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Karácsony ünnepén. "
Ragyog-e a csillag még Bethlehem felett?
Hall-e a pásztornép angyali zengzetet?
Es a bölcsek útja
Elvezet-e újra
A jászolhoz, hol az igazság született?

Karácsonykor.
És monda az angyal nékik: Ne féljetek,
mert ímé hirdetek néktek nagy örömet,
mely az egész népnek öröme lószen:
mert született néktek ma a Megtartó,
ki az Ür Krisztus a Dávid városában.
Luk. 2, 10. 11.

Új hír volt ez a pásztoroknak, mikor az
Urnák angyala hozzájuk lépett ama bethleDiadalmas útját az eszme megjárta,
flemi éjszakán!* Az új hír szívüket először
megfélemlíti/ majd igaz, mély, állandó örömre
A szabadság lelke áradt e világra,
indítja. Természetes volt félelmük. Hogyne
M it a nép csak sejt még,
ijedne meg földi bűnös ember, mikor a menny,
Tudósok kifejték
a tiszta szentség közelvoltát tapasztalja? . . .
S örökre széttörve a szolgaság járma.
De érthető az örömük is; hiszen szívük vágya
teljesült; aki után epedtek: a Megtartó, meg
D e míg versengünk az enyém, tied felett,
született.
Keresvén igazunk, elvész a szeretet,
De nekünk a hír már nem új. Közel
Fáklyája kilobban,
kétezer esztendő óta hallja az emberiség.
Állunk elhagyottan,
Századokról századokra szállva zeng és kö
szönti a jövő s tűnő nemzedékeket. Mi is
A jo g birtokában a szív megdermedett.
annyiszor hallottuk immár gyermekkorunktól
Világ Megváltója, esedezve kérünk,
fogva! Minden szavát könyv nélkül tudjuk;
A dd vissza hitünket a csodákba nékünk!
minden vonatkozásában tudjuk alkalmazni.
N e az igazunkba,
És
mégis nekünk is, ma is kedves, boldogító
*
ez a hír. Sőt azt mondhatjuk, hogy vala
Benned Ur Krisztusba
hányszor halljuk, mindig újnak érezzük, s
Legyen bizodalmunk, legyen reménységünk!
mindig újra örülünk neki, mintha szinte elő
Óh nyisd meg számunkra, nyisd újra az eget! ször hallanánk. Örültünk neki mint gyerme
kek, ha mindjárt csak szűk szobában kis
Angyalok kara hadd hirdesse ünneped!
zöldág, néhány pislogó kis gyertya, pár piros
S csillag ragyogása,
alma s aranyos dió hirdette is a „nagy
Legyen bizonysága,
örömet." Oh láttuk, magát láttuk a kis Jézust,
Hogy üdvöt más nem ad, csupán a szeretet. az Udvezítőt az ajándékok mögött s oly
áhítattal zengtük testvéreinkkel, játszótársa
Albert József.
fyt, •-
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inkkal a karácsonyfa körül, de az Úr házá
ban is a komoly nagyokkal együtt:

19. SZ.

ad emberhez méltó uj boldog életet, az derít
világosságot pályám végén a sírra: aki ama
bethlehemi éjszakán nekem is megszületett,
Boldog örömnap derült ránk,
hogy az én Megtartóm, Üdvözítőm is legyen!
Vigadjon szívünk, zengjen szánk.
S míg szívem feltárom előtte, már érzem
Az egész világ vigadjon
hatalmát: nem bukom el, 0 megtart, üd
S Istenünknek hálát adjon!
vözít !
Es úgy éreztük akkor, hogy velünk vígad
Örömmel fogadlak azért, te régi hír, te
az egész világ, s lehetetlen, hogy hálátlan új hír! . . .
ember is legyen a világon ezen a napon. . .
Örömmel hirdetem: Megszületett a Meg
Később megismertük a világot s láttuk, tartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában!
hogy más öröm az, amely után töri magát,
Pröhle H enrik.
a hála ritkán nyíló virág s a hozzánk leszállt
mennyei szeretet sok szívben nem ébreszt
viszontszeretetet. Megismertük önmagunkat is
Karácsonyi történet.
és láttuk, hogy valami szüntelen lefelé vonz
Tarczali Ádám professzor úr a latinnyelv és tör
bennünket. Láttuk, hogy sokszor azt szeret
ténelem
tanára volt annak idejében a kis vidéki
tük, amit utálnunk és kerülnünk kellett volna.
város gymnasiumában. Mélyreható, alapos tudása
Láttuk, hogy nem azok voltunk amiknek híressé tévé az iskolát, feddhetetlen egyénisége elis
lennünk kellett volna: hidegek voltunk Isten merést és tiszteletet biztosított számára a közélet
iránt, szeretetlenek felebarátunk, testvérünk minden terén.
0 volt az egyetlen a tanárok között, akire nem
iránt; a magunk szerencséjét, kényelmét ke
ragadt
semmi gúnynév a pajzán nebulók révén,,
resve bánatot okoztunk másoknak és oly
pedig h a j! — nyilt titok mindnyájunk előtt —
sokszor rejtett a szív mást, mint, amit az milyen találékony az ifjúi elme, valamelyes külső
ajak mondott. Idegen tartományban jártunk fogyatkozás, egy kis félszegség, egy nyelvbotlás és
a tékozló fiúként s az atyai házat, Istennek készen van a gúnyneve, nemzedékről-nemzedékre
jóságát Üdvözítőnk szeretetét elfelejtettük. szálló, élete fogytáig a szegény tanárnak. Némelyi
Oh de láttuk és látjuk azt is, hogy ez az ket bántja, ha tudomására jut és szigorúan nyo
mozni kezdi keletkezését, ámde ép annyi sikerrel
állapot igaz boldogságot nem ád, sőt inkább kutathatná a pajkos széllő'-sodóría'"falevél eredetét,
boldogtalanná, elégedetlenné tesz, elrabolja és irányát — a másik mosolyogva vállat von, meg
lelkünk békességét s végre oda vezet, hogy emlékezvén a saját ifjúkoráról. Közbevetőleg le
kétségbeesve önmagunkon csak tengődünk a gyen mondva, sokkal szebb és tökéletesebb volna
földön, húzzuk az igát kedvtelenül, fásultan ennek a világnak a képe, ha az öregek, minekelőtte könyörtelen pálcát törnének a fiatalok hibái
s nem remélünk semmit . . . sötét körülöt fölött — nem sajnálnák visszahelyezni magukat
tünk az élet, sötét a jövő, rémít a sír, néhány évtizeddel előbbi időkbe, mikor tudás és
amelynek reggele nincsen.
élettapasztalatok híjján, forró szívvel, szárnyas,
képzelettel,
máskép gondolkoztak, máskép csele
Ilyen volna a mi állapotunk a karácsonyi
kedtek ők maguk i s ! „Aki mindent megért, az
örömhír nélkül ma is, és ilyen is maradna. mindent megbocsát" — mondta egy nagy bölcselő,
Tudjuk s érezzük ezt. Hiszen csak körül de j a j ! — mennyit kellett addig átélnünk és küzkell tekintenünk s látjuk, mily boldogtalan deniink, szenvednünk és csalódnunk, míg a tökéle
az, akinek a karácsonyi hit csillaga nem tesedés ama fokára eljutottunk, hol igazságos bírál
világít. Csak magunkra kell gondolnunk, lehetünk a mások gyöngeségeinek.
Belátom azonban, hogy nem szükség nekem,
mily sötétség vett körül, mikor bűneink miatt összeszednem minden jószagú füvet, kínálkozó vi
a csillag letűnő ben volt egünkön.
rágot, amelyek útjártomban csábítanak, mertineszDe íme felzendiil a karácsonyi örömhír: sze el találok kalandozni a céltól, melyet magam
megszületett a Megtartó! A régi hír megújul elé tűztem, vissza is térek hát a tudós profeszszor úrhoz.
ismét; a régi hír oly erővel hat rám, mintha
Neki tehát nem nyilt alkalma se bosszankoelőször hallanám; igen, mert ma is arra van dásra, se elnézésre az ifjak élcelődő kedve folytán,
szükségem, akiről ez örömhír szól. Ma is mert annak nyilai az ő személyét kivételesen meg
csak az emelhet fel a porból, az szabadtíhat kímélték.
Még a legvásottabb nebulónak se jutott volna
meg szomorú állapotomból, az veheti le szí
soha eszébe, hogy csúfolkodva utánozza biccenő
vemről •súlyos nagy terhét, az adhat békes járását, mert tudta mindegyik, és megilletődött
séget, vigasztalást, erőt a küzdelemhez, az suttogással adta tovább, hogy a kufsteini várban
t
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súlyos rabbilincsbe verten eltöltött évek sanyarú
emléke az. Akkor történt, mikor az elnyomott sza
badság védelmére fegyvert fogott a hazának min
den fia, a tudomány mezejéről a csaták tiizébe
vivé tanítványait a fiatal tanár is. Lánglelkű buz
dításával, vitéz példájával elől járt mindenütt — a
branyiszkói hősök között ott voltak ők is ! Mikor
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retetnek, Karthágó elestéről beszélve el lehetett
siratni az árva hazát s Tarczali Ádám minden
szavának a saját múltja kölcsönözött súlyt és
hatást.
A viharos idők elmúltak, szabad már a szó, a
gondolat, — az ércszavú fiatal daliából görnyedt
kis öreg úr lett, aki sok jó fiat nevelt már a ha-

A sixtini Madonna.

pedig az igazságos ügyet lebirták az egyenlőtlen
harcban, annyi más jó hazafival egyetemben, Tarezali Adám is a börtönben sínylődve töprenkedhetett, derül-e még hajnal e sötét éjszakára ? Mikor
aztán, ha lassan is, de elvégre megvirradt, Tarczali
is újra elfoglalhatta elhagyott kathedráját, ámde
szigorúan utasítva lett, hogy csak a régi népek tör
ténetével foglalkozzék, az újabb idők tárgyalását
kerülve kerülje.
Ámde a régi Róma és Görögország történeté
ben is van elég példája az önzetlen hazasze-

zának. Magának csak egy volt. Az Isten a megmond
hatója, mennyire szerette, milyen mélységes fájda
lommal gyászolta kora vesztét, s milyen határtalan
gyöngédséget fakasztott minden gyermek iránt szi
véből e nagy fájdalom.
Nincs az a kertész, ki nagyobb gonddal nye
segesse, gyomlálja az ő fácskáit, mint ahogy Tar
czali ápolgatta a maga csemetéit. Embert akart
nevelni mindegyikből, a szó igazi értelmében vett
embert. Előtte, a nagy emberismerő előtt, nyitott
könyv volt mindegyik tanítványának jelleme, s biz-
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tos kézzel irtotta hibáikat, befolyásolta gondolkoásmódjukat, fejlesztette tehetségeiket.
Senki nálánál a szerény érdemet meg nem be
csülte, de gyűlöletes volt előtte az alattomos hízel
gés, s aminek legjobban sietett nyakát szegni, az
a kényes kis tanuló úrfiak otthonról hozott nyegle
gőgje volt. A legnehezebb kérdéseket — mi taga
dás benne — mindig ezek kapták, s nagy élve
zettel ültette ilyenkor a bársonyzekés kis nagysá
gos ivadék helyébe a foltos könyökű parasztfiút,
hogy bebizonyítsa, miszerint legalább az iskolában
nem számít semmit az előkelő név csengése, az
élet aztán úgyse mindig érdem szerint klasszifikál'.
Mert a szegény fiúk voltak mégis a tanár úr
titkos kedvencei, — azok a vásott ruhájú buksi
gyerekek, akiknek fényes szeme olyan mohó tudásvágygyal lesi minden szavát, míg fiatal gyom
ruk megjmegkordul az éhségtől. Azok a kis vadócok,
akik egyelőre még illendően köszönni se tudnak,
de bezzeg kis-ujjukban van a deklináció, — akik
jönnek az iskolába virgonc kedvvel, napbarnított
arccal, s megkomolyodnak idő-nap előtt, bele
sápadnak, elsatnyulnak a sok nélkülözésbe, s
nagy szíve mélységes szánalmat érzett a sors e
mostoha-gyermekei iránt, kiket olykor a géniusz
csókolt homlokon, de a sors megtagadja tőlük a
darab kenyeret, — akiket egy szép jövendő áb
rándképe csalogat és nem sejtik meg, hogy ami
reájuk vár, az a lemondás, megaláztatások és nél
külözések végtelen sorozata lesz, hogy úgy kell
kierőszakolni minden talpalatnyi tért, s ökölbe szo
rult kézzel félreállni gyakran a léha üresfejüség
előtt, akit szerencséje vagy születése fölébe emelt.
S ha egyik-másik néha, kiváló tehetséggel, vas
akarattal mégis érvényesül, vájjon boldog lesz-e
igazán a néki idegen világban hova őt becsvágya
sarkalta, s nem vágyik-e titkon vissza vérei közé,
kik a napsütötte rónán kötik kévébe az arany ka
lászt, s míg munkájukra homlokuk verejtéke hull,
örülnek a mának, Istenre bízzák a holnapot, s bol
dogok és megelégedettek, pedig — vagy talán
épen mivel — egész gondolatviláguk nem terjed
tovább, mint a látóhatár, mert nem ittak örök szom
júságot a tudomány kelyhéből.
Ezeket szerette mindenekfelett az öreg úr és
mindenképen igyekezett megkönnyíteni életüket,
legalább amíg az ő hatásköréből ki nem kerültek.
Megható volt az a sok furfang és csalafintaság,
amiket kieszelt, hogy meg ne sértse a fiúk önérze
tét, s a világért se mint alamizsna, csak mint ér
tékes szolgálatok jól megérdemelt jutalma tűnjenek
föl jótéteményei.
Szép nagy gyümölcsös kertje volt a városon
kívül, melyben egész sereg kis nebulót tudott fog
lalkoztatni szabad délutánokon egész éven át. Nem
maradt ott egy fatörzs meszeletlen, egy hernyófé
szek leszedetlen, víg tülekedés közben szedték az
almát, verték a diót, — nem természetes-e, hogy
ennyi fáradtságért bőséges ozsonna járta, s hogy
ők osztozkodtak a termés oroszlánrészén, kezdve a
májusi cseresznyén s végezve a csábító szőlőfiirtökön ? !
Csodálatos sok másolni-való is akadt a tanár
úr körül, jegyzetek, kivonatok egész serege —
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egy-egy jóirású kis suhanc boldogan körmölgette
azokat, tudva, hogy most egyideig nem lesz híjján
a költő-pénznek.
Az öreg úr gazdag könyvtára is hihetetlen sok
rendezésre szorult, majdnem minden évben át lett
az rakosgatva, osztályozva más és más rendszer
és vezérelvek szerint. Ha egy-egy sápadt fiatal le
génykét nagyon kezdett már görnyeszteni a sok
tanulás mellett a nélkülözés, rögtön alkalmazta
könyvtárnoki minőségben s bár az állás csak sine
cura volt, el kellett foglalnia a könyvtár melletti
nyájas kis szobát s a profeszszor úr asztalánál
étkeznie, hogy későn-korán kéznél legyen. Tarczaliné asszonyom híres jó főztjén aztán hamar
erőre kapott a kiéhezett diák, s ha őrizetlen pil
lanatokban már vígan fütyörészve rakosgatta a
könyveket, akkor volt csak az öreg úr megelégedve
könyvtára állapotával.
Ha egy-egy hirtelennövésű siheder már nagyon
is merészen nyújtogatta elő foszladozó nadrágjá
ból csontos lábszárait, a jólelkű pártfogónak rög
tön akadt egy hasonló rendeltetésű ruhadarabja,
amit elrontott a szabó és örült, ha túladhatott rajta,
— köhécselésre hajló, szűkmellű fiúknál meg épen
nem tűrhette a téli kabát nélkül való állapotot,
menten odaadta nekik a magáét, amelyet valamely
képzelt oknál fogva úgyse használhatott. Ilyenfor
mán Tarczali uram szabószámlája esztendő végén
olyan csinos összeget képviselt, mint valami divat
hős dandy-é.
A tekintetes asszony — aki egy kissé házsártos természetű hölgy volt — nem mondom, hogy
nem zúgott kissé eleinte mindezek miatt, de mert
tapasztalni volt kénytelen, hogy máskép oly enge
dékeny férje, pazarlási hajlamáról ez irányban
nem hajlandó letenni, jól rendezett vagyoni álla
potuk mérlegét se billentették le e jótétemények
— okos és jószívű lóvén emellett, elvégre belátta,
hogy elhalt gyermekük emlékét méltóbban nem
ápolhatják, és hűségesen kezére járt mindenben
férjének az emberszeretet e szép munkájában.
Ahogy a karácsony-estét ünnepelték a Tarczaliházban, az meg épen példátlan volt a maga ne
mében !
Már napokkal azelőtt óriási tevékenységet fejtett
ki a konyha körül a tanárné asszony és Gizi,
Klára vagy Ilon, már ahogy épen a család ezidőszerinti fogadott leányát hívták. Mert jó szokása
volt a tekintetes asszonynak, hogy családja sze
gényebb ágából egy-egy növendék-leánykát pár
tul fogott, hogy legyen, akit szeressen és dorgáljon
és sokoldalú gazdasszonyi tudományának letéte
ményesévé tegyen. Ez a jámbor hajadon azután
ki is lett oktatva alaposan az összes női tudniva
lókban, és hallott kora hajnaltól késő éjszakáig
bölcs tanításokat az iránt, hogy mit szabad és mit
nem illik tennie, úgy hogy protestáns létére már
hinni kezdett a purgatóriumban — ámde ez csak
átmeneti állapotnak bizonyult, mert a Tarczali le
ányok olyan jó hírnévnek örvendtek, hogy mire
kikerültek a rövid szoknyából, már mindig jelent
kezett a vőlegény, aki csinos hozományon kívül
egy nagy kincset, egy kipróbált türelmű asszonyt
kapott.
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Nos tehát — „asszonynéni" és fiatal szárny
segéde egyremásra sütötték a sok diós-, mákos-,
lekváros patkót, hosszú póznára húzva pirították a
kemencében a rábaközi módra készült ropogós pe
recet, aminek a receptjét századik asszony se tudja,
— és fontak nagy komolysággal fehér tészta-kí
gyókat, óriási kulcsosokká, ami már kész tudomány.
Aszalt gyümölcsöt is főztek nagy fazekakban, tá
gas kondérban piros húsú sonka kövedt, fűszeres
illatával ínycsiklandoztatón — bizony mondom, mi
kor karácsony-estén mind e drágalátos jókkal meg
lett rakva a nagy ebédlő asztala, — a diákoknál
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Volt aztán lakmározás, kinek mit szeme-szája
kívánt, kapott mindenki, ami mégis megmaradt, pa
pirosba takarva elvitték, nehogy másnap álomnak
tűnjék föl a mai est.
Vacsora után tombola következett; mindegyik
fiú kapott egy számokkal beirt kemény papiros
táblát, hozzá üvegdarabokat. A professzor úr maga
húzkodta ki egy kis zöld vászonzacskóból a számokat,
okuláróján keresztül szemmeltartva mindegyik gye
reknek a számlapját és a kisasszony osztogatta ki
a nyeremény tárgyakat, amik egy mellék asztalon
fölhalmozva állottak.

A berlini dóm.

kevésbbé étien vendég is örömét találhatta volna
benne!
Pedig hát csak diákok voltak a meghívottak,
azok is a legszegényebb fajtából, akiket a szüleik
— költség híjján — nem engedhettek hazautazni
az ünnepekre, ezek sorjáztak föl a lépcsőn az est
beálltával, miután megelőzőleg kopott gúnyájukat
iekefélték s tintás kezeiket tisztára mosták.
Barátságos háznép fogadta őket s menten kigyúlt tiszteletükre a sarokban fölállított hatalmas
fenyő f ^ z apró gyertyája a szent-estét jelezve,
ők pedig körbe álltak és romlatlan szívük mélyé
ből buzgón csendült föl karban az ének : „Krisztus
urunknak áldott születésén—
Annak, aki lenéz reánk a magasból, bizonyára
kedve telt e látományban és nem vette rovásra azt
se, ha egyik másik gyarló emberkének szeme a
mesék országába való látományra, a terített asz
talra tévedt.

Volt ottan százféle apróság, aminek csak egy
kis diák hasznát veheti; jegyzőkönyv, tolltartó,
papiros, meleg sapka, harisnya, zsebkendő, — a
quinternó pláne egy ezüst óra volt, és a legcso
dálatosabb az volt a dologban, hogy kivétel nél
kül mindenki nyert valamit. Az volt "az öröm, a
boldogság! Könnyekkel átitatott szívvel mi már
nem tudunk igy örülni!
Társasjátékok következtek aztán, nagyon mulat
ságos mókák, miket a tanár úr rendezett és mikor
nagysokára hazabocsátotta kis vendégeit, az otthon
édes melegét vitte magával fűtetlen szobájába
mindenik.
Míg „nsszonynéni“ fejcsóválva nézegette hó
fehérre súrolt padlójának siralmas állapotát, melyet
már majd csak az ünnepek elmúltával lehet orvo
solni, Tarcali az ablaknál hallgatta a mindegyre
távolodó vig zsibongást és mintha mérhetlen meszszeségekből egy helyeslő hang jutott volna el hozzá,
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minőt a szívükkel hallanak, akik nagyon sze
Lehetséges, hogy Gálos uram tudott is a ger
retnek.
mánok nyelvén beszélni, de bizonyos, hogy mást
Megkérdeztem egyszer tőle, hogy vájjon miért megtanítani nem volt képes arra, — mert noha
is rendezi házában évről-évre ezt a sokadalmat, ezen a címen vagy 4 évig nálunk vacsoráit, az én
ami hajlott korát tekintve mégis csak terhére tudományom akkor se terjedt túl a leghasználato
lehet.
sabb néhány kifejezésen.
Feleletül akkor mondta el nekem ezt a kis
Ezt látva apám el is határozta, hogy mivel
epizódot a saját életéből:
elemi tanulmányaimmal már úgyis végeztem, egyik
„Nem tudok szomorú fiatal arcot látni és vég szepességi városba visz és ott irat be a gymnátelenül sajnálok minden gyermeket, aki nem tölt zium első osztályába, ahol mellesleg kényszerítve
heti a karácsonyt családja körében, mert még most leszek a német nyelv alapos elsajátítására.
is élénk emlékezetemben van az én első karácsony
Az apám akarata törvény volt nálunk s anyám
estém idegenek között.
is csak titkon hullatta könnyeit, amiért kis ked
Jómódú földesúr volt az apám, egy alföldi fa vence olyan messzire elszakad szerető szívétől, a
luban. Akkortájt jómódúnak tartották már, akinek tanév kezdetén pedig előállott a kis szekér, arra
pár száz holdacskája volt, mert az emberek igé fölrakták zöldre festett ládámat, mely összes föl
nyei lépést tartottak jövedelmeikkel. Olcsó is volt szerelésemet tartalmazta, fölibe kötözték zsákvá
ekkor az életmód, sok minden kitelt a háztól, volt szonba varrott ágyneműmet, s miután apám hama
nagy kertünk, szép lakásunk, hintónk, lovaink, li- rosan véget vetett a búcsúzkodásnak, fölszálltunk
bériás kocsisunk, külső-belső cselédség bőviben, mi magunk is.
szóval mindaz, ami együttvéve a jóllét látszatát és
Hej! micsoda utazás volt az! Ti, akik e vas
érzését kelti.
úti sínekkel össze-vissza hálózott világban hipp!
Az édes apám erélyes, szigorú férfi volt; hir hopp! ott vagytok ahol akartok, el se tudjátok azt
telen haragjától félt az egész háznép, az édes képzelni micsoda törődelemmel járt olyan messze
anyámat se véve ki, aki példányképe volt a hosz- földre eljutni, hozzá még olyan érzékeny lelkű kis
szútűrő szelíd asszonyoknak.
fiúnak, aki tudta, hogy minden kerékfordulással
Első gyermeke voltam a szüleimnek, szegény messzebbre távozik a szülői-háztól, édes anyjától,
anyám talán azért ragaszkodott hozzám, tudtán és kis testvéreitől, a megszokott kedves környezettől,
akaratán kívül azzal megkülönböztetett gyöngéd s keserves tíz hónapnak kell addig elmúlni, míg
séggel, amelyet az asszonyok első szülöttjük iránt újra viszontláthatja őket.
éreznek. Ennek a szeretetnek tudata sok rossztól
Fázósan húzódtam meg az édes apám mellett,
visszatartott későbbi éveimben!
pedig még melegen sütött le reánk az őszi nap,
Hatan voltunk testvérek, mire én tíz éves let mikor jobbról-balról föltűnni láttam útunk mentén
tem, mert akkoriban még az a fölfogás járta, hogy a havasfejű hegyláncolatot s úgy tetszett, mintha
gyerekből, pohárból soha sincsen elég a háznál — egyenesen a tél országába mennénk.
s én voltam az anyámnak kis titkára, segítsége
Végre megérkeztünk. Az ódon felvidéki város,
apró-cseprő házi dolgaiban, afféle igazi anyás-gye komor, emeletes épületeivel sehogyse nyerte meg
rek, akinek lelke túlfinomul és elveszti nyers ru- tetszésemet, még kevésbbé a városi írnok özvegye,
gékonyságát az élettel szemben.
akinek egy szemölcs volt az orrán és veszedel
Nem is szerette az apám, hogy mindig az édes mesen ütköző bajúsza, s akinél én kosztra és szál
anyám szoknyáján ülök, s bár módjában állt volna lásra elhelyezve lettem.
otthon taníttatni, bejáratott a falusi iskolába s
Addig még csak megjárta míg az apám ott
krajcárt adott, ha néha a paraszt-gyerekekkel tü volt és sorra járta velem a professzorokat, hogy
lekedni látott, mert ébredő férfiasságom jelének figyelmükbe ajánljon, nemkülönben a boltokat, ahol
vélte azt.
mindenfélét vásárolt számomra, — de mikor har
Gálos Péternek hívták a tanítónkat, takácsle madnapra nála szokatlan elérzékenyüléssel meg
gény volt különben foglalkozásra nézve, de mikor csókolt és a lelkemre kötötte, hogy csak jól visel
vándorlásából hazatért, nem volt pénze szövőszé jem magamat és megtanuljak alaposan németül,
ket csináltatni, az öreg mester meg épen ekkor akkor majd jövőre a közeibe, Pápára visz iskolába,
halt meg, egyszerűen átvette annak a hivatalát és aztán hirtelen elhajtatott, azt gondoltam földönfu
közmegelégedésre folytatta ezt. Abban az időben tóvá leszek, olyan nagy búbánat szakadt le reám.
a tanítóság nem volt még semmiféle képesítéshez
A „Fra’-Mám’“ így kellett szólítanom az öreg
kötve, — azért megtanultunk írni-olvasni, becsüle asszonyt, aki számomra egyelőre a földi gondvi
tesen számot vetni is. Fonómimikát, fali-táblákat, selést személyesítette — jólelkűen hátbaütögetett,
számológépet és mindenféle modern csodát, amely s mert egyelőre inkább csak jelekkel érintkeztünk,
nek segítségével manapság a gyerek fejébe a tu — beintegetett a szobába s ott mindenféle régi
dományt belelopják — sikeresen pótolt Gálos képeket mutogatott, hogy szórakoztasson.
uramnál egy hajlós fűzfavessző.
Egészben véve jószívű asszony volt, — rende
Nagyra volt német tudományával, mivel állító sen varrt, mosott reám, cifra bögrékben kávét
lag több évig dolgozott Sziléziában, — az apám adott, nagy pampuskákkal kínált és nem sajnálta
ennélfogva szerződtette is, hogy engemet németül volna tőlem szokatlan ízű kotyvalékait se, amelye
tanítson, mert ő maga csak igen hiányosan törte ket egyelőre sehogy se vett be a természetem, s
ezt a nyelvet, s ennek életében egynémely kárát csak annál kívánatosabbnak tűnt föl előttem az
vallotta.
édes anyám finom, ízletes főztje.
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Nem tudtam megszokni az arcát se, mely min jenek értem, mert én itt ki nem állom, egyszer
dig a mesék vasorrú-bábájára emlékeztetett, estén- aztán válasz is érkezett az édes anyámtól, — nem
kint mikor együtt ültünk az asztal mellett egy voltak ám az akkori asszonyok olyan jártasak a
faggyú-gyertya fényénél, ő valami durva harisnyát betűvetésben, mint a mostaniak. Nyilván az apám
kötött, én a leckémet tanultam, félve pillantgattam sugalmazta a levelet, mert a leghatározottabb ta
reá, — éjjel pedig minduntalan fölriadoztam ál gadást tartalmazta a hazamenetelt illetőleg és vál
momból éktelen horkolására, mert csak egy szo tig bíztatott, hogy csak keményítsem meg a szí
bája volt, ahol én a dívánon aludtam.
vemet, nem illik férfiemberhez e sopánkodás. Azt

A berlini dóm oltára.

Az iskolai-élet némileg szórakoztatott; tanáraim
megszerettek, mert jámbor, kötelességtudó fiúcska
voltam, de a honvágyammal csak nem bírtam meg
küzdeni, és senkit se irigyeltem annyira, mint azo
kat a fiúkat, akiknek a szülei közelben laktak és
egyik vagy másik csak fölrándult néha utána nézni
kis kamasz fiának. Ha más nem, a vásárra jött
falusiak hoztak nekik hírt hazulról, egyiknek-másiknak kis zsákba kötve még elemózsiát is. Hű
ségesen elácsorogtam én is heti-vásárok alkalmá
val a vásárálláson, mintha nekem is hozhatott
volna hírt valaki olyan nagy messziségből!
írogattam haza a keserves leveleket, hogy jőj-

is megírta, hogy Pista öcsémnek már kibújt a két
első fogacskája, a kis zsebkésemet, amit mégatavaszszal elvesztettem és annyira sajnáltam most, hogy
a csalitot gereblyélte a kertben, megtalálta az öreg
mindenes, meg hogy a Szellő lovunknak gyönyörű
kis csikója lett, csillag van a homlokán, azon fo
gok én majd lovagolni tanulni, majd ha kissé meg
növünk, ez is, én is.
A zöld ládámon ülve, hej ! de sokszor elolvastam
ezt a levelet, — meg is emberéltem magamat amenynyire tőlem tellett, mígnem a karácsonyi szünidő
elérkeztével újúlt erővel rohant meg a honvágy.
A vidéki fiúk — jobbára közelből valók — majd-
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nem kivétel nélkül megszéledtek. Csengés száno
kon jöttek értük, -— nevető arcok integettek búcsút
az apjuk prémes bundájából. Csak én értem nem jött
senki, csak én nem kaptam semmit karácsony
estéjén!
Pedig néhány nappal később az én számomra
is hozott ám egy ládikát telve karácsonyi megle
petésekkel az édes anyámtól a hóban fönnakadt
postakocsi — micsoda összeköttetés volt az akkor!
Azon az estén azonban nem hatott el hozzám az
enyéim részéről a szeretetnek semmi jele és ki
mondhatatlan elhagyatottság érzete vett erőt raj
tam, amint egyedül gunnyasztottam a szegényes
szobában.
A „Fra-Mám“ theát főzött, aszalt körtével és
mákoskalácscsal kínált, sőt egy narancscsal is meg
ajándékozott, de én nem nyúltam semmihez, úgy
fojtogatta a torkomat valami.
Aztán lefeküdt az öregasszony, mert még aludni
akart egyet minekelőtte az éjféli-misére menne, (Pá
pista volt az istenadta !) az asztalra kikészítette imádságos könyvét és viasztekercsét, és pár perc alatt
fütyülő, trombitáló, harsogó horkolása váltotta föl a
szoba csendjét.
Ez végkóp elkeserített. Összehasonlítottam el
múlt karácsonyaimat a jelennel, kedves igazi ottho
nomat és a mostanit. Láttam a szép tágas ebédlő
szobánkat, benne a tündöklő karácsonyfát, körülötte
ugrándozva kis testvéreimet. Édesanyám szelíd mosolylyal jár-kel közöttük s kiosztja mindenkinek
ajándékait, az utolsó kis konyhaszolgáló is kap va
lamit, csak én rólam nem emlékezik meg senki,
csak nekem nincsen karácsonyfám!
Hirtelen elhatározással elővettem a fenyőágacs
kát, amit még napközben törtem magamnak, — az
udvaron fölhalmozott tüzelőfa egy nyers hajtását —
s a párnám alá rejtettem akkor. Óvatosan levágtam
két kicsi gyertyának valót a Fra’Mám viasztekercsé
ből s az ágon megerősítettem. Volt már karácsonyfa,
csak ajándék nem volt még rajta. Keresgéltem a
ládámban, de bizony a sok jó pogácsa, perec, dió,
alma, miket az édes anyám a ruháim közé rakosga
tott, elfogyott márlassankints én semmit sem találtam.
Mégis ! a legfenekén, a papíros alá elbújva, ott húzó
dott meg két szem aszalt szilva. Fölkötöztem ezt is
córnaszállal, meggyújtottam a gyertyákat, s nagy bú
bánattal a szivemben, ott sirdogáltan a karácsony
fám mellett, szegény, gyámoltalan, magányos kis
gyerek!
Megöregedtem, sok csapás ért, ezt a keserves
órát mégse feledtem el, — hasonló emlékektől sze
retnék megkímélni másokat, míg hatalmamban áll.“
Ezt a történetet mesélte el nekem az öreg úr,
Isten nyugosztalja a haló porában. Nagyon megtet
szett ez akkor nekem, gondoltam elmondom, hátha
más is örömét leli benne.
Hátha eszébe jut valakinek az Üdvözítő mon
dása: „Valaki közületek jót cselekszik az én kicsi
nyeimmel, énvelem teszi azt!“
Farkas Mihályné, Kenessey Gizella.
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Új „bujdosó énekek/*
— A XIX.—X X . századból. —

í.
TENG ER PARTJÁN . . .
(B úcsúzáskor.)
Tenger partján a nagy hajó kikötve.
Bodor füstje mind körém száll a földre . . .
— Azért nem száll tán ez a füst máshova:
Két szememre hogy ráhulljon,
Lelkemre is ráboruljon
Sürü sötét fátyola . . .
Tenger partján a nagy hajó kikötve,
Indul is már zügva-búgva-zörögve . . .
— Azért zúg-büg-zörög tán, hogy a zajban.
Ha a szívem úgy titokban
Fel-felsajdúl, meg-megdobban,
Dobogását ne halljam . . .
Szememen, ha sötét fátyol nem volna:
Visszanéznék az elhagyott otthonra:
S ha hallgatnék szívem titkos hangjára:
— Visszatérnék kis *alumba
S leborulnék térdreh állva
Kalásztermő hantjára . . .

2.
TÚL AZ Ó C EÁ N O N . . .
(A b á n y á b a n . )
Túl az Óceánon,
A tiszai tájon
Most reszket a harmat
A búzakalászon,
Kék búzavirágon . . .
A tiszai tájon,
Árva nyoszolyádon
Most térsz pihenőre
Én elhagyott párom,
Kékszemü virágom.
Most térsz pihenőre
Pacsirta dalával,
Most száll imádságod
Estharang szavával,
Síró furulyával . . .
Tudom, engem keres
Álmod fehér szárnya —
De hiába keres:
Elrabolt a bánya,
A fekete tárna . . .
Ördög rabja vagyok,
De ha rád gondolok:
Pokol tornácán is
Imádságba fogok —
Sírok és zokogok . . .

19. sz.

211

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

3.
EL H A G Y TA LA K . . .
(Öregen.)
Elhagytalak szülőhazám
Mert mostoha voltál hozzám.
Ifjú fejem, szilaj vérem
Megátkozott nagy kevélyen!
Szállottam a tengerekre,
S elbujdostam ide messze
Ismeretlen idegenbe,
Idegenbe . . .

nyára azt vélné, hogy katholikus templomok,
m ert a mi templom ainkat máskép el sem tud
juk képzelni, mint egyszerű, csürféle épületek
nek ; arról a néhány újabban épült szép temp
lom unkról alig akarjuk elhinni, hogy a mieink.
Németországban ritkaság az egyszerű, dísz nél
kül való evangélikus templom. Szép az kívülről,
belülről is. Az utcákon vagy a szabadban semmi
féle szentnek szobrát vagy képét nem lehet
látni. Annál több olyan szobrot, amely a német
nép és reformáció nagyjait, elsősorban Luthert

Hitegettek: jobb lesz itten!
— Jobb-e, nem-e — tudja Isten . . .
Csak azt érzem keservesen:
— Deresedé fáradt fejem
Mégis öledbe hajtanám.
Mégis e z i t t a mostohám,
Mégis te vagy szülőhazám,
Édesanyám . . .
Lampérth Géza.

A nagyhéten német földön.
Rövid időn belül kétszer volt alkalmam
Németországot lá tn o m : először 1907 nyarán,
am ikor Drezdától Hamburgig és onnan vissza
Münchenig jártam be ezt a hatalmas birodal
m at; m ajd 1908-ban a nagyhéten, am ikor Drez
dára és Berlinre szorítkoztam. Érdeklődéssel
néztem főbb vá msainak tudom ányos és m űvé
szeti intézményeit, de elsősorban vallásos élete
érdekelt.
Mily óriási a különbség hazánk és Német
ország között sok mindenféle tekintetben. És
ha keressük az okokat, bizony gyakran ott kell
keresnünk, hogy M agyarország elsősorban katholikus ország, Németország jó nagy része tisz
tán evangélikus. A mi evangélikus egyházunk
intézményeinél m indenütt meglátszik szegény
ségünk, ném et földön pedig m indenütt észre
lehet venni, hogy az evangélikus vallás állam
vallás, am elynek intézményei gazdag támogatás
ban részesülnek. Ahol nálunk szép templomot
látunk égfelé em elkedő toronnyal, majdnem
biztosra vehetjük, hogy katholikus. Szobor van
nálunk is sok, de m ajdnem mindegyik valam e
lyik szentnek a szobra. Ilyen szobor, szentkép
vagy feszület, kálvária nemcsak városaink vagy
falvaink belsejében látható, hanem künn a sza
badban, mezőkön, szőlőhegyekben, erdőkben
és hegyeken is. Az em ber nem m ehet ki az
utcára, anélkül, hogy katholikus pappal, szer
zetessel vagy apácával m induntalan ne talál
koznék. Mindennek úgyszólván nyoma sincs
Németország nagy részében. A szép templomok,
dómok egész sorát találjuk ott és majdnem
mindegyik az evangélikusoké. Sokszor egymás
mellett vannak alig néhány száz lépésnyi távol
ságban. A magyar ember, külsejüket látva, bizo

A berlini Vilmos templom.

és M elanlhonl tünteti fel. A nagyobbrészt katholikus lakosságú Bajorországban, Münchenben
is alig látható valamilyen szentnek a szobra.
Az istentiszteletet, úgy látszik, ott a katholikusok sem viszik ki az utcára. Feltám adási k ö r
menetet legalább nem láttam Berlinben, pedig
ott voltam a Hedwig-templom közelében nagy
szombat délutánján. És csodálatos véletlen! Ná
lunk megszoktuk azt, hogy a mi régi templomaink
toronynélkülik. De Berlinben a katholikusok fő
templomának, a most említett Hedwig-templomnak nincsen tornya. Mikor megláttam, a mi
lőcsei tem plom unkra kellett gondolnom. (Mind
kettő t. i. semmi egyéb, mint egy óriási kupola.)
Katholikus papot, szerzetest, apácát nem láttam
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egészen Münchenig. Annál több diakonisszát.
Az evangélikus papokat alig lehel felismerni,
m ert Németországban is m ajdnem kivétel nélkül
bajuszt és szakállt viselnek.
Evangélikus vallásunk, neveltetésünk m utat
kozik ott mindenben. Sok mindenfélét lehetne
erre vonatkozólag felemlíteni, de csak kettőre
szorítkozom : a nagypéntek megünneplésére és
— bár különösnek tetszhetik az összeállítás —
a vendéglői életre. Hogy nagypéntek a mi leg
nagyobb ünnepünk, hazánkban észre sem ve
hető. Sok helyen országos vagy hetivásárt ta r
tanak ezen a napon. Még a mi evangélikus
kereskedőink is nyitva tartják üzletüket. Tudat
lan katholikus emberek, csakhogy evangélikus
polgártársaikat bosszantsák, akárhány helyen
zajt okozó m unkát végeznek. Németországban
teljesen szünetel a m unka. Zárva van m inden
üzlet; csendesek az utcák; a templomok meg
zsúfolásig telve vannak hívekkel. Nehezebb és
talán különös is a ném et vendéglői élet mivol
tát ,a mi vallásunkkal, neveltetésünkkel össze
függésbe hozni. És mégis azt hiszem, hogy nem
tévedek, mikor ennek bizonyítására, kim uta
tására vállalkozom. A mi vallásunk külső nyilvánulásaiban többek közt abban is különbözik
a katholikustól, hogy az istentiszteletnél a hivő
csak az énekben vesz részt cselekvőleg. A gyü
lekezet különben csendben van. A pap beszél,
imádkozik helyette, a gyülekezet vele érez,
gondolkodik és imádkozik, de csak csendben,
szótlanul. Az a meggyőződésem, hogy az evan
gélikus istentiszteletnek ez a csendre intő, csen
det parancsoló jellem vonása Európának vala
mikor vad, indulatos germ án népeit is a refor
máció elfogadása útjáncsendesekké.nyugodtakká
tette. Hogy ilyenné lett a ném et nép is, a ven
déglőikben való tartózkodáskor is tapasztalható.
Milyen zajos nálunk a vendéglők közönsége,
álljon az akár csak egynéhány em berből! Mi
lyen zajjal, csengetéssel, lármás hangon, sokszor
károm kodással hívják nálunk a pincért! Német
országban a közönség, álljon ez ak ár 200—300
emberből is, a vendéglőben is csendes. Minden
féle jel helyettesíti a szót, a csengetést és adja
kívánságunkat tudtára a pincérnek (és mindig
csak egy pincérrel van az em bernek dolga);
minden csendben, rendben történik és folyik le.
Az első utánikor tett megfigyeléseim ered
ményeként nyert emez összbenyomásokat m á
sodik utazásom kor tett tapasztalataim csak meg
erősítették. Tapasztalataim bővültek, sok érdekes,
tanulságos, talán utánzásra is méltó részlettel
gyarapodtak. Naplószerű rendben közlöm.
A nagycsütörtököt és nagypénteket Drezdá
ban töltöttem, a nagyszombatot és húsvét vasár
napját pedig Berlinben. Nagycsütörtökön reggel
m indenekelőtt elolvastam a drezdai lapokat.
Az első, ami feltűnt, az volt, hogy a szászországi
hivatalos lap nemcsak a kinevezéseket és ren 
deleteket közli, hanem azt is. hogy hol, mikor
és kik tartják a drezdai templomokban az isten
tiszteletet, annak oltári részét és az egyházi
beszédet, kik osztanak úrvacsorát. Ilyesmiről
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nálunk természetesen álmodni sem lehet. A mi
hivatalos lapunk hasonló hirdetéseket egészen
természetesen nem közölhet; de még napilap
jaink is csak a katholikus nagymise zenei szá
mairól emlékeznek meg. Evangélikus egyházközségeink pedig, amelyek 2—3 lelkésszel ren
delkeznek, évről-évre vitatkoznak azon, ne
hagyják-e ki évi jelentésüknek a következő évre
vonatkozó értesítőjéből azt a részt, amely az
egyes vasár- és ünnepnapokon szónokoló lelké
szek nevét közli. Úgy látszik, hogy németországi
hitrokonaink felfogása e tekintetben más. Egyes
lelkészekről még az utazási könyvek is közlik,
hogy «Begehrter, gern gehörter Kanzelredner»
(keresett, kedvelt egyházi szónok); az ő prédi
kációjuk meghallgatására messze vidékről is
özönlik a közönség.
Egy másik lap kimutatást közölt arról is,
hogy m ennyi egyházi adót fizetnek a különböző
paróchiákhoz tartozó hívek Drezdában. És
bizony itt-ott sokat fizetnek, de évről-évre vál
tozik a százalék. így pl. a Heilandkirchehez
tartozó hívek tavaly az egyenes adó 30%-át
fizették; ez évben azonban csak 18%-ot. Az
illető paróchia m indenesetre más úton tett szert
nagy jövedelem re.
A lapokkal végezve, kimentem az utcára.
Az üzletek legnagyobb részénél vagy a cég táb 
lája felett, vagy a kirakatban óriási betűkkel
volt olvasható: Konfirmationsgeschenke. (Kon
firmációi ajándékok.) Gondolnak-e a mi evan
gélikus kereskedőin’ ilyesmire? Igen, bérmálás
alkalmával bérmálási ajándékra.
De hadd m ondjam el m ár a különböző
tem plom okban való zarándokolásom at. Először
is elmentem az evang. udvari tem plom ba (Hofvagy Sophienkirche). A szászok királya tudva
levőleg katholikus, de népe úgyszólván tiszta
evangélikus, llyformán a három udvari pap
inkább csak az udvar népének, alkalm azottai
nak és a közelben lakó evangélikusoknak papja.
A tem plom kívülről is csinos, kéttornyos temp
lom, belülről is díszes. Két hajója van, úgy hogy
az oltárt csak az egyik hajóból lá tn i; de szó
széke oly helyen van, ahonnan mindenki lát
hatja és jól is hallhatja a papot. Mikor a tem p
lomba beléptem, az üres volt; az oltáron azonban
égtek a gyertyák. Annak a jele, hogy nemsokára
istentisztelet lesz. Körüljártam a templomban,
hogy m inden részével megismerkedjem. Mikor
az oltár környékén jártam , mintha egy prédi
káló pap hangját hallottam volna. Közeledtem
a hang iránya felé. E rre egy díszes ruhájú egy
házfi term ett előttem és értésem re adta, hogy
a szomszédos kápolnában gyónásra előkészítő
beszédet tart egy lelkész és hogy onnan a gyónó
közönséggel nem sokára át fog vonulni a tem p
lomba. A legtöbb németországi templom mellett
ugyanis külön esketési és keresztelő templom
(«Trau- und Taufkirche») van, amelyek a mi
kath. templomainkkal összekapcsolt kápolnákhoz
hasonlítanak. Csak nagy ünnepeken tartanak
magában a templom ban az oltár előtt úrvacso
rái beszédet. Esketést nem láttam, de valószínű,
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hogy csak «nagy» esketés megy végbe m agában
a templomban. N em sokára megszólalt az orgona,
a kápolnából besereglett mintegy száz hivő és
helyet foglaltak az oltár körül felállított széke
ken. A németországi templomok oltára és a
templom hajójától rácscsal elzárt hozzátartozó
tér oly nagy kiterjedésű, hogy több száz em ber
kényelmesen elfér benne. Az oltárnak (*szen-
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lom 1897-ben leégett, csak falai és tornya m a
radt meg. 1900-ban újra átadták magasztos
rendeltetésének. Óriási templom, mely különö
sen gyönyörű este, m ikor meggyűl nagyszámú
karos gyertyatartója, amelyek mindegyikében
12 láng. Orgonája ritkítja párját: négy m anuálja
van 92 változattal. A Kreuzkircheben is úrva
csora volt, de ott m ár magában a tem plom ban

A berlini Emmaus-templom belseje.

télynek») ily formájú, nagyarányú építése a
reformáció előtti időből származik és megvan
a legújabban épült tem plom oknál is. A hívek
után megjelent a pap is az oltár előtt. A funk
ciót tisztán énekelve végezte. Énekelte nemcsak
a Mi atyánk-at és a szereztetési igéket, hanem
az imádságot is. Úrvacsora közben a templom
karénekesei gyönyörű énekeket adtak elő.
Innen a szomszédos Kreuzkirche-be mentem.
Ez Drezda egyik főtemploma. Először a hétéves
háborúban, 1700-ban, döntötték rom ba a poro
szok bombái. A nagy pom pával restaurált temp-

tartották a beszédet, gyónást és úrvacsorát is
És mint később meggyőződtem róla, aznap a
Kreuzkircheben m ajdnem minden órában volt
úrvacsora-osztással egybekötött gyónás reggel
7 órától egészen esti 7 óráig és azok mindegyi
kén résztvett legalább is száz ember.
A Kreuzkircheből átmentem az ugyancsak
a szomszédban levő Frauenkirche nevű hatal
mas kupolás tem plom ba; a kupola körül négy
alacsonyabb torony van. A templom előtti téren
Luther Márton gyönyörű szobra köti le figyel
münket. A Frauenkirche helyén m ár a XIII.
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században volt egy kath. templom. Azóta több ezt a Bach-féle hangszerelésben a két énekkar,
ször is újra épült, utoljára 1726-tól 1738-ig. a zenekar és az orgona. A hatalmas hanghulMikor 1760-ban a várost bom bázták, a bom bák lámok alig bírtak elférni, a templom ban meg
a templom magas kupolájának nem bírtak ár rezegtek a padok, megmozdult az ablakok üvege
tani. A Frauenkirche nélkül el sem lehet kép is; mintha az egész templom megrendült volna;
zelni D rezdát; úgy jellemzi a várost, ahogy gyönge idegzetű nők sietve menekültek a temp
Budapestet a királyi vár, a Gellérthegy, Pozsonyt lomból.
pedig a várrom . Bár a templom talán még
Másnap, nagypénteken, nagy csend volt a
mélyebb helyen van, mint a város többi része, nagy városban. Zárva volt m inden üzlet, az
mégis e templom magas kupoláját látja meg em berek a tem plom ba tolongtak. Az utcákon
először m ár jó messziről a vasúton vagy hajón egyéb járókelőt alig lehetett látni. Nekem vá
érkező idegen ; a kupolából nagyszerű kilátást lasztanom kellett a különböző tem plom ok között.
élvezhetünk a városra és annak szép környé Az udvari tem plom ba mentem. Már jóval az
kére. A templom belseje is igen szép és ren d  istentisztelet kezdete előtt megtelt. A figyelmes
kívül érdekes. Valami 5000 em ber fér el benne. udvari egyházfiak azonban a későn érkezőknek
Egymás felett köröskörül 11 karzat van benne. is mutattak a karzatokon üres helyet. És az
A kupola alján is vannak álló helyek. A tem p istentisztelet végéig senki sem mozdult a helyé
lom egyik érdekessége az, hogy orgonája az ről. Feltűnt a templomot látogatóknak énekes
oltár felett van, óriási magasságban, ahonnan könyve. N álunk a katholikusokéhoz hasonló.
nagy számok m utatják nemcsak az énekeket, Alig nagyobb, mint a zsoltárokkal egybekötött
amelyeket istentisztelet közben énekelnek, ha új testamentom-kiadásaink. Díszes és b ár kicsi,
nem annak az éneknek a versszakát is, amelyet betűi mégis elég nagyok, könnyen olvashat b e
éppen énekelnek ; úgy hogy a templom ba menő lőle gyöngeszemű em ber is. Az istentisztelet
nem kénytelen zavarni szomszédját, hogy meg oltári része is jó hosszú volt. Amíg a pap az
kérdezze tőle, hol tartanak az énekkel. A Frauen- oltár előtt állott, csak énekelt. A bibliai szent
kircheben éppen korfirmáció volt. A konfirmá- igéket nem az oltártól olvasta fel, hanem át
landók nem ültek külön, hanem szüleik mellett ment az oltárnak a templom hajójához vezető
és azokkal együtt vettek részt az úrvacsorában. rácsához és ott az úgynevezett «olvasópultuson»
A megelőző beszédben a lelkész a konfirmáció olvasta fel a nagypéntekre rendelt bibliai sza
és különösen az úrvacsora fontosságáról beszélt kaszt. Ilyen pultus a legtöbb németországi
és lelkére kötötte hallgatóinak, hogy az úrva tem plom ban látható. Az oltártól ugyanis alig
csorát ne tekintsék olyan cselekedetnek, amely értené meg a gyülekezet a felolvasó pap sza
ben csak azért vesznek részt, m ert őseiktől vait, különösen a rossz akusztikában szenvedő
ta n u ltá k ; az úrvacsora tö b b : egy mélységes templom okban. Az egyházi beszédet megelőzte
csoda.
egy motette előadása és a közének. Maga az
Nagycsütörtökön este 7 órakor nagy nép egyházi beszéd orthodox szellemű volt és a
tömeg tolongott a Kreuzkirche környékén. Sok tudom ányos theologia sok mindenféle részletét
em ber kezében kóta, hangszer is volt. A nagy tartalmazta.
Innen átmentem a közelben levő református
pénteken este tartandó egyházi zenei előadás,
a Bach-féle Mattháus passzió főpróbájára vár templom ba. Tornya nincsen, de kereszt van a
tak. Az újságokból tudtam, hogy m agára az csinos épületen. A papok Luther-köpenyben
előadásra m ár nem kapni jegyet. De a véletlen végzik az istentiszteletet. Mint hallom, így van
úgy akarta, hogy legalább a főpróbán lehettem ez a külföldön mindenütt. Éppen úrvacsora
jelen. Hogy mily óriási volt a tolongás a fő osztás volt. Itt láttam először azt, hogy a hívek
próbára is, kitűnik abból is, hogy csak nagy- nem egy közös serlegből isznak, hanem min
nehezen lehetett bejutni a tem plom nak valami denki külön-külön pohárkában kap bort. Sok
8 kapuján át annak belsejébe. (A kapuk felett evangélikus tem plom ban is meg van m ár hono
az ABC betűit lehet olvasni és a belépőjegyek sítva éz az egészségügyi követelményeknek meg
is jelezték azt a kaput, am elyen át meg volt felelő újítás.
engedve a bemenetel.) Amint elhelyezkedtem,
Benéztem a katholikus udvari templomba
láttam, hogy az orgona előtt levő nagy kiterje is. Éppen nem találtam olyan szépnek, amilyen
désű téren valam i 250 énekes és zenész foglalt nek az utazási könyvek mondják. Telve volt
helyet. De az orgona felett levő jobboldali kar ez is emberekkel. Az oltár felett jobbra levő
zaton is volt még egy körülbelül 100 fiúból és páholyában ott volt a szász király is, akinek
leányból álló kar. El lehet képzelni, hogy mi palotája össze van kapcsolva a templommal.
lyen hatalmas zenei előadás volt. Zengett az Egy pap éppen beszédet tartott. Feltűnt, hogy
ének, karének és operaénekesek és énekesnők minden pádon ez a felirat van: Für Katholiken
m agánéneke, zúgott a zenekar és búgott az reserv ie rt! (Katholikusok szám ára fenntartva.)
Délután ellátogattam egy igen érdekes temp
orgona. Krisztus szenvedéseit adta elő a mű,
az egyik szereplő, egy kiváló hangú operaéne lomba, a drezdai Garnisonskirchebe (katonai
kes, m agát Krisztust személyesítette. Soha el templomba). Ott van a kaszárnyák megett egy
nem felejtem azt a hatást, amelyet az a mi igen szép helyen. Azért érdekes és ritka a maga
gyönyörű én ek ü n k : O Haupt voll Blut und nemében, m ert kettős te m p lo m : evangélikus
W unden reám g y akorolt: fortisszimó előadta és katholikus, és oly furfanggal épült, hogy
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kívülről észre nem lehet venni, hogy hol vég
ződik evang. és hogy hol kezdődik kath. része.
Csak annyit látunk, hogy kath. része igen kicsi,
az evangélikus pedig nagy. Közös a tornyuk,
a nagy harangok az evangélikusoknak szólnak,
a kicsik a katholikusoknak. A katonák vallás
különbség nélkül egy időben m ennek istentisz
teletre. Egészen a torony alatti közös bejáratig
együtt m ennek; ott, anélkül, hogy az utcáról
láthatná az ember, a katholikus katona balra,
az evangélikus pedig egyenesen előre megy
a maga templom ába. A két sekrestye egymás
mellett v an : a két katonai pap tehát igen könynyen érintkezhetik, ha jónak látják. A templom
evang. része gyönyörű, fényes, világítás mellett
különösen pompás lehet. Nagypénteken délután
liturgikus istentisztelet volt. Katonaság nem volt
jelen, csak néhány tisztet lehetett látni a polgári
közönség között.
Innen visszafelé menve láttam , hogy egy
drezda-újvárosi templom még nyitva van. A
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játszottak a hangszereken és szépen énekeltek
a karok is, a magánénekesek is. Ilyen vallásos
zenei és énekelőadások azonban nemcsak nagy
pénteken vannak, hanem, habár nem oly nagy
szabásúak, minden héten Drezda több templo
mában. A leghíresebbek és mintaszerűeknek
elismert motette-előadások a Kreuzkircheben

A wittenbergi vártemplom.

minden szombaton délután 2 órakor és
a Frauenkircheben ugyancsak szombaton
délután 4 órakor, m indenütt szabad be
menet mellett.
Otthagyva az ev.-lutheri Szászqrszágot,
nagyszom baton m ár Berlinben voltam, egy
világvárosban, amelynek lakosságának a 90
százaléka evangélikus; az egyházak azon
Szenlháromság-templom volt. A délutáni isten- ban Poroszországban 1817 óta majdnem kizáró
tisztelet után itt is előadtak «Das Ende des Ge- lag a reformálttal egyesült evangélikus egyházak.
rechten* című passziós oratóriumot. A templom Első utam az új evangélikus dómba vezetett.
zsúfolásig megtelt áhitatosan hallgató közönség Már félévvel előbb is ott ültem egy óra hosszát
gel. Azt hittem, hogy csak néhány tem plom ban és bám ultam külsejét és b elsejét; most újra
van ilyen zenés előadás, pedig úgyszólván min gyönyörködtem benne. Gyönyörű helyen, nagy
den drezdai templomban volt, nem csak azok szerű környezetben elsősorban éppen ez a dóm
ban, amelyekét újságok és falragaszok hirdették köti le figyelm ünket; a királyi palota és a m ú
és amelyeknél belépődíjat is szedtek; a Szent zeum ok és a Spree folyó két ága között egy
háromság-templomét nem hirdették, nem is szép kert hátulsó részét foglalja el. A templom
volt belépődíj, csak a nyomtatott program m ért egy régibb dóm helyén reneszánsz-stílusban
szedtek azoktól, akik ilyent kívántak, 10 Pfen épült (1905-ben avatták fel). H árom részből áll:
niget (6 kr.). De ez is olyan szép volt, hogy a a középső a tulajdonképpeni templom («Predigtmi nagyvárosi közönségünk is nemcsak áhítat kirche*); észak felé van a m ajdnem ugyanolyan
tal, hanem élvezettel is hallgathatná. Szépen nagy eskető és keresztelő templom, dél felé
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pedig az emléktemplom, am elynek kriptáiban
a Hohenzollern-háznak m ár 95 tagja alussza
örök álmát. De van itt több gyönyörű em lék
szobor is; a császár felállíttatta többek között
Bismarck hercegét is. Hogy maga a templom
milyen gyönyörű lehet, bizonyítja az is, hogy
l l l/2 millió m árkába (majdnem 14 millió koro
nába) került. Legfenségesebben hat kívülről
az óriási kupola, amelyet 4 torony vesz kürül.
Künn és benn a keresztyén egyház és a refor
máció főbb alakjainak szobrai láthatók. Gyö
nyörűek az ablakok üvegfestményei is. Az elég
egyszerű oltár megett különösen szépek az
ablakok üvegfestményei), amelyek Krisztus éle
tének legfőbb részeit ábrázolják. Este és m ás
nap meggyőződtem arról is, hogy mintaszerűek,
áhitatot keltők istentiszteletei is. Nagyszombaton
este 6 órakor ugyanis liturgikus istentisztelet
volt, amilyen ott m inden nagy ünnep előtt szo
kott lenni. Már félórával előbb megtelt a tem p
lom. Mindenki megkapta a liturg. istentisztelet
szövegét. Hat óra felé egymásután felcsillogtak
a templom villamosgyertyái. Pont hat órakor
a templom valóságos fényárban úszott. Ugyan
akkor felvonultak az orgona mellé 10—15 éves
fiúk és felnőtt férfiak. A dóm híres karénekesei:
csak a róm ai sixtini kápolna k ara vetekedhetik
vele. Először egy jó hosszú és elég nehéz zsol
tárt énekeltek, szépen is és áhitatot is keltettek
m indenkiben. Azután a pap lépett az oltár eléA porosz evang. pap m ár nem énekel semmit.
Még é szavakat is: «az Ur legyen v eletek !» is
csak m ondta, csak a k ar felelt rá énekkel; e
szavaira is, később is. Ez a liturgikus istentisz
telet előttem felejthetetlen lesz.
Másnap, húsvét vasárnapján délelőtt 10 óra
kor ugyancsak a dóm ban résztvettem a főisten
tiszteleten. Már 9 óra tájban is nagy néptömeg
hullámzott a dóm előtti téren ; de a tem plom ba
nem bocsátottak be senkit, m ert a katonai
templom leégése óta katonáéit szám ára is itt
tartják az istentiszteletet, ennek befejezése után
pedig szellőztették a templomot. 1/210 órakor
megkondult a templom nagy harangja és ekkor
m á r megnyíltak a dóm kapui. Rövid idő alatt
zsúfolásig megtelt a templom, amelyben 1960
ülőhely van. Tíz órakor megszólalt az orgona,
a világ egyik legnagyobb orgonája. De nem 
sokára elhallgatott. A dóm kara egy gyönyörű
zsoltárt adott elő. (A reform átus egyháznak tett
kedvezmény, de nem a gyülekezet énekeli, ha
nem a kar.) Utána énekelt csak a gyülekezet.
Az orgona hatalmas hangjait nem találják ele
gendőknek az ének vezetésére, még harsonák
hangjaival is erősítik, talán azért is, hogy a
közönség ne húzza-vonja az éneket. Mikor az
oltári istentisztelet megkezdődött, az egész gyü
lekezet felállt a maga hely érő l; állt nemcsak
akkor, mikor a pap a szentírásbeli helyet
olvasta, hanem ima közben is. (Ismét reform,
szokás.) Az oltári istentisztelet gyönyörű és áhi
tatot keltő v o lt; azzá tették különösen a kar
énekelőadásai. Utánzását nálunk csak Pozsony
ban a ném etnyelvű istentiszteletnél láttam . A
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főének után D. D ryander udvari főpap lépett
a szószékre. (Ez a szószék évek óta vándorok
még nem találtak szám ára olyan helyet, ahon
nan mindenki m egérthetné a szónokot.) Dryan
der «excellenciás úr», a német császárné ked
velt papja, a császár bizalmasa, a királyi palo
tában a császári család számára ő végez m inden
egyházi szertartást. Elegáns, rendkívül rokon
szenves öreg úr. Beszédéből is látszik, hogy
rendkívül eleven, élénkeszű e m b e r; mintha
szónoklatai közben le is akarná küzdeni ezt a r
elevenségét. Egyházi beszéde alapjául a követ
kező szentírásbeli helyet választotta: Én vagyok
a feltámadás és az é le t; aki bennem hiszen, élr
habár meghal is. És beszélt a feltámadásról,
elsősorban a Krisztus feltámadásáról. Bámul
tam, hogy m er egy világvárosi közönség előtt,,
amelyben annyi a hitetlen ember, erről a tárgy
ról beszélni. Sőt még meg is nehezítette beszéde
meggyőző erejét avval, hogy Voltaire szavait
idézte. Voltaire ugyanis azt írta, hogy Krisztus
feltám adásában csak akkor hisz, ha a francia
tudom ányos akadém iának három tagja neki
hiteles jegyzőkönyvben, okm ányban tudtára
a d ja ; de ha ezt az okmányt megkapja, még
kevésbbé hisz benne. D ryander evvel szemben
főleg avval érvelt, hogy az evangélisták és apos
tolok, akik Krisztus feltámadásáról írtak, m ind
szavahihető em berek és nem írtak volna olyas
mit, ami nem igaz. Ez a feltámadás csodaT
csoda van m inden vallásban; az a vallás, amely
csodákról nem szól, nem is vallás többé. Be
széde végén a reform átusok szokását követve
azt m ondta: most még el fogjuk énekelni éne
keskönyvünk . . . számú énekét (pedig a kifüg
gesztett táblákon is volt ez olvasható). Utána
az oltárhoz ment, imádkozott és áldást osztott.
A végső vers elhangzása után az orgona
Németországban mindenütt, itt is csak egy p á r
ütemet hallat még m indinkább halkabban, elhalóbban. Úgyszólván kényszeríti az em bereket
arra, hogy mielőtt távoznak, hajoljanak meg
helyükön, búcsúzzanak az Isten házától. E köz
ben az orgona hallgat. Mélységes csend van a
templomban. Azután hirtelen belekezd a postludium ba, a hívek felemelkednek és elhagyják
a templomot. Aki ezt olvassa, azt hiszi talán,,
hogy az orgonának ez az úgyszólván gépies
parancsa nem lehetne áhitatkeltő; pedig úgy
van, áhitatot kelt.
B erlinben más templom ot nem látogattam
meg. Az időjárás nem kedvezett. A legtöbb
templom itt is a város középpontjában, a királyi
palota környékén van. Kettő egymás szomszéd
ságában v a n : az egyik neve ném et dóm, a
másiké francia dóm. Az utóbbiban még ma is
legalább m inden hónapban egyszer francia nyel
ven tartanak istentiszteletet. A Berlinbe m ene
kült hugenották utódai tehát még nyelvükben
is élnek. Berlin legszebb temploma, állítólag a
dómnál is szebb a Kaiser Wilhelm-Gedáchniskirche, amely I. Vilmos császár emlékezetére
épült. Mindezeket és sok mást is csak kívülről
láttam és mi a legkevésbbé díszeset is szépnek.
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m ondanék, ha nálunk volna. Berlinnek ma A bölcs asszony építi az ő házát.
kerek szám ban 100 evang. templom a és 400
I r ta : Kovács Andor.
lelkésze van (generalsuperintendens, superintendens stb. címmel); a lakosság azonban annyira
III.
gyarapodik, hogy állítólag m inden évben három
új templomot kell építeni. Egy berlini lap húsA nő anyai kötelességei.
vétvasárnapi cikke megemlékezett a leégett
katonai templomról. Elmondja, hogy a templom
Bagyogó a nőnek, m int hitvesnek szívvilága,
sok mindenféle híres emléke elpusztult ugyan, fenséges a hivatása; de ragyogóbb és fensége
de anyagi kár nem éri. A biztosítóintézet szíve sebb még, mint anyának. Ha van szent név Isten
sen fizeti a biztosított összeget, amelyből fénye neve után a fö ld ö n : az anya neve az. Ha van
sen lehet újra felépíteni. Nagy ritkaság ugyanis
egy templom leégése, de Berlinben kötelezőleg
van kimondva a templomok biztosítása. Evvel
az esettel összefüggésben m ár most felmerült
az az eszme, nem volna-e jobb, ha a berlini
egyházközségek maguk alapítanának templo
maik biztosítására intézetet és úgy hiszik, hogy
ez esetben évenként m egtakarítanának néhány
ezer márkát, talán többet is, de semmi esetre
sem fizetnének reá.
Hogy egy ilyen nagy városban az egyházközségek gondoskodnak a szegényekről, árv ák 
ról és betegekről, hogy általában eleget tesznek
em berbaráti kötelességeiknek, természetes. De
gondoskodnak az idegenekről is, nemcsak Ber
linben, hanem m inden nagyobb ném et város
ban. Berlinben több úgynevezett evang. Vereinshaus vagy Hospiz (egyesületi ház) v a n ; a leg
ismeretesebb az Oránienstrasse 106. sz, a. A
szobák rendkívül olcsók, mindegyikben biblia
és egyéb vallásos ir a t; egy figyelmeztetés arról
is szól, hogy a vendégek ne adjanak az alkal
m azottaknak borravalót, m ert jói vannak fizetve.
De meggyőződtem róla, hogy szívesen fogadják
a m árkákban nyilvánuló borravalót. A nagy
városi em bernek sohasem lehet elég pénze.
. . . Elm ondtam második utam on tett tapasz
talataim at. De befejezésül el nem hallgathatom
első utam nak egy részletét: erősen felújul ben
nem az az érzés, amely akkor vett erőt rajtam ,
m ikor W ittenbergben jártam . Ott jártam azok
ban a szobákban, amelyekben L uther la k o tt;
sok tárgy emlékeztetett még re á ; ott voltam
abban a teremben, ahol nagyszám ú hallgató
ságát oktatta, a városi templomban, ahol oly
sokszor prédikált; de legjobban voltam meg
hatva, am ikor a gyönyörűen restaurált v ár
templom ba léptem, amelynek kapujára kifüg
gesztette híres tételeit (a mai kapun ércbetűkbe
vannak vésve) és amelyben az oltár előtt megA wittenbergi vártemplom ajtaja.
illetődve állhattam Luther és Melanchton sírja
felett. De felejthetetlen lesz ennek a 20,000 lel szív, mely önzetlenül szeretni tud még a halál
ket számláló kis város derék népe is, amely ban is, még a síron túl is: az anya szive az.
m inden idegent oly szívesen fogad. Jártam azok
Nagyon híven jellemzi az anyai szív kiolthaban az utcákban, amelyekben egyszer Luther tatlan szeretetét ez a költött, rövid történet.
és Melanchton is já rt és úgy éreztem, hogy
Egy ifjú őrülésig szerette választottját, váltig
felettem lebeg, ott van magában a városban mondogatta előtte, hogy m indenre kész szerel
is az ő szelleme; az a szellem, amely egész méért, nincsen olyan áldozat, a melyet érte
Németországban érezhető és nálunk alig-alig meg nem hozna. Egyszer a leány agyán rette
nyilatkozik meg.
netes gondolat villant át és szólt az ifjúhoz: ha
Dr. Losonczi Lajos.
be akarod bizonyítani előttem, hogy szeretsz,
hozd el nekem az anyád szivét. Mint az őrült,
eszét vesztve rohant haza az ifjú, kioltotta jó

218

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

anyja életét, kivágta a szivét és szaladt azzal
gonosz szerelmeséhez; futtában megbotlott s e l 
esett és a vérző anyai szív m egszólalt:
— Fiam, nagyon megütötted m agadat?
Nincs toll, amely hívebben jellemezze a nő
édesanyai szeretetét, mint ez a néhány szó.
Nagy a nő, m int hitves, de nagyobb, mint
anya. Nincs és nem lesz kor, mely elhomályo
sítsa annak az anyának fenséges alakját, aki
összeroskadva, összetörve zokog zúgolódás nél
kül a kereszt alatt, melyen gyermeke, maga az
édes ártatlanság vérzett el.
Milyen szépen énekel a költő az anyák e
legtökéletesebb péld ányképéről: Jézus anyjáról.

19- SZ.

titkos óráinkban elővesszük édesanyánk leg
drágább ajándékát, a régi, ócska imakönyvet,
könyárban fürösztjük, csókjainkkal árasztjuk el
azt az elszáradt, elsárgult virágot, melyet jő
anyánk sírjáról szakasztva le, vittünk m agunk
kal az élet harcába.
Nincs, nem lehet fenségesebb semmi még
eszményileg sem, mint az édesanya, akinek
világa az ő háza, akinek boldogsága övéi öröme,
akinek családja, gyermeke mindene.
Ilyen meggyőződéstől álhatott szeretettel s
áldó hálával mondja a köllő, Máriáról, Jézus
anyjáról szólva, de tulajdon édesanyjára is vonat
koztatva, a következőket:

„Mikor beragyogja a földi dicsőség,
A világ királyát, a hozsannák hősét,
Mikor más se terem körülte v irá g n á l:
Te örömkönyűddel titkon félreálltál —
oh, Krisztus édesanyja, M ária!

«S a hogy így elnézlek tövén a keresztnek,
Olyan ismerősül tűnsz fel a szivemnek,
Óh, tudom én már, hogy nem először látlak.
Hívtalak én téged m ár édesanyámnak:
Oh, Krisztus édesanyja, M ária!

Mikor kikacagják és gúnyba feresztik,
S káröröm m el nézi egy világ a vesztit,
Mellé állni, m ikor egy lett a halállal:
Te ott állsz mellette fénylő glóriáddal,
Óh, Krisztus édesanyja, Mária !»

És a hogy elnézlek, tövén a keresztnek,
Meghányom a sorát egész életemnek . . .
S a te keresztednél, a szived nyom ában:
Megáldok valakit a haló porában,
v h, Krisztus édesanyja, Mária !!»
(Szabolcska M.)

Nincs és nem lesz kor, amely a legnagyobb
tisztelettel nem tekintene fel a Gracchusok
anyjára, Cornéliára, aki am ikor a szivét kérték,
gyermekeit ölelte magához s amikor ékszerei
felől kérdezősködtek, gyermekeire büszkén m u
tatva m ondta: «Ezek az én ékszereim !» Nincs
és nem lesz kor, amely nem a legnagyobb el
ragadtatás és dicsőítés hangján szólna azokról
a magyar anyákról, a kik ha a harc mezején,
a habért elvérzett, az egyik fiúk, a másiknak
kezébe adták a fegyvert: menj, a hazáért élni
dicső, de meghalni dicsőbb!
Az író tolla, szobrász vésője, festő ecsetje,
a lángész, az ihlettelt lélek alkothat nagyot,
szépet, dicsőt; de ha a legfenségesebbet akarja
elénk állítani, akkor elénk állítja az édesanyát,
aki az eszmények eszménye a földön. Mindent
és mindenkit lehet pótolni a földön; de a jó,
édesanyát nem pótolhatja semmi, senki. A nő
műveltsége, gyöngéd lelkülete, gazdag szívvilága,
finom érzéke, nemes érzülete, bája, kelleme,
kedves szelídsége, mind szép, magasztos tulaj
donok; de mindezek homályba vesznek, árnyba
borulnak, ha fölragyog fölöttük a szívvilág legtündöklőhb n a p ja : az anyai szeretet.
Felvihet bennünket a szerencse bármily
m agas polcra, mégis vissza vágyunk játszani a
porba, hol a gondos anyának szemei vigyáznak
re á n k ; lakhatunk ragyogó, fényes palotában, de
sohasem feledjük el azt a kicsi kunyhót, ahol
bölcsőnk ringott, ahol jó, édesanyánk dúdolta
fölöttünk altató d a lá t; m egrészegedhetünk a
boldogságtól, gyönyörben fürödhetünk, de ha
elszáll agyunkról a bódulat, szivünkről a mámor,
visszasírjuk azt az áldott szivet, amelyen annyi
szor pihent meg örömtől, bánattól felzaklatott
le lk ü n k ; ha koszorút fon is hom lokukra az el
ismerés, ha babért babér után aratunk is, ha
pompa, fény, dicsőség kápráztatja is szemeinket,

A világtörténelem is a legmagasabb piedesztálra emeli a nőt, az anyát s méltó is arra a
helyre, m ert a legnehezebb s egyszersmind a
legmagasztosabb s legnagyobb jelentőségű hiva
tást tölti be a földön. A nagy világban min
denről lemond, csakhogy mindenét fellelje kicsiny
otthonában; öröm e, búja oda vonja ahhoz az
oltárhoz, amelyet szive szeretetének élő kövei
ből a házi szentélyben ő maga alkotott; gyönyör
rá nézve ez oltáron lobogtatni a szeretet tüzét.
mely övéinek életét melegséggel,fény nyel, ragyogó
sugarakkal árasztja el. Ő tövisekkel vérzi kezét,
lábát, de önmegtagadással igyekszik övéinek
rózsapárnákon biztosítani nyughelyét; ő éhezik,
de övéinek keserves küzdéssel és ha másképen
nem lehet, koldulással is kenyeret szerez; ő
nem alszik, de övéinek álmát féltve ő rz i; ő
roskatag, gyenge, erőtelen, de betegei mellett
tölt éjét és napot. A jó anya valósággal gyer
mekeinek s gyermekeiben él. Virágot szór az
élők útjára, koszorút fon a holtak sírjára ; még
a sírból is feljár az anyai szeretet, hogy őrizze
övéit és őrködjék szeretettéinek álma felett.
ím e ilyen ragyogó erények ékesítik a nőnek,
m int anyának szívvilágáí. Minden érzés csöppje
drága gyöngy, m inden egyes szava áldás, szive
m inden dobbanása im ádság; méltó, hogy im á
dattal ejtse ki nevét minden gyermekajk s jó
anyjának képét, mint féltve őrzött szentséget
őrizze keblében élete fogytáig.
Hogy nem mindenik anya olyan, mint
am ilyennek képét én fentebb megrajzoltam, az
-— fájdalom — szomorú valóság. Az alacsony
sorsúak és az előkelők köreiben egyaránt talál
kozunk olyan nőkkel, akik anyai kötelességei
ket kevéssé teljesítik s Isten által kiszabott
rendeltetésüknek meg nem felelnek. Az ilyen
nők a legszerencsétlenebbek és a legszánan-
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dóbbak, rettenetes bünhődésnek vannak ezek ismétlem — m inden egyes anya képes, csak
alávetve, mert látniok és szemlélniük kell leg akarnia kell. Elfoglaltság, gondok, bajok,szegény
szentebb kötelességükről való megfeledkezésük- ség, m ind nem képezhetnek akadályt arra nézve,
nek, gondatlanságuknak, avagy épen bűneiknek hogy az anya gyermekét jó ra nevelje, tanítsa.
a gyermekeik életében okvetlenül elkövetke A legrozzantabb viskóban, a legnagyobb elzendő káros, rom boló hatását. Családok boldo hagyatottságban, a rongyoktakarta anyai szív
gulása, társadalm ak jóléte, nem zetek virágzása, is birtokában van az Isten által beléoltott azon
avagy mindezek ellenkezője legnagyobb rész nemes, gyöngéd érzelmeknek, amelyeket gyer
ben az anyák nevelési irányától s szellemétől meke fejíedező lelki világába át kell ültetni s
függ. A legkiválóbb em berek s a legnagyobb m indennapi törődés és munka által lekötöttsége
elmék vallják s magukévá teszik a nevelésügy mellett s jut ideje m inden egyes anyának arra,
egyik elsőrendű bajnokának azt a nagyjelen hogy gyermekével foglalkozzék s azt a jóban
tőségű nyilatkozatát, mely szerint «a világtörté
nelmet a gyermekszobában csin á ljá k!»
Valóban nagy hatalom van az anyák kezébe
letéve, az ő magasztos joguk s nehéz köteles
ségük a gyermekek nevelése, ők befolyásolják,
irányítják és szabják meg legnagyobb részben
az emberiség sorsát nem zedékről-nemzedékre.
S m ert ez kétségtelen valóság, szive, lelke min
den erejével és tehetségével arra kell törekednie
m inden egyes anyának, hogy a Terem tő által
reá ruházott, természetes hivatásának teljes
m értékben megfeleljen. Dicső az anyának hiva
tása, de rettenetes nagy a felelősségük is. A leg
szebb a munkaterük, de legnagyobb horderejű
és kihatásában a legfontosabb a feladatuk is.
A legdrágább kincs van az őrizetükre bízva, a
legnagyobb hűséggel és odaadással kell hát
őrködniük is a felett. Intésben, tanításban, példa
adásban m indenütt és m indenkor olyanoknak
kell lenniük, hogy gyermekeiknek szív és lélekvilágát nemes irányban fejlesszék, tisztítsák és
tökéletesbítsék. És erre, ha aliar, képes
leg
szegényebb s a leggazdagabb, a legaracsónyabb
sorsú s a legmagasabb rangú anya is egyaránt.
De nem képes egy sem, ha nem tiszta a szive
s nem jó s nem nem es a lelke. — Amint m ű
veljük a földet, olyan term ést ad az; amilyen
a mag, olyan annak a gyümölcse is. A biblia
is ezt m ondja: «A m iném fí az anya , olyan a
leánya is.» (Ezékiel XVI. 44.) *Az ő gyüm öl
cseikről esméritek meg őket.* «Minden jó fa jó
gyüm ölcsöket terem ; a megveszett fa pedig
hitvány gyüm ölcsöket terem.* (Máté 7, 16—17.)
A wittenbergi vártemplom oltára.
Ha gyenge vagy épen rossz a fundamentom,
amelyet lerakunk, nem fognak azon biztosan
állni a falak, sőt az egész ház is összeomlik, erősítse s a rossztól megóvja. S mégis, aki a
így vagyunk a gyermekneveléssel is. — Amely családok benső életét megfigyeli, mit tapasztal
gyermek nem nyer gondos és jó nevelést, am ely e tekintetben ? Azt, hogy a háznál, nagyon sok
gyermek életének gyenge az erkölcsi fundamen- helyen, a gyermek a legutolsó; azt, hogy sok
to m a : annak a gyermeknek becsülete, jelleme, anya gyermeke nevelése tekintetében a semmi
egész élete olyan könnyen összeomlik, mint a nél alig tesz tö b b e t; kedvesebb és fontosabb
homokra épített ház. S a gyermek rossz élet neki a külsőségek, az anyagiság hajhászása, m int
irányáért, rom lottságáért' a szülő, elsősorban gyermeke tiszta érzelmeinek, nemes gondolko
az anya felelős; m ert a nevelés kiváltképen az dásának, szóval lelki életének fejlesztése. A mai
anya kezében van letéve. Ha rom lott szívvel, társadalom bűnei pusztító méregként dúlnak a
megmételyezett lélekkel lép ki a gyermek a családok kebelében is. A világi örömök s az
szülői házból, azt az iskola és az élet nem igen anyagiság szeretete ma oly nagym érvű, annyira
fogja megjavítani és viszont, ha tiszta szivet, lefoglalja magát ma ezekkel sok anya, hogy
és ártatlan lelket visz ki a gyermek a családi gyermeke jó irányú nevelésének nem ér rá,
körből, ezt az erős szellemi fundamentumot m ert nem akar perceket sem szentelni. Ter
még a legrosszabb társaság sem lesz képes tel mészetes, hogy ily körülmények között úgy nő
jesen lerombolni. Jóra nevelni gyermeket — fel a gyermek, mint a vad fa az erdőn. A család
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mérgezett levegőjét magába szívja, mely egész
benső világát megfertőzteti, szivének, lelkének
eredetileg tiszta talaja betelik a reá hullott vétek
s bűn magvaival s ahelyett, hogy szellemivé
alakulni kezdene a gyermek, élete első idő
szakában m ár az emberi term észetben szunnyadozó rom lás dém onának esik áldozatul.
S vájjon tisztultabb, vonzóbb, biztatóbb-e a
kép a jobbm ódú s értelmi műveltség tekinte
tében magasabban álló családok körében?
Egyeseknél szórványosan igen, de általánosság

19. sz.

nak van kitéve — m ár alapjában el van hibázva.
Hogy az ilyen nevelés egészséges jellegű, helyes
irányú nem lehet: senki kétségbe nem von
hatja. S fejlődésében, növekedésében talán n a
gyobb gondot fordít gyerm ekére sok kényelem
szerető gazdag és művelt nő, m int anya? Koránt
sem! A világ előtt való csillogás, a szórakozá
sok, a világi öröm ök és élvezetek szeretete és
keresése jellemez ma nagyon-nagyon sok nő'.
Az anya nevelési kötelességét nagyrészben abban
vélik kimeríteni, hogy előbb dajka, azután
nevelő kezére bízzák gyermekeiket, avagy abban,
hogy a divatos társadalmi szokások rabjává
tegyék őket. Hogy gyermekeik lelki tehetségek
kel, erényekkel, nemes érzelm ekkel is csillog
janak, ragyogjanak — itt is mély tisztelet a
nemes kivételeknek —, azzal sok anya keveset,
vagy éppen semmit sem törődik. Hogy az ilyen
anyai kéz alul kikerült gyermek azután m in
dennel fog bírni, csak igazi helyes neveléssel
ne t i : az kétségtelen. Az ilyen szerencsétlen
gyermek üres szívvel és üres lélekkel, vagy
éppen megromolva kerül az élet áradatába,
amely bizonnyal elsepri. S e miatt a felelősség
elsősorban s legfőképpen az anyát terheli. Sze
gények és gazdagok között, kunyhóban és palo
tában egy az anya legszentebb kötelessége,
hogy maga s jó ra nevelje gyermekét. Amely
anya ezt a kötelességet elmulasztja: szeren
csétlenné teszi gyerm ekét és a saját maga életéi.
Ne feledje el egy anya sem a Biblia ez
intését: Legyetek jó fá k és teremjetek jó g y ü 
mölcsöt ......... mert a gyümölcsről esmértetik
meg a fa.* (Máté XII. 33.) Úgy teljesítse köte
lességét m inden egyes anya, hogy mindenkor,
m indenki előtt nyugodt lélekkel, büszke önér
zettel, bátran m ondhassa: «Imhol vagyok én
és a gyerm ekek, kiket adott nékem az Isten.*
(Zsid. II. 13.)

ZJ tenger partján.

A drezdai Frauen-kirche. (Előtte Luther szobra.)

bán semmiképpen sem. Hiszen fájdalmas való
ság s romboló hatású betegség gyanánt nehe
zedik a társadalom ra azon rossz szokás, hogy
a gazdagabb s műveltebi) családanyák gyer
mekeiket m indjárt születésük után nagyreszt
idegen kezekre bízzák és pedig, am int a gya
korlati életből tudja mindenki, nagyobbrészt
olyan nők kezeire, akiknek lelki, erkölcsi éle
tük romlott. Az olyan gyermeknek nevelése —
aki éleiének első időszakában m ár idegenkézre
kerül, idegen emlők táplálják, idegen ajkakról
hallja a beszéd első igéit, érzelmi és értelmi
világa a rémm esék világának alakjaival népe
sedik be, elméje és szive m indjárt élete kezde
tén durvaságoknak s megmételyező behatások

Elém futnak fehér kövek közé
A kék habok.
Valami boldog nyugalom fo g el,
Hogy itt vagyok.
Csendjéből e kicsiny öbölnek,
Hatalmas tenger, üdvözöllek!
Üdvözleted felém ragyog.
A levegőben pára leng, bolyong
A tengeren.
E lenge fátyolt át, meg átszövi
A sejtelem.
Ezen a kihűlő világon
De ritka kincs egy édes álom!
A z óra szent, melyben terem.

19. sz.
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A z ifjúság viharzó éneke
Halk nóta ma.
De mintha mégis távol, valahol
M ég szólana.
M ár félig emlék, félig álom,
De itt a csöndben föltalálom.
Felém száll régi dallama.

H amvas József.

Az aradi ág. hitv. ev. egyházról.
A nagy magyar Alföld délkeleti részén, a Maros
folyó jobb oldalán fekszik Arad városa hatvanezer
lakossal. E nagy városban alakult meg 1846ban az ev. egyház 300 lélekkel és ma több
mint 2000 lélek dicséri az Urat. A megala
kulás előtt a református testvérekkel igyekez
nek egyesülni, de ez csak kísérlet maradt.
Dacára annak, egyes hívek buzgólkodása,
mint Szigethy Lajos, Hász Mátyás és mások
összegyűjtötték a híveket saját házukban,
elhozták a szomszéd gyülekezet papjait és
együtt tartottak isteni tiszteletet, járultak az
Úrvacsorához. Nagy volt az öröm, midőn a
már fentebb említett hívekhez Purgly János,
Justitovics János is csatlakozott és egy házat
vettek meg az egyház céljaira. Megválasztot
ták felügyelőnek Purgly Jánost, lelkésznek
Stefány János szemlaki lelkészt. Az alakulás
nehézségeit leküzdve, jobb jövőnek nézhet
tek eléje. Ámde jött az 1848. évi szabadságharc, utána a világosi gyásznap, majd októ
ber 6-ika, a tizenhárom vértanú kivégzése és
ráadásul a lelkésznek halála. Mind ez oly
leverőleg hatott az egyházi életet alig kezdő
kis seregre, hogy elkeseredésükben az egy
ház feltámasztásának reményéről sokan kezd
tek lemondani és félrehúzódtak. Ehhez járult
még a házon lévő tetemes teher, amelyet
nyomasztó helyzetökben fizetni nem tudtak.
Majdnem egy évig üresedésben volt a lelkészi hivatal és 1850 áprilisban Frint Jánost
választották meg. De ennek minden buzgósága meddő maradt és mivel családos ember
létére a nagyon is csekély fizetésből meg
élni nem tudott, egy félévi működés után a
határőrvidéki Franczfeldre távozott. 1851 ele
jén Nikodém János választatott meg. Ő az
iskolára fektette a fősúlyt, azon elvből indulva
k i: akié a gyermek szíve, azé a család i s !
Önmegtagadó életmód és buzgó tanítás által
Purgly János, majd Kászonyi János egyház
felügyelőkkel az egyház tagjainak érdeklődé
sét felköltötte és a várostól egy telket esz
közölt ki, amelyre 1868-ban egy házat épít
tetett az egyház 18.000 frton. E házban volt
az imaterem, az iskola, a lelkész és tanító
lakása.
Miután Kászonyi János a felügyelői tiszt-

ségről leköszönt, helyébe Hász Sándor ügyvéd vá
lasztatott meg.
Nikodém János 1875-ben nyugalomba vonulván,
helyébe Stiegler Gusztáv választatott meg. Ez fel
keresvén a híveket, összetartásra, buzgóságra hívta
fe l; s ez sikerült is neki, de 1881-ben Sopronba
távozván, helyét Frint Lajos foglalta el.
Már 1881-ben nem egyszer bizonyult szűknek
Íz imaterem, amely csak 250 hivőt fogadhatott be,
holott az egyház már 945 lelket számlált. Azért
1886-ban a lelkész azon indítványát, hogy gyűjtés
útján templomépítési alap létesíttessék, az egyház
elfogadta és a gyűjtést megindította, gondolva,
hogy az egyháznak 1896-ban bekövetkező 50 éves
jubileumán a templom felépíthető lesz. Ugyde addigra
a tőke még kicsi volt ahhoz, hogy egy, az egyház
tekintélyének megfelelő templom felépíthető lenne.
Azért a gyűjtés tovább folyt. Alkalmas telek is

áz aradi templom.
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vétetett és végre 1903-ban megtétettek az első
lépések a templom felépítésére. Pályázat Íratott ki
egy góthstílű, kereszthajós, 8—900 hívőt befogadó
templomra. A beérkezett hét pályázat közül a ké
pünkön látható és Szántay Lajos aradi műépítész
által készített terv fogadtatott ei a kivitelre és 1905.
március 15-én történt az első kapavágás. A tem
plom kereszthajós, 32 25 m. hosszú, 19‘20 m. szé*
les, a templomhajó magassága 15 m., a toronyé
32 m. A toronyban 3 harang van elhelyezve, 16
mm. súlyban és az óra, amelyet Wadovszky Gusz
táv és neje ajándékoztak. A festett ablakokat 5890

19. gz.

dicsőségét, aki erős volt az erőtlenekben, aki a
csüggedőkbe a bizalomnak új lelkét öntötte; áll
és hirdeti, hogy a kis mustármagból miképen lesz
terebélyes fa, amely alatt az elfáradt vándor enyhületet, a szegény és gazdag szomorkodó vigasz
talást, a bűnös bocsánatot, a csüggedő új erőt
nyerhet.
Oh. bár e világ harcaiban, a hitet romboló és
ostromló e korban a hívek serege mindenkor itt ke
resné lelke nyugalmát és az utódok példát véve
az elődöktől, mentsvárnak tekintenék a templomot,
erősségnek a hitet, amely abban hirdettetik, a
vígasztalás hajlékának, amelybe az élet harcaiban
elfáradt betér és megnyugvást talál!
Aradi.

A Z ALPESEKBEN.
Kigyűlt az első esti csillag,
Kihalt a végső napsugár.
A fenyves zárt ajtói nyílnak,
Előlopódzik a homály.
A völgyön végig nő az árnyék,
Eelkuszik lassan a hegyen.
Minél söféfebb lesz a tájék,
Annál több csillag gyűl ki fenn.
Ki voltam fényes napsugárban,
Mért csüggednék, ha alkonyul?
Midőn a földön már homály van,
Ott fent a sok csillag kigyúl.
Falut, folyót, egész vidéket,
Bevon a sűrű éjszaka . . .
Be ép a legsötétebb éjnek
Van legtöbb fényes csillaga.
A drezdai katona-templom.

koronán egyes hívek készíttették; az oltárhoz a
Purgly testvérek, Emil és János, 2000 koronával
járultak, a szószékhez a gör. kel. vallású Nikolits
Döme 300 koronát adott, illetve gyűjtött.
Az építés két éve alatt az aradi hívek közel
20.000 koronát adtak össze, míg körülbelül 5000
korona Arad különböző vallású polgáraitól és 1000
korona egyes gyülekezetektől folyt be. Az egész
építés és a templom felszerelése — telek nélkül —
130.000 koronába került.
A templom felszentelését illenczfalvi Sárkány
Sámuel 1906 szeptember 16-án 20 lelkész, a szom
szédos esperességek egyházainak számos képvise
lője, Arad város apraja-nagyja jelenlétében mély
áhítattal végezte. Az ünnepi szónoklatot Korén Pál
érdemült esperes és bcsabai lelkész tartotta.
S íme, most áll a templom, hirdetve Istennek

Mint e virágos völgy a mélyben,
Úgy tűnik el az ifjúság.
A múlt mélyében, e nagy éjben,
Elvész az ábránd, a virág
Be míg itt lent a múlt sötétje
Virágot, álmot eltemet,
/Vagy igazságok csiüagfénye
Magasba vonja lelkemet.
J-fabár hideg a nagy magasság
S szorongva dobban meg szívem,
A lélek boldogan pihen meg
A minclenség törvényiben.
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Merengve néz el a magasba
S a fényes útba elmerül;
E sötét földet hátrahagyva
fiz örök fényhez elrepül.
H a m va s J ó zse f.

Gyűlések hónapja.
A harcoló egyház. Egyházunk sajnos, még mindig
nem lehet pusztán építő egyház. Harcolnia, véde
keznie is kell. Itt van például a Ne Temere pápai
decretum, amely nálunk a felekezeti gyűlölködés
üszkét veti a családi életbe s ezzel gátolja a nem
zeti egybeolvadást. A római pápa ugyanis a k a t o 
likusok és nem katolikusok házasságát érvényte
lennek (törvénytelen viszony) tekinti, ha a frigyet,
nem katolikus lelkész előtt kötötték. Ennek követ
keztében a gyermekeket, akik ilyen házasságból
származnak, törvénytelen gyermekeknek tekinti. Itt
elsősorban az államkormánynak a kötelessége volna
a tiltakozás, mert hiszen a decretum sérti a pol
gári házasságról szóló törvényt, de mivel világos
célja a vegyes házasságban élő protestánsok gyer
mekeinek elhalászása, az evang. egyháznak is
kötelessége a felszólalás. Az előadó Sztehló Kornél
elismeréssel emelte ki a magyar kath. püspöki
kar hazafiságát, mert közbenjárt Rómában és kérte
a decretum visszavonását, azonban hasztalanul. Az
egyetemes gyűlés rövid vita után elfogadta Sztehló
Kornél előadó tömör, világos határozati javaslatát,
mely szerint a lélekhalászatot állami intézkedéssel
lehetetlenné kell tenni. Kérje az egyetemes gyűlés
az 1868. évi 53. t.-cikk érvényének visszaállítását,
amely szerint a gyermekek nemök szerint öröklik
szüleik vallását. Ezzel kitépjük a Ne temere
fulánkját.
A határozatot, hogy olvasóink is ismerhessék,
itt közöljük:
A magyarhoni ágostai hitv. evang. keresztyén
egyház egyetemes közgyűlése sajnálattal és meg
ütközéssel értesült azon „Ne temere" című pápai
decretumról, melyet a római egyház concilii congregációja a pápa különös megbízásából 1907. évi
augusztus 2-án kibocsátott és a magyarországi róm.
kath. püspököknek miheztartás végett megküldött.
Ezen decretumban a római pápa a Magyarországnak
1841. évi október 12-én kiadott és királyi jóvá
hagyást nyert felmentménnyel rendezett jogállapotot
a vegyesházasságok dolgában minden kényszerítő
ok nélkül megzavarta, amennyiben a katholikusok
és a más vallásra áttért katholikusok és nem katho
likusok között létrejött házasságot érvénytelennek
nyilvánítja, ha a házasság nem a kath. lelkész
előtt köttetett. Ezen decretum ugyan első sorban
a magyar állami törvényhozás szuverénitását támadja
meg, amennyiben a római pápa valamely Magyarországon kötött házasság jogérvényességére kiható
szabályt állapít meg, holott Magyarországon a házas
ságkötés feltételeinek megállapítása kizárólag és
minden vonatkozásban a magyar állami törvény
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hozás hatáskörébe tartozik. Habár ezért a pápai
decretum elsősorban az állami jogrendet sérti és
az állami jogrend megtámadása elleni védekezés
nem tartozik az egyházi testületek hatáskörébe, az
ág. hitv. ev. egyház egyetemes gyűlése mégis abból
az okból kénytelen foglalkozni a pápai decretummal, mert annak félremagyarázhatlan intenciója a
vegyes házasságra lépni kívánókat arra kénysze
ríteni, hogy házasságukat a római kath. pap előtt
kössék meg, aki egyházának utasítása folytán csak
úgy adhatja össze a vegyesvallású házasulókat, ha
a gyermekek vallására nézve a római kath. egyház
javára egyezséget kötnek. Miután a pápai decretum
által célba vett ezen eljárás a protestáns egyházak
érdekét és törvényes jogát sérti, hazánkban a
katholikusok és nem katholikusok közötti békét és
egyetértést megzavarja, katholikusokra és nem
katholikusokra egyaránt jogállamban meg nem
engedhető lelkiismereti kényszert gyakorol, emel
lett a felekezeti viszály magvát a házasulok, férj
és nő, testvér és testvér közé hinti és a legszen
tebb családi köteléket feldúlja, a magyar ág. h. ev.
egyház egyetemes közgyűlése a humanitás, a lelki
ismeret szabadsága és a törvényeink által biztosí
tott vallásegyenlősóg nevében a hivatkozott pápai
decretum ellen a legerélyesebben tiltakozik és tekin
tettel arra, hogy az 1894. évi 32. t.-c. I. szaka
szában megállapított az a lehetőség, hogy a vegyes
vallású házasulok a gyermekek vallása iránt szer
ződésileg megegyezhetnek, a lelkiismeretre gya
korolt kényszer folytán az ily törekvéseknek, mint
a milyeneket a „Ne temere" céloz, tág kaput nyit,
a magyarhoni ág. hitv. ev. egyház egyetemes gyű
lése a Ne temere által okozott sérelem és vallási
békezavarás legalkalmasabb orvoslását abban találja,
ha a magyar törvényhozás az 1894. évi 32. t.-cikket
hatályon kívül helyezi és a gyermekek vallására
nézve az 1868. évi 53. t.-c. rendelkezéseit vissza
állítja.
Végül megemlítjük, hogy az egyetemes gyűlés
főjegyzőjévé Handel Vilmos, jegyzőivé Bancsó Antal
és Korbély Géza választatott meg. Ezzel tudósítá
sunkat kimerítettük.

IV. Luther-Társaság.
Társaságunk igazgató tanácsa és irodalmi osz
tálya az egyet, gyűlés második napján tartotta
együttes ülését (okt. 8- este). A határozatok közül
kiemeljük azt, hogy a Családi Lapot a jövő éven
a nyári hónapokban is kiadják s általában újévtől
fogva minden második vasárnap jelenik meg. Ez a
Társaságnak mintegy 700 korona költségtöbbletet
okoz. A kiadványok jövő évi sorozata a következő
lesz: 1. Az Egyházunk Nagyjai c. sorozatból külö
nös tekintettel az ország papja születésének száza
dos fordulójára, Székács József életrajza, a méltó
tanítványtól, Zsilinszky Mihályiéi megírva, — továbbá
két más füzet. 2. Kapi Bélától: Hitünk igazsága,
amely művelt közönség számára készült a római
kath. és evang. hit főbb tételeinek szembeállítása
céljából. 3. Szeberényi Lajos Zs. fordításában An
dersen világhírű dán meseíró önéletrajza. 4. Ev.
Egyházunk Régi Emlékei c. sorozatból Kovács
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Sándor sajtó alá rendezi Sztáray Mihály magyar
reformátornak Igaz Papság tüköré c. művét, mely
először 1559-ben jelent meg, Huszár Gál óvári saj
tóján s amelynek egyetlen példánya gr. Apponyi
Sándor lengyeli könyvtárában van meg. Emellett
Gyurátz Ferenc püspök indítványára pályázatot hir
det a Társaság népiratokra. (E pályázat időközben
már megjelent.) Ez adatok mutatják, hogy Társa
ságunk szép programmal indul neki az 1909-ik
esztendőnek.

V E G Y E S.
Az új választási törvényjavaslat. Andrássy
Gyula gróf belügyminiszter a képviselőház elé ter
jesztette törvényjavaslatát a választójog kiterjesz
téséről. E javaslatot — mivel politikai tárgyak
kívül esnek lapunk körén — nem ismertethetjük
részletesen, de két dolgot kötelességünk kiemelni.
Az egyik a javaslat alapelve, amely a választó
jogot nem a gazdagság bizonyos fokához, hanem
az írni-olvasni tudáshoz, tehát értelmi és művelt
ségi feltételekhez köti, ami feltétlenül elismerésre
méltó. Gazdagságot nem ad minden embernek az
Isten, az írni-olvasni tudáshoz azonban eljuthat a
maga szorgalmából is. Annyi iskolánk van már,
hogy a szegény emberek is könnyű szerrel járat
hatják iskolába gyermekeiket. A másik elismerésre
méltó intézkedés az, hogy a választójogból kizárja
azokat, akik részegség miatt elítéltettek. Ezzel a
javaslattal a belügyminiszter hadat izén a szesz
nek, milliók megrontójának, a családi fészkek fel
dúlójának, a nép kifosztásának. Reméljük, hogy ez
áldásos intézkedést még több, hathatósabb rendel
kezés követi. Ha valami bajt irtani akarunk, nem
elég orvosszer a büntetés. Megelőzni kell a bűnt,
nem utólag megtorolni. Nagyon hasznos intézkedés
volna, ha vasárnapokon és ünnepeken korlátoznák
a szeszárulást s a munkabéreket ne szombaton,
hanem hétfőn, kedden fizetnék ki. De egyelőre
ezzel is beérjük, mert hiszen minden kis haladást
üdvözölni kell.
Új lelkészek. 1izesrétre (Gömörm.) Vrábel Vil
mos balassagyarmati hitoktatót, Miavára a második
lelkészi állásra (amely éveken át üresedésben volt
a gyülekezet sajátságos magatartása s ellenszegü
lése miatt) Laczkó Pál odavaló segédlelkészt, Lubinára Boór Péter s.-lelkészt, Felső-Botfalura Delinga
Sámuel felsővárosi lelkészt, Nagy-Kürtösre Huszágh
Gyula tótpelsőczi hitoktatót választották meg. —
Kirchknopf Gusztáv Ede késmárki lelkészt novem
ber 29-én iktatta be Székely Gyula tátraaljai espe
res ; az oltári szolgálatot Binder Jenő vallástanár
és Kallath Károly alesperes végezte. Az űj lelkész
beköszöntő beszédét Róm. 13, 11—14. alapján tar
totta. — Ipoly-Magyariban (Uhorszka, Nógrádm.)
néhai való jó Svehla János örökébe november 15-én
iktatta be Hamar János segédlelkészt Hrk nógrádi
esperes. Előbb rendes istentiszteletet tartottak, ame
lyet Balczo Lajos ozdini lelkész végzett. Beszédé
ben (Filip. 1, 2—12. v.) az igaz gyülekezet képét
rajzolta meg. Az esperes Esaiás 66, 10. v. alapján
tartott beszéde végén átadta a templomkulcsot s a
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szent edényeket az új lelkésznek, aki végül meg- j
áldotta a gyülekezetét. Ugyanaz nap tartotta a lel- :
kész menyegzőjét is. — Fancsalon november 15-én
iktatta be az új lelkészt, Tóth Józsefet Czékus
László és Harsányi István. — Az új lelkészek
munkájára Istennek gazdag áldását kívánjuk.
Új anyaegyházak. Hosszas, évekig tartó huza
vona után végre a vallás- és közoktatásügyi mi
niszter megadta az állami kiegészítést az ipolyveczei (Hontmegye) gyülekezet lelkészi állásának
javadalmához. Ezzel itt új egyház alakult. — Az
ungvári missziónak templom és iskola céljára a
vármegyei törvényhatóság jutányos áron mintegy
77 négyszögölnyi telket engedett át. Az ügy elő
adója ellenezte a kérelmet. Szavazásra került a
dolog s 91 szavazat nyilatkozott a telekmegadás
mellett, 5 ellene. Az összes gör. kath. és r. kath.
papok a kérelem teljesítése mellett szavaztak, míg
az 5 ellenző között 3 református akadt. Ezek bizony
csak amolyan anyakönyvi reformátusok lehetnek,
akiknek lelkében a reformáció szelleme nem él. A
jó ügy győzött s nem sokára állni fog az ungvári
templom.
Halálozások. Súlyos csapás érte öreg patriarchánk, Sárkány Sámuel nyugalmazott bányakerü
leti püspök családját. Leánya, Sárkány Erzsiké,
Jakabfi György pilisi lelkésztársunk derék felesége
november 18-án, 31 éves korában hosszabb szen
vedés után jobblétre szenderült. Nagy részvét mel
lett helyezték nyugalomra a kedves halottat nov.
20-án. Megható módon nyilvánult a közszeretet és
ragaszkodás a nagyérdemű ároni család iránt e
nehéz napokban. Az agg szülőknek, akik életfájuk
szép ágától búcsúztak s az ifjú férjnek, aki félévi
házasélet után Isten fürkészhetetlen akaratából el
vesztette élettársát, adjon vigasztalást az Úr. „A
mi Istenünk élők istene!“
Liszkay János, rimabrézói lelkészt és kishonti
alesperest, 61 éves korában munkás, áldott élet
után hirtelen hívta el az Úr e földi bujdosás völ
gyéből. Derencsényben született, lelkész fia volt és
korán árván maradt három testvérével. Egész ifjú
sága küzdelemben telt e l ; nemcsak saját magára
kellett keresnie, hanem szegény anyjára és test
véreire is. Már ifjúságában éreznie kellett az erő
feszítő s idegemésztő életgond gyötrelmeit s jó
szivét, emelkedett gondolkodását meg tudta őrizni
holta napjáig. A híven teljesített kötelesség tudata,
lelkiismeretes munkás szerény önérzete vonta igazán
verőfénybe kedélyvilágát. Egyházáért, hazájáért élt
és dolgozott. Áldott legyen a hűnek emlékezete!
Gusztáv Adolf-kápolna Lützenben. Tavaly no
vember 6-án ünnepélyesen felszentelték Lützen kö
zelében azon a helyen, ahol Gusztáv Adolf svéd
király és hitbajnok a 30 éves háborúban elesett,
a stokholmi német követ által felépített kápolnát.
Idő közben Eckmann a német követ elhalálozott;
de özvegye ezen történelmileg nevezetes hely és
kápolna iránt új áldozatkészségről adott tanúbizony
ságot ; amennyiben ezen kápolnát egy gyönyörű,
művésziesen kiállított, három rekeszű oltárképpel
ékesítette, mely f. é. november 6-án fel lett szen
telve. Ezen oltárkép oldalképei Luthert és Gusztáv
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Adolfot ábrázolják; középen a lützeni csatatér lát
ható, mely felett a svéd király csatadalának kezdő
szavai olvashatók: „Ne csüggedj el kicsiny serega.
A Gusztáv Adolf-egylet részére Strassburgban
a 70.000 evangélikus lakos 37.000 Márka (— 44.000
korona) adományt gyűjtött, tehát annyit, amennyit
az összes magyar evangélikusok gyűjtöttek a gyám
intézetre. Az ausztriai evang. misszióra 600-00Ö K-t
fordított a Gusztáv Adolf-egylet, amelynek 45 fő
egylete, 696 nőegylete, 2035 fiókegylete van.
Kitüntetett gyermek. A hivatalos lap hírűi
adja, hogy a király Nyári Zoltán polgári iskolai
tanulónak, egy tanulótársának saját élete veszélyez
tetésével történt megmentése alkalmából tanúsított
bátor magatartása elismeréséül az ezüst érdem
keresztet adományozta. Az érdekes kitüntetés
előzményei a következők: Június harmadikán tör
tént Kapuvárott, hogy Nyári Zoltán, a kapuvári
polgári iskola első osztályának tanulója együtt
fürdött társaival a Rábában. Nyári már megfiirdött
és éppen öltözködött, a mikor a vízből segítség
kiáltást hallott. A jajveszékelő Stift József nevű
osztálytársa volt, akit fürdés közben elragadott a
Rába sodra. Nyári habozás nélkül a fuldokló után
vetette magát s mire hozzáúszott, éppen harmad
szor bukkant fel a víz alól Stift József. Nyári
megragadta a haldoklót, de vesztére tette, mert a
fiú őt is magával húzta a víz alá Nyári kiszaba
dította magát a halálos ölelésből és ő maga ki
úszhatott volna, de e helyett a bátor életmentő
újra a fuldokló után vetette magát és a víz alá
bukva, most ő ragadta meg karját. Az erős fid
minden ügyességét összeszedve, hatalmas tempó
ban közeledett tehetetlen társával a part felé s
néhány perc múlva mindketten biztosságban voltak.
Az „Országos Yallásegyenlöségi Szövetség1'
vezetősége arra kéri a Szövetség tagjait és tag
gyűjtőit, hogy mivel az alapszabályok még eddig
nem érkeztek le a belügyminisztériumtól, a szer
vezkedés előmunkálatait szíveskedjenek ugyan tel
jes buzgalommal tovább folytatni, de a helyi fiókok
hivatalos megalakítását hagyják függőben mind
addig, míg a Szövetség vezetősége, az alapszabá
lyok megerősíttetése után, erre őket hírlapilag és
körlevélben fel nem hívja.
A magyar prot. irodalmi társaság pozsonyi
köre. A gályarab szabadító Ruyter Mihály születé
sének 300-éves fordulója alkalmán 1908. évi de
cember hó 11-én pénteken, esti 6 órakor, a Lyceum
tornacsarnokában emlékünnepet rendezett.
Az emlékünnep műsora a következő volt (résztes tudósítás a jövő számban:
1. Clauder: Gusztáv Adolf hattyúdala (1636).
Vegyeskarra alkalmazta Frühwirth Sámuel. Előadja
az evang. egyházi vegyeskar.
2. Megnyitó. Dr. Dobrovits Mátyás, kir. tan., a
Protestáns Kör elnöke.
A protestantismus történelmi értékéről. Felol
vasás, Zsilinszky Mihály v. b. t. t., a Magyar Prot.
Irodalmi Társaság és Luther Társaság elnöke.

4. Kozma Andor: Az agg prédikátor.
Szabolcska Mihály: Üldözött protestáns lelkész
éneke a XVII. században. Szavalja Zöldi Elza úrhölgy.
5. Ruyter Mihály emlékezete. Felolvasás. Dr.
Antal Géza, pápai ref.„theol. akad. tanár.
6. Kapi Gyula: a) PetrőczyKata Szidónia éneke.
b) Mi Atyánk. Énekli Hanély Flóra úrhölgy.
7. Magyar gályarabok éneke. Káldy Gyula
gyűjteményéből. Előadja az evangélikus egyházi
vegyeskar. A kart Frühwirth Sámuel vezeti.

JÓ K Ö N Y V EK .
A Vasárnapi Újság (Képes Folyóirat) karácsony
kor ismét szép Albummal lepi meg előfizetőit. Az
Albumban benne lesz, ami jót és szépet a magyar
irodalom mai nap terem. Ez az album hű tükre
lesz a Vasárnapi Újság egész pályafutásának, amely
nek célja a nemes értelemben vett „közhaszon11
volt. (Hajh, e szép név hány alacsony vágyat és
törekvést leplez m a!) Nem kap a múlékony és lár
más irodalmi, művészeti divatokon, hanem a magyar
nemzet lelkét, egyéniségét igyekszik táplálni és pedig
olyan eledellel, ami nemesen gyönyörködtet és er
kölcsileg nevel egyszerre. Hiába, csak az az igazi
élvezet, ami egyúttal jobbakká is tesz bennünket
s lelkünket mintegy templommá, az olvasásra szánt
időt ünneppé avatja. A.ki szükségét érzi házi tűz
helyénél ilyen házibarátnak, az rendelje meg a
Vasárnapi Újságot vagy Képes Folyóiratot a kiadó
Franklin-Társulatnál (Budapest, IV., Egyetem-u. 4.),
mely szívesen küld mutatványszámot.
Alexander Bernát. Művészet. A Franklin-Társulat kiadásában formára is csinos, tartalomra
pedig értékes, nagy hasznú könyv jelent meg
pár hete. Azóta, mint értesülünk pár ezer példány
elkelt belőle. Alexander Bernát, egyetemi tanár,
a Kisfaludy-Társaság tagja kézikönyvet írt a
művészek és a művészet élvezői számára. A könyv
tulajdonképen apró kis tanulmányok gyűjteménye,
amelyben a művészet lényegét, értékét, keletkezé
sét és hatását meg a művészetre való nevelést
magyarázza vonzó modorban. A szakember is
élvezettel lapozza végig e tömör tanulmányokat.
Annak, aki most akar elmélyedni, egyenesen nél
külözhetetlen. A művészetre nevelés egyúttal er
kölcsi nevelés is, mert hiszen a művészet szeretete nemes vágyakat ébreszt bennünk s fogéko
nyakká tesz az élet eszményi javai iránt. A szép
kis könyv ára 4 korona.
A Noszty-fiú esete Tóth Marival. Regény
három kötetben. Irta Mikszáth Kálmán. Legna
gyobb élő regényírónknak legújabb alkotása, amely
a fejlődésben ismét egy lépcsőt jelent fölfelé.
Mikszáth e regényében a munkakerülés és végehossza nincs mulatozás következtében elszegényült
s elléhásodott nemesi családot szembeállítja a csak
tegnapi származású, de munkássága, takarékos
életmódja, szigorú erkölcsi felfogása segélyével
megvagyonosodott iparos családdal. A pusztuló
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Noszty-fiu, a finom modorú kamarás, kiveti hálóját
a gazdag és szép Tóth Mari után, hogy pénzével
megmentse saját családját az elziilléstől. A kama
rás alávaló eszközökhöz is nyúl, hogy célját elérje,
de hasztalan. Nagy megalázás éri s éppen akkor,
a midőn a színlelt szerelem igaz érzéssé válik
alacsony szívében. Fölösleges mondani, hogy
Mikszáth elbeszélő művészete e művében is párat
lan s humora gazdagon csörgedezik. A három
kötet ára fűzve 12 kor., díszesen kötve tokban
18 kor. A Franklin-Társulat adta ki.
Almanach 1909-re. Szerkeszti Mikszáth Kál
mán. (Singer és Wolfner kiadása. Ára kötve 2 kor.).
A magyar könyvpiac e várvavárt kedves vendége
az idén is Mikszáth neve alatt jelent meg, mint
már két évtizedje mindig. Mikszáth írja az előszót
s abban rendszerint irodalmunk egy-egy feltűnő
jelenségét elemzi, vagy fattyúhajtását bírálja saját
ságos vonzó egyéni stílusában. Az almanachok
évfolyamai a magyar elbeszélő irodalomnak hű
tükre; valóságos irodalomtörténeti példatár. Az
idei kötetben ott találjuk Szikra, Lövik Károly,
Hevesi József, Ambrus Zoltán, Farkas Pál, Scossa
Dezső, Gárdonyi Géza, Krúdy Gyula, Zöldi Már
ton, Vértessy Gyula, Pékár Gyula, Rákosi Viktor,
Lőrinczy György, Herczeg Ferenc, Bársony István,
Mikszáth Kálmán, Bródy Sándor névvel találko
zunk. A kötet az Egyetemes Regénytár ízléses
ruhájában jelent meg.

Az Evang. Családi Lapról.
Karácsonyi hírként közöljük olvasóinkkal a
Luther-Társaságnak egy nagy jelentőségű elha
tározását. Reméljük, hogy e hírre méltó vissz
hang támad.
Lapunk, mely eddig havonta csak kétszer
jelent meg 1—1 ívnyi terjedelemben, a nyári
hónapokban pedig szünetelt, a jövő évtől fogva
m inden m ásodik vasárnap megjelenik s júliusaugusztus hónapokban is ellátogat híveinkhez.
Ez a bővítés mintegy 8 —10 ívnyi gyarapodást
jelent s a Luther-Társaságra nem kicsiny terhet
ró. Még nagyobb mértékben és égőbb lelkese
déssel szolgálhat szent hivatásának, mint eddig.
A Luther-Társaság ez áldozatok dacára sem
emeli fel a lap árát. Az továbbra is évi 2 korona
marad. Ennyi figyelem után bízvást reméli a
Társaság, hogy az előfizetők megszaporodnak
s ami fő, a hátralékok is befolynak. Ha m in
den tagtársunk s olvasónk még egg előfizetőt
szerezne, a Luther-Társaság könngen abba a
helyzetbe ju tn a , hogy a Családi Lapot heti
lappá alakíthatná át.
Tehát az olvasók és tagok buzgóságától
függ az ügy sikere. A kiadóhivatal a mai szám
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hoz utalványt és rendelőívet mellékelt. Kér
jük olvasóinkat, hogy tegyenek meg mindent
ez egyetlen evangélikus családi lap érdekében.
A szerkesztőség mindent elkövet, hogy a lap
továbbra is magas színvonalon maradjon.
Boldog karácsonyt kívánunk olvasóinknak I

Luther-T ársaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1908 november 1-tó'l
30-ig befolyt összegek kimutatása:
1. Kerületek segélyeiből: Bányai egyházkerület 200 kor.,
Tiszai egyházkerület 200 kor.
2. Alapító tagok tőkefizetése: n. Doktorics Miklós Erzsébetfalva 200 kor., Ruszti egyház 50 kor.
3. Alapító tagok kamatfizetése 1908-ra: báró Podmaniczky
Gézáné 10 kor., Szőts Pál 10 kor., Széter Alfréd 10 kor.
4. Rendes tagoktól évi 8 koronával, 1908-ra: dr. Genersich Antal, dr. Rajner Gyula, dr. Edvi Illés Károly, dr. Szelényi Aladár, Umbach Rezső, Mizsura Mihály, özv. Liedemann
Samuné, Francsek Imre, ifj. Györgyi Kálmán, Markovits
István, Tsehenke Hermann, Ilsemann Keresztély, Koritsánszky
Imre, Zsigmondy Géza, Dapsi Viktorné, Borbély Lajosné,
Geduly Gyula, Fröhlich Izidor, Koós Ottó, Torkos László,
Kaezián János, Alexy János, Bene Lászlóné, Gfrerer Miklósné, Harsányi Oszkár, Rimár Jenő, Algöver Andor, Majba
Vilmos, Okolicsányi Gyula, Temesváry Alajosné, Magyar
szó szerkesztősége, id. Heuffel Lajos, Szontagh Géza, Né
meth Gyula, Borbély János, Mérgesi egyház, Lébenyi egy
ház, Györvárosi ev. tanítóegylet (10 kor.), Hodza János,
Király Emma, Margócsy Emma. Madár Mátyás, Levéli egy
ház, Nagysimonyi egyház, Matus György (10 kor.), Bursáy
Imre, Pető Pál, Bozsay Miklós, Mészáros Károly, Gécsenyi
András, Szilsárkányi egyház, Sopronnémeti egyház, Pröhle
Károly, Veszprémnagyszöllősi egyház, Kapii egyház, Klepp
Péter, Schumacher Etelka, Brunner Mihály, Izák Mária,
Jeszenszky Nándor, Ringhofer Andor, Turcsányi Gusztáv,
Tátraaljai egyházmegye, Nagyhonti egyházmegye, Kasper
József, Komáromi egyház, Lihentinyi Gusztáv, Graer Már
ton (4 kor.), Kolbenhayer József, Mispál Frigyes, Thomka
László, Kissomlyói egyház, Szepesi lelkészi egylet, Soproni
felső egyházmegye, Soproni ifj. olvasóegylet, Fiedermerd
Mihály, Wagner G. Adolf, Vendvidéki lelkészegylet, Kovács
Dániel, Felsőszabadi egyház, Németmagasi egyház, Tompa
Sándor, Böjtös János, Zólyomi egyház, Tolnanémedi egy
ház, Molnár István, Molnár János, Palkovics Sándor, Büki
Adám, Bősze István, Farkas Elemér, Wenk Károly, Buják
Pál, Hegyaljai egyházmegye, Tiszaföldvári egyház, Gerczei
egyház, Pusztaszentlászlói egyház, Krino Miklós, Döröcskei
egyház. 1903—1905 évekre. Kruttschnitt Antal (20 kor.).
1907 és 1908-ra : Dunaszerdahelyi egyház, 1909-re : Kalenda
János, 1906—l9(,8-ra: Stromszky Emil. 1906 és 1907-re:
Oberlánder Fülöp. 1908 és 1909-re: Urbán Adolf Hanusfalva, 1907-re : Sántha Károly, Köznek Lajos.
5. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával 1908-ra:
dr. Fekete Gyula, Malheóczi egyház, Scholtz C. Albert,
Kéler Ákos, Orsovai egyház, Francz Ede, Fidesz Frigyes,
Bulla Dezső, Bundschuh Anna, Benyus József, Kifut János.
1906 és 1907-re: Truka Andor.
6. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával 1908-ra:
Thern Ede (2 kor.), Csete Antal, Frenyó Dániel, özv. Gyürky
Pálné, Hrabovszky Mór, Nemeskéri egyház, Demonyi István,
Bárány Mihály, Horeézky Béla, Neposz Gyula, Novák János,
Stark Béla, Varga György, Benyus István, 18 ruszti tagtól
18 kor. 1906—1908-ra : Grünwald Gyula, Mód Lénárt, 1907-re :
Rasztóczky Pál, 1906 és 1907-re: Péter Károly.
7. Könyvkereskedés : Raktárbérlet 200 kor.
Összesen befolyt 1882 korona.
Budapest, 1908 december 3.

Bendl Henrik
társ. pénztáros.
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Karácsonyi könyvespolc.
Az e rovatban felsorolt könyveket, mint alkalmas ünnepi ajándékokat meg lehet rendelni
a Luther-Társaság könyvkereskedésében, Budapesten, Vili., Szentkirályi-utca 51/a és
az Evang. Theologusok Otthonában, Pozsonyban, Konvent-utca 13.
a pénz előzetes megküldése vagy utánvétel mellett.
Dr. Luther Márton müvei.
Kiadja a Luther-Társaság. Sajtó alá rendezi
dr. Masznyik Endre. Megjelent 4 kötet.
I. kötet. 1904. Reformátori iratok első része.
1517-1520.
II. kötet. 1905. Reformátori iratok második
része. 1520—1521.
III. kötet. 1907. Egyházszervező iratok első
része. 1521-—1523.
IV. kötet. 1908. Egyházszervező iratok máso
dik része. 1523-1526.
Bolti ára egy-egy kötetnek fűzve 8 korona,
díszes angol vászonkötésben 10 korona 50 fillér.
Akik az egész 8—10 kötetre tervezett művet meg
rendelik az Evang. Theol. Otthon felügyelőjénél
(Pozsony, Konvent-utca 13.), kötetenkint fűzve 6
koronát, angol vászonkötésű példányért 8 korona
50 fillért fizetnek. Részletfizetési kedvezmény.
A magyarországi evangéliomi protestáns egyház
történelme.
Farkas József, Kovács Sándor és Pokoly József
közreműködésével szerkeszti Zsilinszky Mihály.
E mű prot. gyülekezetek, iskolák és családok
könyvtárában nélkülözhetetlen. Ebből ismerjük meg
múltúnkat tudományos s egyúttal vonzó feldolgo
zásban s így készülhetünk a jövendő küzdelmeire.
A 49—50 íves (800 lap) munkát több száz kép,
hasonmás díszíti. Ára fűzve 14 korona, vászon
kötésben 17 korona, félbőrkötésben 19 korona.
Zsilinszky Mihály: Az 1848-ik évi vallásügyi
törvénycikk története.
Képes kiadás. Az 1848-ik évi XX. törvénycikk
történetének első feldolgozása a szerzőtől meg
szokott világos, tárgyilagos történetírói stílusban.
Ára fűzve 2 korona.
Zsilinszky Mihály: Kerman Dániel élete.
Ára fűzve 80 fillér.
Dr. Masznyik Endre: Luther élete.
Ára fűzve 5 korona, Luther műveivel egyező
díszes angol vászonkötésben 7 korona 50 fillér.
Eddig mintegy 3000 példányban forog közkézen.
Dr. Masznyik Endre: Jézus élete evangéliomi
képekben. I.—II. rész. Jézus életének első önálló feldol
gozása magyar nyelven. Ára fűzve 6 korona, Luther
műveivel egyező angol vászonkötésben 8 korona
50 fill. A két rész külön is kapható 3—3 kor.-ért.
Dr. Masznyik Endre: Voltak-e Jézusnak testvérei?
Válasz a róm. kath. theologusoknak. Ára fűzve
1 korona 20 fillér.

Dr. Masznyik Endre: Evangélikus Dogmatika.
(Egyházunk hivatalos tana.) Ára fűzve 4 kor.
Dr. Masznyik Endre: Pál apostol élete.
Ára fűzve 8 korona, Luther műveivel egyező
díszes angol vászonkötésben 10 korona 50 fillér.
Sajtó alatt van a Magyar Képes Biblia.
Ezernél több gyönyörű illusztrációval, finom
papiroson és szép, szemnek tetsző betűkkel. Ked
vezményes ár előzetes jelentkezők számára: 30
korona.
Ad Astra.
Tanulmányok korunk nagy kérdéseiről. Irta
Kapi Béla. Ára fűzve 3 korona.
A magyar birodalom története.
írta Acsády Ignác, a Magyar Tud. Akadémia
tagja. Két kötet. Szép képekkel és műmellékletek
kel. Ára 40 korona.
Rég éreztük szükségét egy kimerítő, de nem
apró részletekbe vesző magyar nemzeti történetnek,
amelyben minden művelt család megtalálja azt,
amit a történelemből okvetlenül tudnia kell- Acsády
a tudományos kutatás legújabb eredményeinek felhasználásával modern módszerrel dolgozta ki müvét
s különös gondot fordított a gazdasági élet és mű
velődés fejlődésének rajzolására, úgy hogy e munka
egyúttal magyar művelődéstörténetnek is beillik.
A reformáció nagy jelentőségét alapos tárgyisme
rettel és igazságosan ítéli meg, amit a mi korunk
ban méltányolni kell.
Drummond Henrik: A legfőbb jó.
Ára kemény borítékban i korona 20 fillér.
A világhírű angol írónak remek értekezése a
szeretetről; mondhatjuk, hogy e műnek a világirodalomban alig akad párja. Az I. korinthusi levél
híres 13. fejezetét elemzi és fejtegeti a szerző s
lópten-nyomon érezzük, hogy a nagy apostolt hozzá
méltó szellem magyarázza megragadó módon.
Dr. Harnack Adolf, a berlini egyetem theol.
tanára: A keresztyénség lényege.
Fordította Rácz Lajos sárospataki tanár. A világ
hírű theologusnak a berlini egyetemen tartott elő
adásai a keresztyénség lényegéről. Ez előadások
világszerte óriási feltűnést keltettek s már minden
müveit nemzet nyelvére le vannak fordítva. A magyar
fordítás hű és világosságra, szabatosságra, méltó
az eredetihez. Ára fűzve 2 korona 50 fillér, angol
vászonkötésben 4 korona 50 fillér.
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Dr. Luthardt Kristóf Ernő: A keresztyénség
védelme.
(A keresztyénség alapigazságai.) Fordította Csiky
Lajos. Ára díszes vászonkötésben 4 kor. 50 filí.
Dr. Luthardt Kristóf Ernő: A keresztyénség
erkölcstana.
Fordította Csiky Lajos. Ára fűzve 8 korona,
díszes angol vászonkötésben 5 korona 50 fillér.
Egyházunk nagy hitvédő írójának két legkiválóbb
műve, mely az eredeti nyelven több kiadást ért.
A művelt közönség is haszonnal olvashatja. (El
fogyott, a második kiadás sajtó alatt.)
Egyházunk Nagyjai.
Népszerű életrajzok egyházunk és hazánk múlt
jából, szép képekkel. Szerkesztik Payr Sándor és
Kovács Sándor theol. akad. tanárok.
1. Erdösi Sylvester János sárvári tanító és
magyar bibliafordító.
írta Payr Sándor. Ára 30 fillér.
2. Apáczai Cseri János. Egy csángó fiú története.
írta Stromp László. Ára 40 fillér
3 Mária Dorottya, József főherceg édes anyja.
írta Payr Sándor. Ára 30 fillér.
4. Bocskay István, a szabadsághős és békeszerző fejedelem.
írta Kovács Sándor. Ára 20 fillér.
5. Gerhardt Pál, a kiváló énekköltő.
írta Paulik János. Ára 20 fillér.
6. Pálfy József.
írta Kapi Béla. Ára 30 fillér.
7. Báró Radvánszky Béla emlékezete.
írta Zsilinszky Mihály. Ára 20 fillér.
8. Kanizsay Orsolya, egy magyar főúri nő a
X V I. században.
írta Payr Sándor. Ára 30 fillér.
Evangélikus egyházunk régi emlékei.
Szerkeszti dr. Masznyik Endre. Kiadja a LutherTársaság.
1. szám. A z egyesség könyve.
A Formula Concordiae magyarul. Az 1593-iki
kiadásnak a kassai róni. kath. püspök könyvtárá
ban fenmaradt egyetlen példánya után. Az eredeti
címlap hasonmásával. Ára fűzve 1 korona, stílszerű
kötésben 5 korona.
Kámory Sámuel munkái leszállított áron.
1. A z ó- és új-testámentom. (Kanonikus köny
vek.) Ára fűzve 9 korona helyett 3 korona.
2. O-testamentomi apokrifus könyvek. Ára fűzve
2 korona.
3. Arab gyémántok. Ára 50 fillér.
E könyveket kívánatra tetszés szerint beköttetjük.
Magyar Evangélikus egyháztörténelmi emlékek.
A Prónay nemzetség levéltárából közrebocsátja
báró Prónay Dezső. Sajtó alá rendezte Stromp
László. Ára fűzve 8 korona.
f Stromp László. Világ Útvesztője és Szív
Paradicsoma.
Komenius Ámos János után dolgozva 1905.
Ára fűzve 2 korona, díszes angol vászonkötésben
4 korona.
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f Stromp László. Somogyi Péter fogsága.
Kép az első protestáns-üldözés korából. Pozsony
1891. Ára fűzve 2 korona.
f Stromp László. Konfirmációi oktatásügyünk
reformjához. 1898.
Ára 50 fillér.
Raffay Sándor. Jézus példázatai.
Ára vászonkötésben 2 korona.
Raffay Sándor. Jézus hasonlatai.
Ára vászonkötésben 2 korona.
Raffay Sándor. Új testámentomi Apokrifusok.
Ára fűzve 6 korona.
Raffay Sándor. A hellenismus és philonismus
cosmogoniája.
Ára fűzve 60 fillér.
Raffay Sándor. A Bogos eredete, tartalma és
jelentősége a jánosi iratokban.
Ára fűzve 3 korona.
Dr. Dobrovits Mátyás. A norvég partokon.
Pozsony, 1902. Ára 30 fillér.
Protestáns esték. II füzet.
Tartalom: A monotheismus a görögöknél és
izraelieknél (Pukánszky Béla) A fejedelemasszony
udvara (Kovács S.). A női kéz (Hegedűs István).
Sokrates (Stromp Lászlótól). Versek (Szabolcska
Mihály). A provencei troubadourok (Albert József).
Jean Paul a leány nevelősről (dr. Masznyik Endre j.
Az evangélium Japánban (dr. Pröhle Vilmos). A
munkáskérdés és a szociális reformok (T. Schulpe
György). Költözés más világba (Stromp László).
Carlyle Tamás (Jónás János). A halotthamvasztás
keresztyén álláspontról (dr. Masznyik Endre). A 20
nyomtatott ívnyi, szép kiállítású mű ára fűzve 2
korona, díszes angol vászonkötésben 3 korona.
Albert József. Mesék és egyéb költemények. Ára
fűzve 2 korona, díszes kötésben 4 korona.
Albert József pozsonyi evang. lyceumi tanár
korunk egyetlen meseírója. Magyaros észjárás,
komoly erkölcsi tartalom s a meg-megcsillanó jó
ízű humor teszi értékessé e kötetet, amely a Buda
pesti Szemle, Protestáns Szemle és Vasárnapi Újság
bírálója szerint irodalmunk egyik legfigyelemre mél
tóbb jelensége. Ifjúsági és népkönyvtárban nélkü
lözhetetlen. Alkalmas jutalomkönyv.
Gagyhy Dénes. Hitért Hazáért.
Regény Bocskay István korából. Ára fűzve 1
korona, díszes angol vászonkötésben 3 korona.
A regény hőse Bocskay István, akinek alakját
a szerző sok szeretettel rajzolta meg. Az egész
regény pedig eleven hű tükre e mozgalmas kor
nak. Alkalmas jutalomkönyv.
Mikler Károly dr. Magyar Evangélikus Egy
házjog. Ára fűzve 15 korona.
Az eperjesi jogakadémia nagytudású tanárá
nak e műve kimerítő ismertetése evang. egyházunk
élő jogának. Gazdag anyag, világos ítélet, velős
nyelv, áttekinthető beosztás jellemzi. Lelkészeknek,
felügyelőknek szinte nélkülözhetetlen könyv.
Kapi Gyula. Harangszó.
Hat vallásos ének zongorakisérettel. Ára 3 kor.
A szakbirálat nagy elismeréssel fogadta e kiváló
zenei tudással és költői ihlettel irt művet.
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Geőcze Sarolta. R/uskin élete és tanítása.
Ára fűzve 7 korona. Tizenhét képmelléklettel.
A nagy angol aesthetikus, sociologus és erkölcsfilozofus életének és tanításának világos meggyőző
ismertetése magyar nyelven.
Csecsetka Sámuel. Magyarhoni Evangélikus
Egyházjogtan.
Három díszes nyomású, finom papirosú kötet. Nem
csak a tényleges jogállapot ismertetését adja, hanem
a jogforrások részletes történetét is. Az ismeret
nagy gazdagsága, átlátszó szerkezet s világos elő
adás jellemzi. Ára postán küldve (viteldíjjal együtt)
csak 10 korona. (Eredeti ára 19 korona volt.)
Schrödl József. Pozsony első protestánsai.
Pozsony, 1903. Ára 40 fillér.
Traub. Róma ellen.
A róm. kath. és ág. hitv. evang. egyházak vál
tanak Fordította Pukánszky Béla. Ára 1 korona
20 fillér.
Klaveness Th. Az evangélium a jelen kornak
hirdetve.
Norvégből fordította Szeberényi Lajos. Ára 1
korona 20 fillér.
Dodds J. Márk. Szent János evangéliumának
magy aráznta.
Angolból fordította Lukácsy Imre. Két kötet.
Ára 8 korona.
Kovács Sándor. A keresztyénség útja.
Ára 50 fillér.
Rendkívüli könyvárleszállítás!
Ünnepi és konfirmációi ajándékul felettébb alkal
mas mű Kovács Sándor pozsonyi theol. akad. tanár
Keresztyén Imádságos Könyve, amely a szerzőnél
Pozsonyban megrendelhető különféle kiadásokban.
Nagyobb megrendelés esetére rendkívüli árleenge
dés. Nevezetesen: I. legalább 10 példánynál: csinos
vászonkötésben 1 korona 60 fillér helyett 1 korona,
fehér elefántcsont utánzatú kötésben 8 korona
helyett 5 korona. II. legalább 25 példánynál:
csinos vászonkötésben 1 korona 60 fillér helyett
80 fillér, fehér elefántcsont utánzatú kötésben 8
korona helyett 4 korona egy példány ára. Ajánljuk
a nagytiszt, lelkész és vallástanár, valamint a
tanító urak figyelmébe. Aki a könyvek árát előre
megküldi, a csomagot bérmentve kapja, ellenkező
esetben utánvétellel. Aki csak hosszabb idő múlva
akar leszámolni, azzal külön megállapodás létesülhet.
Az Evang. Theologusok Otthona kiadásában
megjelent és kapható (Pozsony, Konvent-utca 13.)
K is Enekeskönyv.
A keresztyén hívek lelki épülésére régi és újabb
szerzők műveiből szerkesztette Kovács Sándor.
Második kiadás. Negyedik ezer. A magyar prot.
énekköltészet virágainak gyűjteménye ez a könyv.
A reformáció korától kezdve napjainkig minden
korszak költői megvannak benne. Magános áhíta
tosságra, iskoláknak és gyülekezeteknek egyaránt
ajánlható. A tizenkét íves szép, tiszta nyomásií
könyv ára csinos kötésben 2 korona, angol vászon
kötésben 4 korona. Nagyobb megrendelésnél ked
vezmény jár.
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Héber nyelvtan kezdők számára.
írta Hornyászky Aladár, theol. akad. tanár. Meg
jelenik a magy. kir. vallás- és közoktatásügyi
minisztérium támogatásával. Ára fűzve 4 korona.
Kovács Sándor. Protestáns nemzeti költészet.
Ára 50 fillér.
Kovács Sándor. Bocskay István, a szabadsághős és békeszerző fejedelem. Képekkel. Ára 20 fill.
Kovács Sándor. A keresztyén ember igazi gazdag
sága. Egyházi beszéd. Ára 30 fillér.
Gagyhy Dénes. Elet és álom. Szépirodalmi mű.
Ára fűzve 3 korona.
Zschokke Henrik. Áhítat órái. Fordította Szász
Károly. Két kötet. Kötve 6 korona.
A Mi Atyánk képekkel, Ára fűzve 1 korona
60 fillér, vászonkötésben 3 kor. 60 fill., selyem
kötésben 12 korona.
A pozsonyi ág. hitv. evang. kér. egyházközség
története.
A 300 éves fordulóra írta Schrödl József, Schmidt
Károly Jenő, Ebner Gusztáv, Markusovszky Sámuel
és Freuszmuth Frigyes. Két kötet (62 ív) számos
képpel. Ára úgy a magyar, mint a német kiadás
nak fűzve 6 korona, két kötetbe kötve (díszes
angol vászonkötésben) 11 korona.
Markusovszky Sámuel. A pozsonyi evangélikus
lyceum története. Számos képpel. Ára fűzve 6 kor.,
angol vászonkötésben 8 korona 50 fillér.
Komenius. Nagy oktatás tana. Fordította Dezső
Lajos. Ára 3 korona.
Dr. Masznyik Endre. A Protestáns Irodalmi
Társaság és Debrecen. Vitairat. Ára fűzve 1 korona
40 fillér.
Dr. Bruckner Győző. Késmárk szabad királyi
város műemlékei. Egy műmelléklettel s a szöveg
ben huszonhárom képpel. Ára 2 korona 40 fillér.
Dr. Bartók György. A református egyházak
presbyteriális szervezete. Ára fűzve 4 korona.
Gyurátz Ferenc. Kézi Agenda. Ára vászonba
kötve 6 korona, bőrkötésben 8 korona.
I. Imakönyvek.
Gyurátz Ferenc. Hit oltára. Imakönyv evan
gélikus keresztyének számára. Fekete bőrkötésben,
arany metszéssel tokban 6 korona. Vattázott borjú
kötésben 8 kor.
Sántha K. Buzgóság könyve. Fekete bőrkötés
ben 6 korona.
Bierbrunner Gusztáv. Christlicher Hausaltar.
Ein Andachtsbuch für allé Lebensverhaltnisse evangelischer Glaubensgenossen. Fűzve 1 korona 20
fillér, kötve 1 korona 60 fillér.
II. Vallásos tartalm ú könyvek.
Antalffy Endre. Petrőczy Katalin Szidónia élete
és munkái 80 fillér.
Béri Gyula. H it, remény, szeretet. 40 fillér.
Bettex F. Mi tets&ik nektek ama Krisztus felöl?
Németből fordította Stráner V. 70 fillér.
Böngérfi János. Az árva. 40 fillér.
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Hörk József. Farkasok a juhok között. 60 üli.
Hörk József. A nagysárosi vár ura. 20 fillér.
Kadlecsik János. Karaffa Antal. 80 fillér.
Keviczky László. Elbeszélések a magyar reformáczió történetéből. 24 fillér.
Kovács Sándor. Zay Amália báróné. 20 fillér.
Kozma Andor. Vallásos költemények. 20 fillér.
Kriskó Pál. Melanchton Fülöp levele. 20 fillér.
(Ugyanaz megjelent német és tót nyelven is.)
Lévay József, Torkos László és ifj. Porkoláb
Gyula. Vallásos lant. 24 fillér.
Dr. Masznyik Endre. Bahil Mátyás. Életkép a
magyarhoni evangéliomi prot. egyház üldöztetésé
nek idejéből. 20 fillér.
Dr. Masznyik E. Luther Arany mondásai. I. köt.
80 fillér.
Ugyanaz. II. kötet. 80 fillér.
Mayer Endre. Pál apostol élete. 20 fillér.
Mayer—Melanchton. Apológia. Ára 3 korona.
Moravcsik Gyuláné. Gróf Teleky Józsefné, Róth
Johanna. 4 képpel. Ára 30 fillér.
Pálmay Lajos. A z Isten megsegít. 20 fillér.
Paulik János. A z ágostai hitvallás. II. kiadás.
6 képpel. 50 fillér.
Paulik János. Az álpróféták, vagy miért nem
lesz az evangélikus ember baptistává? 60 fillér.
Paulik János. Luther 95 tétele. Magyarázatok
kal és 5 képpel. 20 fillér.
Paulik János. Konfirmációi emlékkönyv. Vászon
kötésben 3 korona 50 fillér.
Ugyanaz finomabb papíron nyomva, díszkötés
ben, aranymetszéssel, tokban 6 korona.
Payr Sándor. Fábry Gergely. 60 fillér.
Pethes János. Melanchton Fülöp élete. 80 fill.
Konfirmáció áldások. (Versek és Szentírási idéze
tek.) A verseket írta Sántha Károly. 60 fillér.
Sass János. Az evangeliomi egyház feladata az
új században. 25 fillér.
Sántha Károly. Olajfalevelek. 30 fillér.
Sántha Károly. Zsivora György, a nagy ember
barát. Ára 20 fillér.
Sartórius-Csepregi. Virágok a Szentírás kertié
ből. 40 fillér.
Schrödl J. A magyarhoni protestantizmus hatása
a magyar nemzeti szellem fejlődésére. 12 ív- Ára 1 K.
Szeberényi L. Luther Márton életrajza. II. ki
adás 40 fillér.
Torkos László. Áldás és szerencse. 40 fillér.
Zsilinszky Mihály. Kerman Dániel püspök élete.
Élet és korrajz. 80 fillér.
Zsilinszky Mihály. Achim Ádám élete 30 fillér.

19. SZ.

kép a hazai protestánsok üldöztetése korából. Ára
2 korona.
Képek Luther Márton életéből. Ára 1 kor. 50 fill.
IV. Olcsóbb népies olvasmányok.

5. Egy új apostol. írta Fidesz. Ára 10 fillér.
6. Hitet szerelemért. Elbeszélés. írta ifj. Por
koláb Gyula. Ára 6 fillér
7. Gusztáv Adolf élete. írta Stromp László theol.
tanár. 3 képpel. Ára 10 fillér.
8. Az TÉlet“ családja. írta és az ifjúságnak
ajánlja Dorner Soma. Ára 4 fillér.
9. A válaszúton. (Példázat az életbe kilépő
ifjak számára.) írta Paulik János. Ára 2 fillér.
10. A jó tét áldást hoz. Elbeszélés. írta dr.
Moravcsik Gyuláné. Ára 8 fillér.
11. Aki Isten nélkül akart élni. Elbeszélés,
írta dr. Moravcsik Gyuláné. Ára 8 fillér.
12. Miért égette el dr. Luther Márton a pápá
nak s híveinek iratait ? írta dr. Luther Márton.
Fordította s magyarázatokkal ellátta Paulik János.
3 képpel. Ára 10 fillér.
13. Tudomány és hit. Rajz. írta ifj. Porkoláb
Gyula. Ára 8 fillér.
14. Képek az életből. Elbeszéli Király Mátyás
és Kovács Andor. Ára 8 fillér.
15. Aminek az ördög örül. (Példázat templomkerülők számára.) írta Paulik János. Ára 4 fillér.
16. Emlékezzetek! Búcsúszó a konfirmandusok
hoz. Gerok után Ladányi. Ára 2 fillér.
17. Hiú álmok. írta Torkos László. 10 fillér.
19. A testvérek. Elbeszélés. írta Moravcsik
Gyuláné. Ára 4 fillér.
20. Széchy Györgyné, Homonnay Druget.h Mária.
írta Frenyó Lajos. Ára 10 fillér.
21. Rajzok és elbeszélések. Különféle szerzőktől.
Ára 10 fillér.
22. Az apa bűne és A testvérek. Két elbeszélés,
írta Király Mátyás és Kovács Andor. Ára 10 fill.
23. A mi Istenünk; beszéde megmarad mind
örökké. Történeti rajz. írta Frenyó Lajos. 10 fill.
24. Irgalom. Elbeszélés. írta dr. Moravcsik
Gyuláné. Ára 10 fillér
25. A két Széchy. Életrajz. írta Frenyó Lajos
és A Szentlélek útja. Elbeszélés. írta Petry Gyuláné.
Ára 10 fillér.
26- Dicső elődök, törpe utódok. Életrajz. Irta
Frenyó Lajos és A király és a szegény anyóka.
Történeti rajz. Franciából Győri Elemér. 10 fillér.
27. Nagy Márton esete. Elbeszélés. írta Béri
Gyuláné és Az ezermester. Elbeszélés. írta Győri
Elemér. Ára 10 fillér.
28- Gabonaszemek az életnek kenyeréhez. írta
III. Képek.
Saas János. 10 fillér.
29. Három elbeszélés. írta Horváth. Ára 10 fill.
Keresztyén házi áldás. Szép nagy szinnyomatú
díszkép. Ára 2 korona 60 fillér.
30. Imádkozzunk. Elbeszélés. Irta Petry Gyuláné.
Magyar protestáns gályarabok. Réthy Lajos Ifjú hitvallók. Történeti rajz. írta Frenyó Lajos.
ceglédi tanár tusrajza után reprodukált történeti Ára 10 fillér.
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31.
Bízzunk Istenben. Elbeszélés. írta Olyntha.bőrkötésben kapocscsal 10 korona. Vörös vagy
kék bársonyba kötve kapocscsal 12 korona. Kap
Ára 10 fillér.
32- Szép Forgách Zsuzsanna. Történeti elbe ható azonkívül különféle finom modern bőrkötés
ben 8 koronától 20 koronáig.
szélés. írta Horváth Lajos. 10 fillér.
Tompa Mihály. Olajág. Elmélkedések, fohászok
33. Karácson-est. Elbeszélés. írta Geduly Lajos.
Aki mindenkire vigyáz. írta Petry Gyuláné. 10 fill. és imák. Hölgyek számára olvasó- és imakönyvül.
34. Apró történetek. Közli Paulik János. 10 fill. Vászonba kötve aranymetszéssel 6 kor. 80 fill.
Francia bőrbe kötve, kapocscsal 10 korona.
35. A vallásos édesanya. írta Horváth Lajosné.
Ugyanaz Zsebkiadás vászonba kötve 4 korona.
A galgóci husvét. írta Horváth Lajos. 10 fillér.
Francia bőrbe kötve, kapocscsal 7 korona. Fehér
36. Kis káté a váltanokról. írta dr. Lechler K. elefántcsont vagy teknősbéka utánzat kötésben
Fordította Kapi Béla. 4 fillér.
kapocscsal 7 kor. Finom borjúbőrkötésben kapocs
37. Karácsonyi ajándék. Elbeszélés. írta Geduly csal 9 kor. Kék vagy vörös bársonykötésben kapocs
Lajos és Karácsonyi vendég. Elbeszélés. írta Parrag csal 12 kor. Kapható azonkívül különféle finom
Ferenc. 10 fillér.
modern bőrkötésekben 8 koronától 20 koronáig.
38. A z ördög bibliája. Elbeszélés. írta Paulik
Eötvös Károly. Utazás a Balaton körül. Két
János. 10 fillér.
kötet. III. kiadás. Ára fűzve 8 kor., kötve 12 kor.
A fenti sorozatból az 1—4-ig és 18. számok
Mikszáth Kálmán. Különös házasság. Két kötet.
elfogytak. Megrendeléseknél elegendő a szám meg Ára 12 korona.
nevezése.
Mikszáth Kálmán. Szent Péter esernyője. Ára
kötve
6 korona.
A Franklin-T ársulat kiadásában Budapesten
Mikszáth
Kálmán. A vén gazember. Ára kötve(IV., Egyetem-utca 4.) megjelentek és minden
6 korona
könyvkereskedésben megrendelhetők.
Rákosi Viktor. Elnémult harangok. Kötve 6 kor.
Borsodi József. Templomi imák. Vasárnapokra,
Sztehlo Kornél. Kétszáznegyven év az egyház
ünnepekre s más alkalmakra. Közistentiszteleti
szolgálatában.
Szép képekkel. Ara 10 kor.
használatul. Harmadik kiadás, vászonba kötve 4 kor.
Czelder Márton. Mindennapi és alkalmi imád
ságok. Templomi és családi használatra. Második A Magyar Prot. írod. Társ. kiadásában megjelent
kiadás. Vászonba kötve,, aranymetszéssel 2 korona.
a) N é p s z e r ű m ű v e k :
Dobos János. Keresztyén imák A házi ájtatosság növelésére és a protestáns keresztyén haszná
Koszorú, vallás-erkölcsi füzetek gyűjteménye,
latára. Második kiadás. Közönséges kiadás vászonba 1—150 füzet, ára füzetenként 8 fillér.
kötve. 1 kor. 60 fill. Finom kiadás bőrkötésben
Házi Kincstár, I kötet. Miller J. R., Csendes
4 korona. Finom kiadás francia bőrbe kötve 6 kor.
órák, fordította Szász Károly. Ára vászonba kötve
Az úri ima, a keresztyénség magasabb szem 2 kor. Finomabb papíron nyomva félbőrkötésben
pontjaiból. Kézikönyvül a műveltebb protestánsok 4 korona.
számára. Vászonba kötve, aranyvágással 2 korona.
Ugyanaz. II. kötet Barde Eduard, Mártha és
Győry Vilmos. Emlékkönyv a confirmádéhoz Mária, fordította Vargha Gyuláné. Ára vászonba
készülő protestáns hajadonok számára. Egy acél kötve 2 korona.
metszettel, vászonba kötve, aranymetszéssel 1 kor.
Ugyanaz. III. kötet. Szabolcska Mihály, Áhítat
60 fillér.
szeretet. Ára kötve 2 korona. Finomabb papiron
Heissler József. A keresztyén ember imakönyve. nyomva, félbőrkötésben 4 korona.
Vászonba kötve, aranymetszéssel 2 korona.
Ugyanaz IV. kötet. Sheldon, Jézus nyomdokain.
Kis János. Lelki áldozatok imákban és énekek Fordította Csizmadia Lajos. Vászonkötés. Ára
ben. Egy képpel. Bőrkötésben 4 korona.
2 korona.
H. Kis Kálmán. Elő reménység. Imádságos
Ugyanaz. V. kötet. Kenessey Béla. Női jellem
könyvecske. Fél vászonkötésben 60 fill. Fél bőr képek. I. k. Ára 2 kor.
kötésben 80 fillér. Egész bőrkötésben 1 kor. 20 fid.
Ugyanaz. VI. kötet. Raffay Sándor, Jézus példá
Medgyes Lajos. Protestáns családok imakönyve, zatai. Ára 2 korona.
imadalokkal. Kötve aranymetszéssel 2 kor. 40 fill.
Ugyanaz. VII. kötet. Dalhoff-Csizmadia: A
Papp Károly, ref. lelkész Esti harang vagy keresztyén szeretet munkái. Ára 2 korona.
újabb keresztyén tanítások protestáns keresztyén
Ugyanaz. VIII kötet. Raffay Sándor, Jézus
családok számára. Vászonba kötve 1 korona 20
hasonlatai.
Vászonkötésben. Ára 2 korona.
fillér. Velinpapiron, bőrbe kötve 2 korona.
Ugyanaz.
IX. kötet. Opzoomer-Nagy : A vallás
Szász Károly. Buzgóság könyve. Elmélkedések
gyümölcse.
Vászonkötés.
Ára 2 korona,
és imák protestáns nők számára. Egy acélmetszet
Hastings-Csizmadia:
Van Isten. Ára 1 korona
tel. Ötödik javított kiadás. Bőrbe kötve, aranymet
60
fillér.
széssel 5 korona Francia bőrkötésben, kapocscsal
Dr. Masznyik Endre: Jézus élete-evang. képek
8 korona. Fehér elefántcsont vagy teknősbéka
utánzat kötve, kapocscsal 8 korona Finom borjú ben. Ára 6 korona.
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b) T u d o m á n y o s m ű v e k :
Drummond Henrik. Természeti törvény a szellemi
világban. Fordította Csizmadia Lajos. Ára 2 kor.
Kálvin. A bér. vallás alapvonalai. Fordította
Nagy Károly. Ára 6 korona.
Luther Márton három alapvető reformátori irata.
Fordították dr. Masznyik Endre és Stromp László.
Ára 4 korona.
Mokos Gyula. Hercegszőllősi kánonok. Hasonmásos kiadás, jegyzetekkel és rokon kánonokkal.
Ára 5 korona.
Révész Imre Munkái a pátens korából. Ára
R korona.
Révész Kálmán. Száz évesf küzdelem a kassái
ref. egyház megalakulásáért Ára 1 kor. 60 fillér.
Sámuel Aladár. Bőd Péter élete és művei. Ára
3 korona.
Stromp László. Magyar prot. egyháztörténeti
adattár 1— VII. évf. Ára kötetenként 3 korona.
Szeremley S. Szönyi Benjámin és a Hódmező
vásárhelyiek. Ára 3 korona 60 fillér.
Zoványi s. t. Magyar protestáns egyháztörténeti
monográfiák. I. kötet. 3 kor. 20 fillér.
Zoványi Jenő. Egyetemes fögondnok és föconsistorium a magyarországi református egyházban.
Ára 2 kor. 40 fillér.
Zsilinszky Mihály. A Und békekötés. Ára 6 kor.
40 fillér.

19. sz

Zsilinszky Mihály. A magyar országgyűlések
vallásügyi tárgyalásai II., III. és IV. kötet. A II.
és III. kötet ára 8—8 kor., a IV. köteté 6 korona.
Zwingli U. Commentarius. Forditotta dr. Pruzsinszky Pál. Ára 4 korona.
K ív á n a tra a fe n ti m üvek b e kö té sé rő l készséggel gondoskodunk.
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A LUTHERTARSASÁG EVANS. KÖNYVKERESKEDÉSÉBŐL,
Budapesten, V ili., S z e n tk irá ly i-u tc a 51/a.

Luther Márton arcképe. Rézmetszet. A kép nagysága 11X10
cm., margóval együtt 30X72 cm. Ára portomentesen
szállítva 1 korona.
Olajszínnyomás. A kép nagysága 51X39 cm. Ára 2 kor.,
portomentesen szállítva 2 kor. 50 fillér.
Melanchthon Fülöp arcképe. Rézmetszet. A kép .nagysága
11X10 cm., margóval együtt 30X27 cm. Ára porto
mentesen szállítva 1 korona
Olajszínnyomás. A kép nagysága 51X39 cm. Ára 2 kor.,
portomentesen szállítva 2 kor. 50 fillér.
Több példány megrendelésénél a csom agolás
és p o rto csak egyszer szá m itta tik .

A MŰVELTSÉG KÖNYVTÁRA
nagy oktáv alakó tizenkét kötetben, rendkívül gazdagon illusztrálva jele
nik meg. Az első öt kötet már megjelent. A további kötetek a sajtó alatt
vannak s körülbelül félévenként jelenik meg egy-egy kötet.
Ára kötetenkint félbőrkötésben

24 kor.

A MŰVELTSÉG KÖNYVTÁRA
azokat az ismereteket terjeszti, melyekre a müveit
embernek, — ki az előtte felmerülő jelenségek
mellett nem surran el, hanem azok okait ismerni
kívánja, — úton-títfélén szüksége van.

A MŰVELTSÉG KÖNYVTÁRA
oktatva gyönyörködtet, mert a mit mond, az tudo
mányos kutatás eredménye, de élvezetes, művészi
formában, a szép, magával ragadó előadás kön
tösében tárva elénk mondanivalóját.

A tizenkét kötet ára .

2 8 8 korona.

A MŰVELTSÉG KÖNYVTÁRA
szövegképekben és műmellékletekben egyaránt
gazdag ; a remek képanyag megválasztásánál is a
hazai viszonyokat, a hazai művelődési, ipari és gaz
dasági életet tartja szem előtt A Műveltség Könyvtára.

A MŰVELTSÉG KÖNYVTÁRA
papírja famentes, betűi a könnyű olvasható
ság szem előtt tartásával külön e célra öntettek s
gyönyörű kötetei rendkívül díszes és erŐ3 fél
bőrkötésbe vannak bekötve.

A MŰVELTSÉG KÖNYVTÁRÁNAK minden egyes kötete egy önálló egészet képez, a vál
lalat páratlan kelendősége legjobban bizonyítja, hogy A Műveltség Könyvtára a magyar közönség
szükségletének teljesen megfelel.

A M ű v e lts é g Könytárából
eddig 6 0 .0 0 0 kötet kelt el.

Megrendelhető a Luther-Társaság
:: könyvkereskedésében Budapest::
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19. sz.

! Legújabb!

! L egújabb!

Most jelentek meg és kaphatók a L u th e r-T á rsa ság Ev. K ö n y v k e r e s k e d é s é b e n , Budapesten,
VIII., Szentkirályi-utcza 51/a.
lelkipásztorkodástan(Theologia pastoralis).írta Csiky Lajos.
Pályadíjat nyert mű. Ára fűzve 6 K, vászonba kötve 8 K.
Protestáns egyházirodalmunk legfontosabb termékeinek
egyike, mely nélkülözhetetlen minden protestáns könyvtárban.
Az ágost. liitv. evang. keresztyén egyház régi emlékei.
Az evang. egyházkerületek támogatásával kiadja a LutherTársaság. I. kötet Egyesség könyve. 1598. Sajtó alá ren: : dezte dr. Masznyik Endre. Ára 2 K.
:
Jézus Krisztus és a szocziálizinus. Az evangéliumok
nyomán írta Mayer Endre, theol. akad. dékántanár Eperjesen.
: : Ára fűzve 1 K 50 fillér. : :

Egyházunk Nagyjai:
VII. Báró Radvánszky Béla emlékezete. Irta Zsilinszky
: : Mihály. R. B. arczképével. Ára 20 fillér. : :
VIII. Kanizsai Orsolya főrangú magyar nő a XVI. század: : ból. írta Payr Sándor. Ára 40 fillér. : :

A Luther-Társaság népes iratai:
45. füzet. Találkozás idegenben. „Azoknak, kik Isten orszá
gát szeretik, mindenek egyformán javokra vannak. El
beszélés. írta Geduly Lajos. Ára 10 fill.
46. füzet. Tégy hű mind halálig. Elbeszélés. írta Raffay
Sándor. Ára 10 fillér.
47. fűzet A műveltségről. írta Kapi Béla, körmendi lelkész.
Ára fűzve 10 fillér.

Megjelent és a Luther-Társaság Ev. Könyvkereskedésében
Budapesten, VIII., Szentkirályi-utea 51/a. kapható :

Protestáns Árvaházi

Képes N a p tá r az 1909. évre.
— Szerkesztette: Szabolcsba Mihály. —
Ára 60 fillér, az összeg beküldése ellen portomentesen 80 fillér..

K érjük ig e n t is z t e lt o lv a s ó in k a t,
hogy szíveskedjenek könyvszükségletük beszerzése végett a

Luther-Társaság Evarg. Könyvkereskedéséhez
(Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 51/a.) fordulni. A LutherTársaság könyvkereskedése az első, minden izében protestáns
könyvkereskedés, melynek gyarapodása érdekében áll minden
hitsorsosunknak.
Hangsúlyozzuk, hogy a társaság utazó - ügynököket
nem ta rt és ha ilyenek mégis jelentkeznek, azok közön
séges csalók.

RENDKÍVÜLI KÖNYVÁRLESZÁLLÍTÁS!
Ünnepi és konfirmációi ajándékul felettébb alkalmas
mű K O V Á C S S Á N D O R pozsonyi theol. akad. tanár

Keresztyén imádságos könyve,
amely a szerzőnél P o z s o n y b a n megrendelhető különféle kiadásokban.
Nagyobb megrendelés esetére rendkívüli árleengedés: — N evezetesen:
I. legalább 10 példánynál: csinos kötésben 1 kor. 60 fill. helyett 1 kor.,
fehér elefántcsont utánzatú kötésben 8 kor. helyett 5 kor. — II. legalább
25 példánynál: csinos kötésben 1 kor. 60 fill. helyett 80 fill., fehér elefántcsont utánzatú kötésben 8 kor. helyett 4 kor. egy példány ára. Ajánljuk a
nagytiszt, lelkész és vallástanár, valam int a tanító urak figyelmébe. Aki a
könyvek árát előre megküldi, a csomagot bérmentve kapja, ellenkező eset
ben utánvéttel. Aki csak hosszabb idő múlva akar leszámolni, azzal külön
megállapodás létesülhet.
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Minden protestáns családnak dísze a Tóthfalusi József marosvásárhelyi ref.
lelkész felügyelete alatt készülő, Károli G áspár fordítása után á td o lg o z o tt
és K enessey Béla erdélyi református püspök b evezetésével e lláto tt

KÉPES SZENT BIBLIA
A Képes Szent Biblia a legkiválóbb
magyar, olasz, spanyol és német festő
művészek és szobrászok remekei után
készült 1020 — ezek között 10 színes
nyomású — művészi kivitelű képpel
lesz díszítve. — A pazar fénnyel kiállí
tott és dús aranyozású angol vászonba
kötött mű

bolti ára 34 korona,
mely összeg külön megállapodás szerint,
havi részletekben is törleszthető.

A Képes Szent Biblia minden vevője
uíánfizetés nélkül külön emléktárgyul
szabadon választhatja a következő képek
egyikét: AZ ÚRI SZENTVACSORA,
Leonardo da Vinci után. Nagys. 54X76
cm. LUTHER arcképe, Csernch Lukács
után. Nagys. 47X63 cm. KÁLVIN arc
képe Holbein J. után. Nagys. 47X63 cm.
Ezek a képek külön is kaphatók egyenkint 2 koronáért.
A Képes Szent Biblia ajánlói: Kán
Bertalan tiszáninneni püspök, dr. Baltik
Frigyes dunáninneni evang. püspök, Gyu
riitz Ferenc dunántúli ev. püspök, Scholtz
Gusztáv bányakerületi evang. püspök,
Ferenc József unit. püspök, Csiky Lajos
theol. akad. dékán, B. Pap István theol.
igazgató, Kovács Sándor theol. akad.
tanár és az Evang. Családi Lap szerkesz
tője, Novák Lajos theol. akad. igazgató.

A KÉPES SZENT BIBLIA kiadója a tiszta jövedelem egy részét
egyházi jóték ony célokra szánta.
M e g re n d e lh e tő

A LUTHER-TÁRS. EV. KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN
Képes prospek
tus ingyen

Budapesten,
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Képes prospek
tus ingyen

Ilornyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája, VI., Aradi-utca 14. 43.610.

