rendeletre a Gergely-féle új naptárt sem fogadták
el. Erre jött Bécsből Ernő főherceg szigorú rende
leté, mely 1584-ben templomból, iskolából egyaránt
kizárta őket.
Az egész tanácsot Bécsbe idézték, fogságba
vetették és csak oly feltétellel nyerték vissza sza
badságukat, hogy papjaikat és tanítóikat elbocsát
ják. Csak az egy Pápay Imre magyar tanácsos,
Lackner Kristóf keresztapja, merészkedett a papi
és királyi önkény ellen protestálni.
Dragonus volt az első áldozat, őt már 1582-ben
vitték Kesző várába, a tudós Schremmel és Mura
közi pedig másfelé ették a számkivetés kenyerét.
A győzelmes ellenfél r. kath. tanítót rendelt a
városba Fabricius Márk személyében. Ez azonban
még 1602. is panaszkodik, hogy mióta hivatalában
van, még egy tanulót sem bíztak a kezére. A sop
roniak elküldték fiaikat N. Kereszturra, a hova
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Nádasdy a brandenburgi Dániel Ottó jeles tanítót
hívta meg, vagy elküldték Csepregbe, a hol Kreutzer, Gábelmann (Lackner tanítója, kiváló histórikus),
Keresztúri, Brunswick és Andreades tanítottak.
Hosszú 22 évig állt így üresen Sopronban az
iskola. Közben Faut Márk is, már mint városi
tanácsos, mivel a tilalom ellenére Grünberger Gábor
tábori papot Sopronban marasztották, hat heti fog
ságot szenvedett Bécsben. És az erélyes Nagy
Tamás polgármester sem tudta a soproniak jogait
visszaszerezni.
II. időszak. Az első virágzás. Üj magyar gimnázium a régi
német mellett. Humanisztikus nevelés mind a kettőben.
1606—1674.

Végre is Bocskaynak szabadságharca szolgál
tatott igazságot a soproniaknak is. A bécsi béke
kötésre támaszkodva 1606. nov. 1-én ismét birtokba
vették régi iskolájukat a kikövezett dombtetőn
(am Pflaster). Szerényen kezdték újra a tanítást.
Csak 2 osztálya és 2 tanára volt a feléledt isko
lának. De igazgatónak külföldi egyetemről ismét
jeles embert, az eisenachi Frank István magistert
hívták meg. Ez és utódai, különösen pedig a regensburgi Schwanshofer Kristóf (1610—1639) oly buz
galommal és szakértelemmel vezették az iskola
ügyeit, hogy 1633-ban már a 6-ik osztályt is meg
nyithatták. Kiváló érdemük van az új iskola virág
zásában a lelkészeken kívül Sopron derék polgármestereinek, különösen Lackner Kristófnak, Artner
Farkasnak és Artner Erhadtnak, kik mind a hár
man a jogtudományok doktorai és iskolánk növen
dékei voltak.
Lackner hivatalos állásából kifolyólag sűrűén
látogatta az iskolát, törvényeket is írt és adott ki
számára (Scholae Semproniensi praescriptae Leges
Scholasticae) s a hozzáfolyamodó tanárokat és
tanulókat mindig szívesen fogadta.
Fényesen állották meg a versenyt puritán taná
raink az 1636-ban heves küzdelem árán idetelepí
tett jezsuita gimnázium mellett is, a melyet pedig
Dobronoki György, a nagyszombati egyetem első
rektora vezetett s a melyet Eszterházy Miklós nádor
saját fiának idekiildésével s egyébként is bőkezűen
támogatott.
Kiválóbb rektoraink ez időből: Seelmann Keresztély magiszter (1650—61), ki előbb Wittenbergben
volt a filozófiai fakultás adjunktusa, Hentschel
Samu (1661—64), ki szintén Wittenbergből és Tieftrunk Dániel (1665—74), ki Pozsonyból jött ide.
A gimnázium népessége rohamosan gyarapodott.
Az iskola jó hírneve messze földről is ide hozta
a tanulókat. Kőszeg város jegyzője már 16l5-ben
három tanulót küld ide, azt írván, hogy „nagy utat
tettek és a nemrég szervezett gimnáziumot nagyon
hallották dicsérni11. Már magyar fiúk is sűrűén jön
nek a vidékről. Itt tanult Vittnyédy István, a sár
vári tiszttartó fia. És Nádasdy Pál gróf is a sógo
rát Révay Pált itt iskoláztatta. Lackner Kristófnál
volt szálláson. És igen nagy volt azon osztrák
főnemesek, grófok és bárók gyermekeinek száma
is, kik a vallási üldözések elől menekülve teleped
tek meg Sopronban.
(Folytatjuk.)
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B IB L IA I K É R D É S .
(L. M.)
Nehéz küzdés, sok csalódás az életünk,
De azért a napot látni édes nekünk.
Nincs kivétel, egy az élet, egy a halál, . .
Vagy, tán akad néha, a kit más sors talál?
— Én úgy tudom, hogy nem egy, de többen voltak ,
A kik nemcsak egyszer, hanem kétszer holtak.
A Biblia nyolcról mondja, hogy feltámadt,
A királyok könyve maga említ hármat,
Márk, Lukács, János is idéz egy-egy példát,
Kettő nevét Lukács más könyvében látnád.
Ha olvasni szoktál az Élet könyvében,
Sorold fel e nyolcat igazi rendjében!
* * *)
A kik a kérdésre felelni tudnak, küldjék be hozzánk
január 15-ig. A megfejtők közt szép jutalmat sorsolunk ki.

A kápolna.
Csöndes völgy ölében fekszik a kis Lelbach
község messze Németország földjén. Felhőkbe nyúló
bércek övezik körül, melyekről csöndes lejtőkben
ereszkedik alá a hegyoldal.
Nagy örömnap virradt a kis községnek evang.
lakosaira néhány hét előtt. Teljesült hosszú esz
tendőknek forró óhaja, hő reménye : fölépült, elké
szült Istennek háza. Eddig szerény imaterem volt
vallásos buzgóságuk színhelye, most valóvá vált,
mit annyira óhajtottak: méltó hajlékban dicsőít
hetik Istenöket.
Dombtetőn áll a kis kápolna s egy oldalról
termékeny gyümölcskertek, más oldalról a sűrű
lombozató temető határolják s ezeknek zöldjéből
emelkedik ki fehér falaival, piros tetejével, halvány
kék fedelű tornyán pedig magasba nyúlik a keresztyénség hitének, szeretetének és reményének jel
vénye : a kereszt, hirdetve ugyanazt, mit odavéstek
kemény kőbe a templomocska bejárata fölé : „Légy
hű mindhalálig!“
Felvirradt a várva-várt nap s a kicsi, de kedves
és csinos templomocska sokaknak lett zarándokhelye ; közel- s távolról az egész környék evan
gélikusai összesereglettek, fölkészülve külsőleg,
ünnepi ruhát öltve, fölkészülve belsőleg, igaz,
áhítatteljes örömet hordozva szivökben. Eszökbe
jutott sokaknak, hogy a protestáns hithűséget a
maga megnyilatkozásában nem gátolhatja sem távol
ság, sem fáradság s voltak, kik húsz kilométernyi,
sőt ennél is nagyobb távolságból siettek oda ünne
pelni. Eljött a népnek egyszerű fia s eljöttek mind
azok, kiket valaha régebben hivataluk hozott volt
oda s aztán elvitt ismét máshová: erdészek, birósági és vasúti tisztviselők. Ezen a napon azonban
fölkeresték ismét a kedves helyet, hogy az ottmaradtakkal együtt ünnepeljék meg az új isten
házának fölavatását.
Az áldott munkásságú Gusztáv Adolf-egyesület
sietett a kicsiny sereg segítségére s az ő támoga
tása tette lehetővé, hogy teljesüljön sokaknak
reménye, előbb, mintsem hitték volna. S a kis
gyülekezet hálája jeléül elhelyezte az új templo
mocska sekrestyéjében annak a hőslelkű királynak
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arcképét, kinek nevét az áldott egyesület viseli.
De odahelyezett e kép mellé egy másikat is, mely
magában foglalja az 1807-től mostanáig működött
összes lelkészeknek arcmásait s alája írták az írás
eme szavait: „Megemlékezzetek a ti előttetek
járókról, a fik nektek szólták az Istennek beszédét/1
A kis templomot az ünnepélyes alkalomra
szorgalmas női kezek öltöztették virágdíszbe kívül és
belül, mely kedves munkában dicséretes buzgósággal siettek a más vallásúak a mieink segítsé
gére. A templom előtt pedig ugyanazt a két diadal
kaput állították föl, a mely nemrégiben az újonnan
választott róni. kath. plébánost fogadta bevonulása
alkalmával. Boldog község, hol a felekezetek ily
szép egyetértésben élnek egymással, hogy az egyik
nek örömnapja a másiknak is a z !
A fölavatás napjának előestéjén megszólaltak
a környék összes evang. templomain a harangok,
az ünnepnap reggelén pedig choralok zendültek
meg a város tornyán zenekartól játszva s gyűjtötték
össze a hívőket. A régi imateremben gyűltek össze
utoljára. A hol annyi áhítatteljes órát töltöttek,
elbúcsúztak a kedves helytől s vonultak az új
templomhoz, melyet aztán ünnepélyes formában
adtak át magasztos rendeltetésének.
*
Mindezt megírtuk, hogy bemutassuk, mily erősen
buzog a vallásos élet német testvéreink között,
mily lelkesedéssel ápolják ott az Istennek szeretetét a szívekben. Megírtuk, hogy buzduljunk mi
is az ő példájukon. De megírtuk más okból is.
Élt Németországban majd száz esztendővel ezelőtt
egy vallásos lelkületű, mély ihlettségű költő,
Uhland. Számos meghatóan szép, mély gondolatit
költeményei között egyike a legszebbeknek „A
kápolna“ című. Dombtetőn áll a kicsi kápolna
szomorú temetőkert közepén, lenn a völgyben egy
pásztorfiú legelteti víg énekszó mellett juhait. lm’
egyszercsak megszólal a kápolna kicsi harangja s
bús temetési ének hangjai hallatszanak le a völgybe.
Fönt temetnek ; örök nyugalomra helyeznek valakit,
a ki nemrégen talán épp úgy örült az életnek,
mint a fiatal, dalos pásztorfiú. E gyászos hangokra
elhal a víg énekszó a pásztorfiú ajakán s a harang
szó és bús temetési ének eszébe juttatják, hogy
eljön az idő, a mikor néki is úgy fognak majd
énekelni. Ez a szép költemény annyira meghatott
egy kiváló festőt, Darnaut, hogy azt a képzelt
jelenetet, a melyet a költő oly szép szavakban
megénekelt, azt ő festményben szemeink elé vará
zsolja. Megfestette „A kápolna" nevezetű szép
festményét. Mintha csak az a kis kápolna lebegett
volna szemei előtt, melynek fölavatásáról föntebb
szóltunk, mintha csak azt festette volna le, úgy
a mint ott áll a dombtetőn, temetőkert közepén,
sűrű lombozató fák körül emelkedve ki, ég felé
mutatva magasba nyúló tornyocskájával. A mit a
költő képzelete látott s a festő utána alkotott, ím’ meg
testesült, ott áll tényleg a kis kápolna a hegytetőn.
Ezt a szép képet a Könyves Kálmán magyar
műkiadó társaság művészi kivitelbansokszorosíttatta,
még pedig oly megkapó hűen, hogy a 'műlapjaz
eredeti festménynek minden szépségét gyönyörén
tükrözi vissza. A kép nagysága 114X52 cm. sti-
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lizált fakeretben 106 koronáért rendelhető meg
5 K havi részletfizetésre is a Könyves Kálmán-nál.
(Budapest, VI, Nagymező-u, 37—39. sz.)

19. sz.

gyarra (Teljes címe: A keresztyén egyház történel
mének vezérfonala). A munka rövid összefoglalása
a keresztyénség történelmének. Nem adatok tár
háza, inkább eleven előadása az eseményeknek
s a szerző a gondolkodva olvasók számára a keresz
Jó könyvek.
tyén hit és élet fejlődését vázolja. Épen ezért
A Luther-Társaság kiadványai. Társaságunk az hasznos kézikönyvül szolgál. Zsenge tlieol. irodal
idén megint több mint 50 ívnyi kiadványt jutta munk ily művel nem dicsekedhetik, ezért gondos
tott tagjainak (a Családi Lapot is beleértve). Ez kodott a Luther-Társaság e munka lefordításával
az ívszám körülbelül 12—14 korona évi tagdíjnak a hiány pótlásáról. A magyar lélekhez közelebb
felelne meg, holott e rendes tagsági díj csak 8 K. esik a skandináv gondolkodás a németnél s ép
Ebből is kitetszik, hogy Társaságunk nem az üzleti ezért a választást szerencsésnek tartjuk. Ára 2
hasznot nézi, hanem az a főgondja, hogy evang. korona.
népünket minél több épületes olvasmánynyal lássa
Jézus élete második fele jelent meg az őszön
el. De nézzük a kiadványokat egyenként.
dr. Masznyik Endrétől a Magyar Prot. Irodalmi
A népiratkák közül Gyurátz Ferenc Bibliás Mátéja, Társaság kiadásában. A két rész ára 6 kor., egyKapi Béla Kovács Balázs esete, Kovács A ndorj l i - egy rész külön fűzve 3—3 kor. E könyvet nem
tetlen Tamása Családi Lapunkban jelentek meg kell nekünk ismertetnünk a Családi Lapban, a hol
először s olvasóink előtt nincs szükség bővebb a készülő műből több remek részlet megjelent
ismertetésre.
sokak okulására és gyönyörűségére, csak épen
Bizonyára ez alakjukban is kapósak lesznek hírül adjuk a könyv örvendetes megjelenését. Ott
és számos olvasóra találnak.^Az ilyen iratokat több lehet immár mindenki asztalán a Magyar Jézus
ször is el kell olvasni s figyelmeztetni rá a szom élete, a mely után annyira sóvárogtunk s a mit a
szédot, rokont, jó barátot, mindenkit, a kiben egy közel jövőben álmodni sem mertünk. Ha a sok
parányi fogékonyságot tapasztalunk.
idézés és forrásra hivatkozás adja meg a tudomá
Szintén a Családi Lapban jelent meg Gagyhy nyos mű jellegét, akkor ez nem az, mert ilyen
Kénesnek Hitért hazáért című történelmi regénye, külső díszletet itten hiába keresünk. Ámde a szerző
mely Bocskay korának irodalmunkban eddigelé nem unatkoztatni akart bennünket Jézus életével,
egyetlen ilynemű feldolgozása. A nagy történelmi hanem olvastatni azt. A munka lefolyásáról, az
alak e regényben jóval közelebb férkőzik szívünk észlelésről, anyagosztályozásról, ítéletalkotásról nincs
höz a nélkül, hogy nagyságából, fényéből valamit tájékozásunk. Az író a tudós munkájának csupán
veszítene. A könyv ára 1 kor. s a fent felsorol eredményét adja elénk gyönyörű formában. Mert
takkal együtt ajándékkönynek is nagyon alkalmas. eleven, megragadó s a lelket-szívet rabul ejtő nyelv
Az Egyházunk Nagyjai c. vállalatból (szer az, a melyen Masznyik ír. Minden egyes részletnél
keszti Payr Sándor és Kovács Sándor) két füzet a történelmi és földrajzi viszonyok ismerete szol
jelent meg az idén: az 5-ik Gerhard Fái, Paulik gál a magyarázat kiinduló pontjául s igazán csak
Jánostól, a 6-ik Pálfy József, Kapi Bélától. Mind így juthatni el Jézus tanításának velejébe.
a két füzet eleven képet ad hőséről, Gerhardt
Éz előtt 12 évvel Pál apostol életrajzának elő
életrajzában szép az összehasonlítás Luther éne
szavában azt írta Masznyik, hogy Lutherrel kezdte
keivel s nagyon találóan vannak összeválogatva a írói pályáját, Pállal folytatja, a hitnek e két nagy
mutatványul kiszemelt énekek. Gerhardt Pál és hősével s lelke mélyén ott ég a vágy a legédesebb
liibbeni szobrának képe emeli a füzet értékét. Ára munka, a legnagyobb tárgy után. „S tán eljő az
csekély 20 fillér. — Pálfy Józsefben Kapi Béla idő, — írja, — a mikor kettőjükkel egyetemben
Dunántúl egyik legnagyobb, legmunkásabb, ezer leborulok majd még Az előtt is, a kihez ők vezet
kezű papját s a soproni evang. tanítóképző meg tek, hogy szívemet velük együtt néki adjam által,
teremtőjét állítja elénk. Tősgyökeres magyar ember, mindenestül, mint Üdvözítőmnek". Az idő tényleg
a ki azonban jelleménél, tudományszereteténél, egy- eljött. A munka megjelenésében a Családi Lapnak
házias lelkűidénél fogva oda illik a reformáció is része van. Ez előtt 3 évvel, a midőn a Lutherszülőföldjének híresebb, de nem érdemesebb papjai Társaság bizalma e kis lap szerkesztőjéül kijelölt,
közé. Hálával tartozunk a könyvért, a mely ezt a kezdte meg a szerző hasábjainkon a Jézus életé;
szép, munkás életet megrajzolta számunkra. A füzet bői merített bibliai képek sorozatát, egyelőre min
különben a soproni tanítóképző félszázados öröm- den nagyobb terv nélkül. Egyedüli szabályozónk
ünnepére’’készült s ennyiben alkalmi. Ára (Pálfy az egyházi esztendő volt. A közönség részéről min
képével) 30 fillér.
den egyes kép megjelenése után négyével-ötével
Torkos, László, családi életünk s a komoly ér jöttek hozzánk az elismerő, folytatást követelő leve
zelmek e kedves költője A bánat tisztít c. kedves lek. így elmondhatni, hogy közönségünk maga
elbeszélésével gazdagította kiadványainkat. Ezt a választotta meg Jézus életének formáját. A szerző
művét is emelkedett erkölcsi felfogás, az élet ala engedett a közszükség parancsának s megszületett
pos megfigyelése és szépen folyó magyar nyelv Jézus élete. Üdvözöljük a magyar theol. irodalmat
jellemzi s teszi kellemes olvasmánynyá., Ára csak megjelenésekor. A szerzőt pedig kérjük, hogy foly
.10 fillér.
tassa hasznos és épületes munkáját tovább.
Utoljára hagytuk a legvaskosabb könyvet:
Jézus életét megrendelheti kiki a Családi Lap
Nielssen Frigyes Egyetemes Egyháztörténetét, a szerkesztőjénél s a Luther-Társaság könyvkeres
melyet dánból Szeberényi Lajos Zs. fordított ma kedésében.

19. sz.
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Jézus hasonlatai. írta Raffay Sándor. A Magyar
Prot. Irodalmi Társaság Házi Kincstárának Vili.
kötete. Ára vászonkötésben 2 korona. Jézus pél
dázatai után a szerző újabb munkát bocsátott közre
Jézus tanításáról s ebben a nagy Mester hasonla
taival foglalkozik. Itt nehezebb munka várt rá. A
példázatokban annyira elbűvölően domborodik ki
Jézus egyénisége, hogy bele tudunk hatolni tiszta
elmével és fogékony szívvel vezető nélkül is. Nem
annyira vezetőre, mint inkább útitársra van ott
szükség, a kivel elbeszélgetünk a közös, kedves
tárgyról, kicseréljük gondolatainkat és benyomá
sainkat. A hasonlatoknál nagyon is elkél a magya
rázat s a magyarázónak egész tudományos had
sereget kell mozgósítania, hogy feladatát megold
hassa. A példázatoknál gyakran Jézus maga fejti
meg az értelmet, itt a kutató magára marad. Ep
ezért helyesebbnek tartottuk volna, ha Jézus élete
a Házi Kincstárban, a Jézus hasonlatai pedig a
tudományos könyvek sorozatában jelent volna meg,
a hová jelleménél fogva inkább beleillik. A szerző
nagy részletességgel tárgyalja a fontos kérdést,
annak minden egyes részét s nagy fáradsággal
kutatta át az evangyéliomokat a hasonlatok után.
Itt találjuk az emberhalászat, a só, a böjt, a széles
és keskeny út, Jézus követése, betegek orvosa,
Krisztus igája stb. magyarázatát. A könyv meg
szerezhető Jézus példázataival együtt a Családi
Lap szerkesztőjénél (Pozsony, Konvent-utca 13 ) és
a Luther-Társaság könyvkereskedésében (Buda
pesten, V III, Üllői-út 24.).
Negyedf'élszázados főiskola tíoprvnbarr. Emlék
füzet a soproni evang. lyceum 350 éves jubileu
mára. írta Payr Sándor theol. akad. tanár. Ára 1
korona. Kapható a szerzőnél Pozsonyban. Jöve
delme a tápintézet jubileumi alapját fogja gyara
pítani. E kis füzet alkalmi kiadványnak készült,
de jóval felülemelkedik a hasonló alkalmi kiadvá
nyok színvonalán. Alapos tudással s igaz szeretet
tel megírt munka azok számára, a kik e fényes
múltú iskolára kegyelettel gondolnak. Tiszta átte
kintést kapunk a vonzóan megírt füzetből a lyceum
fejlődéséről, nemcsak külső sorsáról, hanem belső
életéről is. Néhány velős megjegyzéssel a szerző
belehelyezi a soproni lyceumot a hazai protestan
tizmus történelmének keretébe. Kívánatos volna,
ha a dunántúli kerület megiratná a lyceumnak egy
nagyszabású történelmét egyháztörténelmünk gaz
dagítására, annál inkább, mert a rátermett történet
író P;iyr Sándorban rendelkezésére áll. A füzetet
ajánljuk olvasóink figyelmébe.
„Harangszó*. Vallásos énekek zongorakíséret
tel. Tisztelettel értesíteni a n. é. közönséget, hogy
vallásos énekeim „Harangszó “ címen a karácsonyi
ünnepekre nyomtatásban megjelennek. A gyűjte
mény terjedelme 16—18 oldal lesz s a következő
hat magánéneket foglalja magában: 1. Mi atyánk,
ki vagy a mennyekben. 2. Fáradt fejem hová hajt
sam? (Szövege Sántha Károlytól.) 3. Óh, hogy
adhassak hálákat! (Szövege Petrőczi Kata Szidó
niától.) 4. Tehozzád, óh Uram, emelem fel lelkem.
(Szövege a XXV. zsoltár.) 5. A mélységből kül
döm sóhajom. (Szövege Sántha Károlvtól.) 6. Az
Úr az én pásztorom. (Szövege a XXÍII. zsoltár.)

A hat ének előfizetési ára 2 korona, mely összeg
alulírott címén Sopronba küldendő. A gyűjtemény
bolti ára 3 korona lesz. Az előre megrendelt pél
dányokat bérmentve küldöm szét. Sopron, Kossuth
Lajos-út 9- Kapi Gyula, nyug. evang. tanítóképző
intézeti igazgató.
A kiváló zeneszerző e művét — addig is, míg
megjelenése után bővebben ismertethetjük, — mele
gen ajánljuk olvasóink figyelmébe.
(Folytatjuk.)

V EG YES.
Új missziói gyülekezet. A bányai egyházkerület segítségével a budapesti esperességhez
tartozó Erzsébetfalva-Kispesti missziói-egyház a
jövő év január hó 1-től kezdve megalakul. A buda
pesti esperességi gyűlés november hó 30-án ezen
missziói egyház lelki gondozójává egyhangúlag
Máté Károlyt budapesti Deák téri egyházunknak
több évig volt buzgó segédlelkészét választotta,
illetve küldte ki. Sok szerencsét és áldást kívánunk
az új egyháznak és első lelkészének.
A nógrádi egyházmegye dec. 3-án Losoncon
iktatta be új esperesét Hrk Jánost és alesperesét
Frenyó Gyulát tisztébe. Ugyan az a gyűlés búcsúz
tatta el nagy melegséggel Wladár Miksát, a ki
az egyházmegyét két időszakon, 12 éven át igaz
gatta. Hosszú érdemes munkásság után vonult vissza
közszeretettől, köztisztelettől kisérve. A gyülekezetek
felügyelővé újólag Beniczky Árpádot, másodfelügye
lővé ismét báró Buttler Ervint választották meg.
A régi egyházmegyét és új elnökséget meleg test
véri szívvel köszöntjük.
Vallásos esték. A pozsonyi protestáns esték
rendjét már közöltük. Annyi változás esett, hogy
Eötvös Károly a pápai Tarczy ünnepen való elfog
laltsága miatt nem jelenhetett meg. Helyette dr.
Masznyik Endre olvasott fel Jézus életének máso
dik részéből két gyönyörű részletet. — Dr. Masz
nyik Endre dec. 14-én este Budapesten a DávidFerenc-egyletben^ a melynek tiszteletbeli tagja,
felolvasást tart Uj társadalom címen. Vele együtt
Lampérth Géza költőnk is vendége lesz az egy
letnek. Lampérth legújabb költeményeivel fogja a
műsort gazdagítani. — Késmárkon az utolsó estén
dr. Szelényi Ödön lyc. tanár, Jézus Krisztus világtörténelmi személyiségéről tartott feszült figyelemmel
hallgatott előadást. Á közönség nagy számmal láto
gatja az estéket, a melyek programmja ének- és
zeneelőadásokkal bővül. — Az aszódi ág. hitv.
evang. egyház dec. 15-én este a bányaker. leány
nevelő intézet dísztermében vallásos estét rendezett
a következő műsorral: 1. Hymnus, Schubert-től.
Éneklik a leánynev. int. III.—IV. o. növendékek.
2. Ima és szentírás-olvasás. 3. Solfejg dala, Griegtől. Énekli Szentiványi Juliska int. tanítónő ; harmoniumon kiséri Perényi Rezső. 4. „A szociális
kérdésről.* írta és felolvasta dr. Masznyik Endre,
theol. akad. igazgató. 5. Isten dicsősége. Beethoven
től. Éneklik Chugyik Pál, Boldis István, Tabajdi
Kun Béla, Matolcsy Kálmán. 6. Jézus és az én
népem, Tompától. Előadja Lugossy Brigitta int.
rendkívüli növendék. 7. Gyülekezeti ének.
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Ú j templomok. Alig múlik el hónap, hogy egy-kót
új templom fölszenteleléséröl ne érkeznék hír. Novem
berben szentelte fel a szúlyói templomot Krizsán Zsigmond esperes (Baltik püspök megbízásából), a bönyi
templomot Gyurátz Ferenc püspök; dec. 15-én a bajai
templom kapui nyíltak meg. Örvendetes az a buzgóság,
a melylyel a hívek a templomokat építik. Ám ez nem
elég. Ha a templom üres, épen annyi, mintha egyáltalán
nem volna templom. Isten nem csupán anyagi áldoza
tot kíván, hanem főleg szivünket kívánja, azt hogy örö
mest hallgassuk az ö igéjét, hogy lelkűnkkel ott is
legyünk a templomban, ne csupán falait rakjuk meg
és tetejét tegyük fel. A templomnak legszebb dísze a
nagy hallgatóság.

SZERKESZTŐI ÜZENET.
Tibold-Darócz. Levél ment.
Sánta József Dersca, Románia. A 9 kor. 88 fillért
megkaptuk. 3 koronát a lap árára fordítunk, 6 korona 88
fillért pedig a szegény theologusok Otthonának juttattunk.
Ez az intézet részint ingyen, részint csekély díjért egész
séges lakást, fűtést, mosást, fürdőt stb. biztosít a lelkészi
pályára készülő szegény, érdemes ifjaknak. Köszönjük a
szíves adományt. BoMog karácsonyt kívánunk Önnek ott az
idegenben, családjának s ismerőseinek. Egyszer írja meg
levélben, hogy megy odakint a sora s honnan vándorolt ki.
F. S. Szécsényfalva. A Luther-Társaság még nem bírja
meg azt a kiadást, a mi a Családi Lapnak hetenként való
kiadásával együtt járna. A 4 korona erre úgy volna elégsé
ges, hogy ha 40UÜ—5000 előfizetőnk volna de ettől még
messze vagyunk. A mi a képeket illeti, itt is a sok költség
áll utunkban. De már megszereztük több új evang. templom
képét s ezeket szép sorjában be fogjuk mutatni.
P. R. M a . A lap a sajtó alól kellő időben kikerül,
hanem az elküldés megy lassan, mivelhogy a Luther-Társa
ság könyvkereskedése csekély személyzettel dolgozik. —
Nagyon szép diszbibliát adnak 8 koronáért. Ehhez hozzá
kell számítani a postaköltséget.
Olvasóinknak boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk.

Luther-T ársaság.

19.

SZ.

távné, Zsigmondy Károly. A győri egyház következő tagjai:
1907-re: Cserhalmi István, Faugyas Mari, Bauer Lenke, Kapi
•Jolán, Demetrovits Mari, Vidonyi Blanka, Borsody János,
Benedek Vince, Gróf Endre, Klauzer János.
5. Adományokból: Győri evang. egyház >00 K., Meszleni
ev. nöegylet 20 K., Tomassek Istvánné 2 K., Győri Lutherestély offertoriumából 12K K. 59 fill.
6. Kiadványokból: Társasági könyvkereskedés útján
500 korona.
Összesen befolyt: 1502 K. 59 fill.
Budapest, 1907 november 1-én
B en d l H e n rik ,
társ. pénztáros.

A Luther-Társaság pénztárába 1907. november hó 1-től
30-áig befolyt összegek kimutatása.
1. Alapító-tagok tőkefizetése: Ríjszti egyház 50 K, Németgarab-Csatai egyház 100 kor.
2. Alapító-tagok kamatfizetése 1907-re: báró Podmaniczky
Gézáné 10 K, Németgurab-Csatai egyház 3 kor.
3. Rendes tagoktól évi 8 koronával 1907-re: Magyar István,
Vágner Samu, Palkovich Sándor, Kovalik Samu, Kolbenheuer József, Mispál Frigyes, Thomka László, Király Emma,
Ringhofer Andor, Sommer Gyula, Borbély János, Magosi
egyház, Kassay Imre, Pethö Pál, Borzay Miklós, Mészáros
Károly, Gecsényi András, Szilsárkányi egyház, Sopronnémeti
egyház, Báuoczyk Irma, Kovács Dániel, Felsőszabadi egyház.
Basper József, Gyürky Pál, Hodza János, Kassai egyház,
Beller Károly. Szalay László (4 kor.) Nyíregyházai egyház,
Hegyaljai egyházmegye, Soproni theol. akad. önképző kör,
Késmárki egyház, Pécsi egyház, Jeskó Lajos, Vendvidéki
lelkészértekezlet, Besztercebányai ev. egyesület, Tátraaljai
egyházmegye, Tiszaföldvári egyház, Brózik Károly, Pozsonyi
theol. Otthona, Kovács Sándor, Soproni alsó egyházm. leik.
egylet, Hauffel Lajos, Szepesi ev. leik. egyesület, Breyer
Jakab, Nagy Kálmán, Vadosfai egyház, Scholtz Ödön, Bezegh
Samu, Győri egyházmegye. 1906-ra: Mednegy János. 1893—
1905-évekre báró Nyáry Antal Pozson.v.
4. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával 1907-re.
Rapos Samu, Pianesz Gyula, Bundschuh Anna, Dunaegyházai
egyház, Margóési Kálmán, Benyai József, Kifut János.
1907 és 1908-ra: Rábavidéki egyház.
5. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával 1007-re:
Farkas János, Iványi Antal, Gombkötő István, Rasztóczky
Pál, özv. Gyürky Pálné, Frenyó Dániel, Horváth Sándor,
Ulreich Oszkár, krahulecz Ádám, Pósch Károly, Bárány
Mihály, Domonyi István, Neposz Gyula, Novák János,
Horeczky Béla, Stark Béla, Varga György. 1906—1908-ra:
Paulinyi Sámuel. 1906 és 1907-re: Klaudy Lipót 1907-re
18 kor., 15 ivánegerszegi pártoló tagtól 15 korona.
Összesen befolyt 762 korona.
Budapest, 1907 október 1-én
Bendl Henrik

A Luther-Társaság pénztárába 1907 október 1-től 31-ig
befolyt összegek kimutatása:
1. Alapító tagok tőkefizetése: Beska ev. egyház 200 K.
2. Rendes tagoktól évi 8 koronával: 1907-re: Margócsy
társ. pénztáros.
Emma, Burdáts Lajos, Halát János, Horváth Sámuel, Viola
Béla, özv. Nauendorf Henrikné, Soproni alsó egyházmegye,
Tanitó-egylet, Szombath György, Izák Márta, Harkai egyház,
Honétzy Pál, Eperjesi ev. nőegylet, Mihályi Lászlóné (4 K.),
Ihász László, Mesterházy Sándor, Somogyi ev. lelkészegy
let, Skóta János, Magyarkolyi egyház, Lébényi egyház,
Báró Nyáry Béláné, Hofbauer Pál, Bakonymagyar szombat- A LUTHERTÁRSASÁG EVANG. KÖNYVKERESKEDÉSÉBŐL,
Budapesten, Vili., Szentkirályi-utca 51/a.
helyi egyház, Hányi leányegyház,' Tomka Gusztáv, Körmöczbányai egyház, Barsi egyházmegye, Schnabel Emil, Luther Márton arcképe. Rézmetszet. A kép nagysága 11X10
Grestiger Róbert, Ivanovich Győző, Raab Károly, Modori
cm., margóval együtt 30X27 cm. Ára portomentesen
leánynevelö intézet, Hetyey Mór, dr. Baltik Frigyes, Bancsó
szállítva 1 korona.
Antal, Veres József, Albrecht Géza, Becht Rezső, Zalai
Olajszínnyomás. Á kép nagysága 51X39 cm. Ára 2 kor.,
egyházmegye, Takács Elek, Homokbödögei egyház. 1906 és
portomentesen szállítva 2 kor. 50 fillér.
1907-re: Such Albert. 1905 és 1906-ra : Dr. Steinmetz Lajos. Melanchtlion Fülöp arcképe. Rézmetszet. A kép nagysága
1900—1904 évekre : Bártfai egyház. 1908-ra: Király Ernő,
11X10 cm., margóval együtt 30X27 cm. Ára porto
Hörk József.
mentesen szállítva 1 korona
3. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával: 1907-re :
Olajszínnyomás. A kép nagysága 51X39 cm. Ára 2 kor.,
Geistlinger Pál.
portomentesen szállítva 2 kor. 50 fillér.
4. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával: 1907-re :
A*?
A*> Több példány megrendelésénél a csomagolás
Csete Antal, Ábrahám Vilmos, a bártfai egyház következő
r í í S rTÍ és porto csak egyszer számittatik.
tagjai: Francz Vilmos lelkész. 1908-ra : Adányi Kornél, Alth
Lajos, Bálinth Lajos' Bartsch Gyula, Bartsch Károly, Bartsch
Nagyon szép karácsonyi ajándék.
Róbert, Bartsch Sándor, Császár Ida, Dávid János, Dávid J.-né,
Dvortsák Józsefné, Fabinyi Margit, Grundl Ede, Grundl
Mátyás, Holenia József, Jármay Titusz, Kreit János, Lintner L U T H E R M Á R T O N MÜVEINEK
Tivadar, Máiyus György, Mosánszky Béla, Mosánszky Nán
I—III. kötete, magyar nyelven. Egy-egy kötetnek
dór, Aranetz Ferenc, Pályi Gyula. Plachta Róbert, Schimkó
János, Spiesz Paula, Soós Lajosné, Szakmáry Géza, Szuto- ára díszköiésben 8 kor. 5 0 f. Megrendelhető az
risz Róbert. Tahy István. Weszter Géza, Wielmann Gusz- Ev. Theol. Otthonban, Pozsony, Konvent-u. 13.
Homyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája, VL, Aradi-utca 14. 40.495
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