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Útközben.
Sok göröngybe, éles kőbe
Kell ütődnöm utamon.
Szálanként jut egy-egy öröm.
-liokrosíUL. a. iujdalum.
Most süt a nap, majd halódva
Éjbe fullad, ködbe vész.
Minden cseppnyi siker ára
Hosszú, kinos kiizködés.
Mégse vallom, nem panaszlom
Rút tehernek éltemet:
Még az éj is, még a tél is,
Csak megértsük, szép lehet.
Egy nagy, édes perc feledtet
Száz napot, mely bút szerez;
S tiszta célért végig élni
Kint, veszélyt is érdemes.
Szalay Mihály.

A szív és az evangélíom.
Alapige: Apóst, csel 17. fej. 16—24. vs.

Fái apostol második hittérítői útja közben jutott
el Athénébe, Görögország fővárosába, amely bár
kénytelen volt meghajtani büszke fejét Róma ha
talma előtt, mégis ugyanakkor meghódította Ró
mát szellemi felsőbbségével, klasszikus művelt
ségével; Athénébe, a görög ízlésnek és művelt
ségnek, a görög tudománynak és művészetnek
középpontjába, amelyről még nem sokkal előbb
mondotta Pál apostolnak egy idősb kortársa
(Philo): „Ami a szemnek a fénye és ami a lélek
ben a gondolat, az Görögországban Athéné". Pál

apostol Athénében! Két világ találkozik itt össze:
az egyik a régi görög világ, a maga túlfinomult
műveltségével, az egész utókor számára alapvető
tudományosságával, sok tekintetben utolérhetetlen
művészetével és művészi alkotási! bálványaival,
de amelyekbep a Myilágtt8adfe.akb.atUJUÚil^i>eiu,
látott mást, mint a természeti erők és a gondolat
jelképeit; a másik a keresztyénség új világa a Krisz
tus evangéliomának, a keresztről szóló tudomány
nak egyszerű igéivel. Ott a műveltségükre büszke
görögök, itt a hitében boldog és alázatos keresz
tyén ember. Ott a tudományukban elbizakodott
bölcselők, itt a Krisztus evangéliomának egyszerű
apostola. Nem csoda, hogy amikor Pál ezen a
talajon kezdette meg magvetői munkáját, nem
talált mindjárt kedvező talajra; nem csoda, hogy
a Krisztus evangéliuma, amelyben a zsidók megbotránkoztak, a görögök közül sokak szemében
bolondságnak tűnt fel az ő nagy tudományukhoz
képest ; nem csoda, hogy akadtak, akik gúnyolód
tak rajta: „Mit akar ez a csacsogó, fecsegő em
ber?" — Pedig, ha tudták volna, hogy az a Pál
mennyire megérti őket, mennyire keresztüllát a
ragyogó külszínen szíveik rejtekébe, mennyire látja
szivük mélyén azt a nagy hiányt, amelyet semmi
féle emberi tudomány kipótolni nem tud: nem
gúnyolódtak voln a! És úgy van ma is, hogy a
hivő keresztyén, ha szíve és esze a helyén van,
mélyebbre lát és jobban megérti a hitetlent, mint
megfordítva és már ezért is könnyebben viseli azt
a gúnyt és megvetést, amely sokszor hitetlenek
részéről éri.
Azért ne is képzeljük Pált olyan elfogultnak
vagy szűkkeblűnek, mintha ő a görög műveltség elől
egyszerűen elzárkózott volna, mintha bekötött szemmel
járt volna Görögország klasszikus földjén. Sokkalta
nyíltabb szemű és nyíltabb eszű ember volt Pál,
sem hogy ezt meg tudta volna tenni. Hiszen szülő
helye, Tarsus is a görög míveltségnek egyik keleti
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végvára volt és éppen athénéi fellépése egyik
legékesebben szóló bizonysága annak, hogy ő
nemcsak a zsidóknak zsidó, hanem a görögöknek
görög és az athénieknek athénei is tudott lenni
és bámulatos alkalmazkodó tehetségével a böl
cseknek is a bölcseség nyelvén tudta hirdetni az
evangéliumot anélkül, hogy annak életadó tartal
mából csak egy jottányit is feláldozott volna.
Gyönyörű intő példa ez nekünk is, az evangéiiom
hirdetőinek és azoknak, akik az evangéiiom hir
detői akarnak lenni, hogy műveltségben ne álljunk
mögötte a legműveltebbeknek sem, mert csak így
vagyunk képesek arra, hogy korunkat és annak
legmélyebb szükségleteit megértsük és mindenki
nek, minden népnek, minden nemzedéknek a maga
nyelvén hirdessük a Krisztus evangéliomát, anél
kül, hogy ajkunkon a só megizetlenülne; mert jaj
minékiink, ha a világ fiai joggal gúnyolnak ben
nünket csacsogóknak, fecsegőknek, akik nem tud
nak helytállani azért, amit hirdetnek.
Pál apostol tehát nyílt szemmel járt körül Athéné
utcáin és téréin ; érdeklődéssel szemlélte a görög
művészet remek alkotásait, amelyekben Athéné
oly gazdag volt és szóba ereszkedett Athéné böl
cseivel, tudósaival; de azért nem szegődött a gö
rög művészet és tudomány szótalan bámulójává,
mert a szívében hordott egy oly drága kincset,
amelylyel a művészet és a tudomány semmiféle
kincse föl nem ér. Figyelmét mégis leginkább
kötötte le az a sok pogány szenthely és bálvány
szobor, amelyekben Athéné bővelkedett és ezek
között egy oltár, melynek fölirata ez volt: „ A z
i s m e r e t l e n I s t e n n e k ." És ezzel adva volt
athénéi nagy beszédének kiindulópontja: „Athénéi
férfink, titeket én mindenek fölött istenfélőknek lát
lak. Amidőn ugyanis szerte jártam és megszemlél
tem a ti szent tárgyaitokat, akadtam egy oltárra
is, amelyre ez volt írva: A z i s m e r e t l e n I s t e n 
n e k . Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, azt hir
detem én tinéktelc“ .
Testvéreim az Úrban! Az az athénéi oltár.
amelyet az ismeretlen istennek szenteltek, ékesen
szóló bizonysága annak, hogy sem a pogány sokisténimádás, sem a világnak bármely kincse és
öröme, sem a legfejlettebb tudomány és bölcseség
nem tudja az emberi szívet teljesen kielégíteni,
hogy minden emberi szív mélyén ott tátong egy
üresség, egy „kimondhatatlan űr“ , egy kibeszélhetetlen vágy, amelyet a világnak semmi kincse,
gazdagsága, tudománya, bölcsesége betölteni nem
tud. De aminek az emberi szív természeténél
fogva hiányát érzi, amire leginkább szüksége van,
a legnagyobbat, a legboldogítóbbat, a legszenteb
bet, a legfőbb jót az evangéiiom hozza meg neki,
a Krisztus evangéiiom a, amelyet Pál apostol hir
detett ott Athénében és amelyet a keresztyén egy
ház az emberiség közepette ma is hirdet, amenynyire eredetéhez hű maradt. Mert valami titkos
kapcsolat létezik az emberi szív és az evangéiiom
között. Az emberi szív legmélyebb szükségleteire,
legnagyobb kérdéseire a Krisztus evangélioma hozza
meg az egyedül kielégítő feleletet és beteljesedést.
Ezt az igazságot lássuk még néhány példán,
amelyet felolvasott szent leckénkből meríthetünk
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Athéné népe a művészek és költők és böl
cselők népe volt. a legműveltebb népe az ókor
nak ; és íme e nép oltárt emel az ismeretlen
istennek. Különös jelenség, nemde ? Különös és
mégis nem egyedül álló. Hiszen minden ember
szívének a mélyén, még az istentagadóknak, az
úgynevezett atheistaknak a szíve mélyén is ott áll
az a titkos feliratú oltár : az ismeretlen istennek.
Hiszen a keresztyénség körén kívül minden val
lás alapjában véve nem egyéb, mint egy hangos
kiáltás az ismeretlen isten után! Ma is áll az
— és ma talán inkább, mint még egy emberöltővel
ezelőtt — amit ugyancsak Pál apostolnak egy
pogány kortársa (az idősb Plinius) mondott: „ Foly
tonos az isten után való tudakozódás.“ Van-e ép
lelkű ember, akinek szivében visszhangra ne találna
a zsoltárköltő szava: Amiképen kívánkozik a szarvas
folyóvizekre, alckép'en kívánkozik az én lelkem te
hozzád, óh Isten ; szomjúhozik az én lelkem Isten
hez, az élő erős I s t e n h e z Es örökké igaz marad
Augusztinusnak, kora legnagyobb és legműveltebb
emberének szava, amelyben egész élete tapaszta
latát foglalta össze: „T e hozzád magadhoz alkottál
minket, óh Isten és a mi szívünk nyughatatlan,
amíg meg nem nyughatik te benned“ . — Azért halad
jon bár valamely ember, valamely nép, valamely
kor még oly messze előre a műveltség, a tudo
mány, a felvilágosodás útján és dicsekedjék bár
mely nagy vívmányokkal és felfedezésekkel: nincs
az a tudomány, nincs az a műszer, nincs az a
fegyver, amelyben az ember szívében ezt az oltárt,
az ismeretlen isten oltárát ledönteni és elpusztítani
tudná. Sőt ha az a tudomány őszinte és minden
vívmányai mellett is tudatában marad végességé
nek, korlátoltságának, részszerintvalóságának, végre
is kénytelen letenni a fegyvert a nagy ismeretlen
előtt, maga épit oltárt az ismeretlen Istennek és
éppen az emberi szív és elme legnagyobb kérdé
seire nézve visszahelyezi a hitet ősi jogaiba.
Es íme: akit ti ismeretlenül tiszteltek, aki után
szívetek vágyódik minden porcikájával, akit a bölcs
lángesze föl nem ér, csak titkon érző lelke óhajtva
sejt: azt hirdetjük mi ti nektek, azt hirdetjük a
Krisztus evangéliomában. 0 reá nézzetek, aki azt
mondotta magáról: „ Aki engemet lát, látja az
Atyát“ . Ismerjétek fel azt a végtelen, szent szeretetet, mely az ő szívében, a Krisztus szívében,
lakozott és minden szavában, cselekedetében, éle
tében, halálában és feltámadásában megnyilvánult.
És ismerjétek fel, hogy ugyanaz a szeretet amely
Jézus Krisztusban megtestesült, ugyanaz az örök
szent szeretet alkotta, tartja fenn és kormányozza
ezt a világot és saját életeteket és ugyanaz a
szeretet tűzte ki az emberiség legfőbb célját,
isteni rendeltetését és a ti rendeltetésteket is, —
és ebben a hitben találtok nyugodalmat a ti leikeiteknek, világosságot elméteknek; mert ö benne,
ö általa élünk, mozgunk és vagyunk.
Ki ruházza fel a mezők liliomát?
Ki visel hű gondot az égi madárra?
Útlan bujdosónak ki vezérli nyomát ?
Kit nevez atyjának az atyátlan árva?
Él még a jó Isten, ki engem is szeret,
Megadja, ha kérem, a mai kenyeret. (Arany.)
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Ezt az örök szeretetet, amely a Jézus Krisztus
ban megnyilvánult, ezt ragadd meg a hit által te
is, testvérem az Úrban és ne félj, bármint gúnyo
lódik is a hitetlen világ, ezt a hitedet semmiféle
tudomány és emberi hatalom megdönteni, megcá
folni nem tudja; mért igazán „ csak a balgatag
mondja az ö szívében: nincs Isten“ .
(Folyt, köv.)

Pröhle Károly.

Kevesen múlt.
Irta: Algenxladt Lujza.

A kocsis már befogta lovait az om nibuszba,
hogy hazahajtson a faluba, m időn egy éltesebb,
jól megtermett férfiú beszállt Ingott bele az
egész batár, m ikor a felhágójára lépett. A már
bentülők önkéntelenül összébb húzódtak s arcuk
bizonyos tiszteletet árult el a b elépő iránt. Ez
botját térdei közé helyezvén, összekulcsolta rajta
kövér kezeit. Ujján dupla jegygyűrű volt lát
ható. Tiszta, egyenes tekintetét nyugodtan já rtatta körül.
Amint szeme a sarokban egy szűkmellű kis
em berkén m egakadt, felvillantak annak liamiskás szem ei s köszöntésül m egem elinté kalapját.
A jó m ó d ú csak biccentett egyet a köszön
tésre. „Jó n a p ot! K rőger, m aga is bent já rt a
városban 7"
„Be kellett jö n n ö m — tanúnak. Ha kelten
ütlegelik egym ást: legjob b bizony az em bernek
ott nem lenni. Sok kellemetlenséggel já r az
ilyesmi. Úgy történt a dolog, hogy akit jó l el
láttak, hozzám jött, hogy ráolvasással állítsam
el a vérzést, m ert éppen nem akart eláltani.
C sodálkozom , hogy a m olnár úr nem a hintá
jával jött b e.«
„N em akartam, hogy a sárgák sokáig állja
nak. A keresgélésben annyi idő eltelik. Willert
szom szédom érdekében jártam idehenn egy
ápoló nővérért. Nagy bajban van a beteg fele
ségével. A n őv ér velünk is fog most hazajönni."
„N o, akkor ideje már, hogy ideérkezzék."
„P edig addig nem szabad elindítani a k o 
csisnak; külön m egm ondtam neki."
Egy fiatal em ber szűk helyén izgatottan
húzza elő óraját. K rőger, a kádár, azonban
m egjegyzi: „A m it W e n d o rf úr megparancsol,
annak úgy kell lennie ! Aztán ugyan nem ke
rült-e sok fáradságába, míg egyet m egkaphatott?"
„N em -e?! Ponciustól Pilátusig lótottam, fu
tottam. A kórházban maguk sem tudták, há
nyadán va n n a k ; m agánkórházban'hiába keres
tem volna, mert ott nincsenek ilyenek, a k ö z
ségiben m eg először csak am olyan közönséges
asszonyt akartak ajánlani: egy örökké sopán
k odó, kövér képű teremtést. Én azonban főkötőset akartam. Ilyent ígértem barátom nak s
nem engedtem, míg ilyent nem kaptam. Na —
meg érthető i s : ha az asszony fekszik a ház
ban, ott a gyerekek, a férj, cselédség, az egész
gasdaság, m eg a jó szá g ; nem használható ilyen
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helyen akárki. Ha még a feleségem élne, ki
segítette volna őket a bajból, de a menyem
maga is igen fiatal."
„Biz nem tudom, más nem hiába fáradt
volna-e ?
W endorf, a m olnárm ester és bérlő m oso
lyogva biccentett a fejével. „H ja, tudja, gon
doskodtam ám róla, hogy kérésemet meg ne
tagadják. Belecsúsztattam a szegények perse
lyébe egy aranyat, de volt rá gondom , h ogy
az ujjaim között észrevehessék a csillogását."
„Pénzzel akár az ördögöt is m eg lehet vesz
tegetni. Mi is volna, amit m olnármester úr ki
nem vihetne? Lám, nem régiben vette m ég
csak azt a szép urasági kocsit, tegnap előtt
meg a z o n g o rá t! Hanem ezzel mit csinál W e n 
d o rf ú r ? "
„M it csinálok ? Az első szobám ba állítottam.
A biró vett egyet a leányának. Hétszázba ke
rült. Amit azok megtehetnek, azt én is meg
bírom m ég ! K ülönben sem olyan nehéz mes
terség rajta játszani. Mindjárt tudtam, amint
m egpróbáltam . Még inkább azon kellett vigyáz
nom , hogy egyszerre két billentyűt is ne fogjak."
Egy diakonissza sietett le az utcán. Kezében
fekete kézi táskája. Intett esernyőjével a kocsis
nak — aki már a bakon ült — hogy m ég ne
indítsa a lovakat.
„Itt van n i ! — kiáltott a kádár. — Hogy
tudnak ezek futni! Mindig rob otb a n ! Egy ki
csit véznának látszik, de sokszor ezek bírnak
ki legtöbbet."
„Tudtam én ezt — egészíti ki helyeslőleg a
molnármester, — hiszen azért választottam őt."
„N a m ost azért m eg kell ám valahogy fér
nünk."
Mindnyájan még összébb húzódtak. A nővér
sietve lépett be s m iközben a lovak megindul
tak, kipirulva és gyorsan pihegve ült le a ré
szére szorított helyre. A m olnár kimért k o 
m olysággal emeli m eg kalapját. „N em kellett
volna ennyire fu tn ia ! M egmondtam a kocsis
nak, hogy önt meg kell várnia."
Ezzel kivette öléből bőrön djét és odaállí
totta a kocsi közepére. Esernyőjét nem akarta
engedni a nővér, de ezt is elvette tőle s odaállítá maga m ögé.
Egy pár m egjegyzést tett most W en d orf az
időjárásra, m ajd fáradozásáról beszélgetett. A
diakonissza barátságosan válaszolt, de nem fűzte
tovább a beszédet. A kocsi tompa zöreje és
fején a sok k en d ő kellemetlenné tehette neki
a szóváltást. W e n d o rf udvariasan kitartá szi
varját az ablakon, hogy kialudjék, m iközben
rá-ráveté tekintetét a nővérre.
Végül m egszólal: „T udja, ha önt odaállít
hattam volna tíz évvel ezelőtt feleségem mellé,
azt nagyon szerettem volna. Szegény igen, igen
beteg volt."
K rőger kádár erősítgetve bólintgatott hozzá.
„Igen, tizenhat nyavalyája volt, pedig össze
vissza sincs több betegség tizennyolcnál. Ki
eszeltem én ezt a vízben úszkáló gyüm ölcsfa
ágakból."
(Folyt, köv.)
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Böjt és a ker. társadalom képe.
„Ne szabjátok magatokat e világhoz,
hanem változzatok el a ti elméteknek
megújulása által, hogy megvizsgáljátok:
mi az Istennek jó. kedves és tökéletes
akarata".
Hóm. 12.

A keresztyén vallás, a világ kísértéseit tekintve,
az egészségnek, az erőnek a vallása! A keresztyén
vallás követelményét betöltő s követendő példa
képe, ideálja ezért a testben-lélekben teljes, erejé
ben lévő, élete, nyarát élő: 30 éves Jézus. Nem a
bethlehemi jászolban fekvő ártatlan kis csecsemő,
nem a jeruzsálemi templomban korát meghaladó
okossággal felelgető 12 éves fiú, hanem a pusztában
a kísértésen győzedelmeskedő s azután tudatosan
célja felé haladó útjáról: Isten útjáról soha le
nem térő, 30 éves Jézus. Jézusnak e kora s élete
cselekedeteinek oly megmutatása, hogy ő életének
abban az idejében, amikor a szív érzelmei, kívánságai
a legtöbb esetben e föld nyújtotta élvezetek felé
irányulnak, az ember agya teljes éllel, mindent
megdöntőm, felforgatni akaró készséggel, gondol
kodik, megtudott maradni folytonosan, tántoríthatatlanul az Isten útján, megtudván vizsgálni foly
ton : mi az Istennek jó, kedves és tökéletes
akarata, örök bizonyság arra nézve, hogy az az
igazi keresztyén ember, ki ép, egészséges testtel,
munkára képes lélekkel megtudja vizsgálni s meg
vizsgálva teljesíteni i s : mi az Istennek jó, kedves
és tökéletes akarata életének minden egyes lépésé
nél, minden az élet által előhozott körülménynél. . .
Jól a közepén vagyunk a böjti időszaknak.
Protestáns egyházon belül a magábaszállásnak,
az elmélyedésnek, a vizsgálódásnak az ideje. Az
az időszak ez, amikor a keresztyén hivő szemeit
a golgothai kereszt felé férfias nyugodtsággal
haladó .Megváltó személyére függeszti, mint köve
tendő példaképére, elérendő, megvalósítandó ideál
jára ! Szemeit az ő személyére függeszti s össze
hasonlítva életét Annak életével, vizsgálja: meny
nyire közelítette meg ő t ; hogyan haladott ő fe lé ;
hol hibázott, hol botlott s tért le a helyes útról;
mennyit s hogyan kell még küzdenie, hogy bizton
elérhessen ő hozzá!
Ez a munkája a keresztyén embernek termé
szetszerűleg a nyugalmat, a csendet, éber s semmi
körülménytől meg nem zavart lelket, a világ zajá
tól való lehető távoltartózkodást követeli. Ebben
az időszakban ez az „Istennek jó, kedves és tö
kéletes akarata".
Társadalmi életünk azonban nem ezt a képet
állítja elénk. A mindennapi élet zaja, lármája nem
csendesiilt! A keresztyén emberek lelkei nem ke
resik a magányt, a vizsgálódás nehéz, de egyszerű
munkáját nem végzik. Amint a múlt időszakban:
farsang idején, a nagyobbára könnyed felfogása
az életnek volt lelkűnknek uralkodó vonása, úgy
látszik: az most sem változott. Mulatunk, szórakokozunk csak úgy, mint máskor! A különbség csak
az, hogy akkor farsangi mulatságokra jártunk,
most pedig böjti mulatságokat élvezünk. Ezt a
képet nem teszi gyengébbé egy pár embernek ez
alól való kivétele. Ebben a kivételben ugyanis
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nem azon emberek száma a többség, akiket mi
tartunk ebben a tekintetben igaz keresztyéneknek,
hanem vagy a lelkileg, vagy a testileg beteg em
berek száma. Mindenesetre könnyebb a magábaszállás, valószínűbb a vizsgálódás munkája a testi
vagy lelkileg nem ép, erős s ezért a világ gyö
nyöreinek inkább ellenállni képes embernek! Am
nem az ilyen ember a valódi keresztyén ember,
hanem a testben s lélekben egészséges, a 30 éves
Jézus!
Úgy vagyunk tehát, hogy bár naptárilag jól
benn vagyunk a böjti időben, de a valójában alig
vagyunk a kezdetén. A vége tehát csak a naptári
időszámítás szerint közeledik felénk teljes ered
ménnyel . . .
Mi ennek az oka?
„Minden szabad nekem" (I. Kor, 6,12.). A bib
liának e szavai tagadhatatlanul befolyással vannak
a prot, keresztyén emberre, a böjti időszakban
tanúsított fentebb rajzolt magaviseletére. Nekem a
böjt semmi, nekem egyik nap olyan, mint a má
sik ! Valóban úgy van 1 Ám azzal a hozzátétellel,
hogy mindegyik napon az Isten akaratát kell cse
lekednünk ! Az Istennek kedves, jó és tökéletes
akarata pedig az, hogy a böjti időszakban — bár
akkor is szabad minden — az önvizsgálódásnak
munkáját végezzük, mert bár „minden szabad
nekem, de nem minden használ". Avagy micsoda
hasznot hoz, micsoda lelki jót nyerünk azzal, ha
ebben a leginkább vizsgálódásra alkalmas időben
is csak úgy átadjuk magunkat a világ gyönyörei
nek, mint máskor? A léleknek, a mindennapi
munkától kifáradt léleknek új erőt semmiesetre
sem merítünk a földi gyönyörök élvezetéből, mert
„a léha gyönyörök csábító fenekén undor vár,
amelytől csaknem meghalok én".
Minden szabad tehát nekem, de nem minden
használ. És ép az a nagy baja, szegénysége a
legtöbb keresztyénnek, hogy nem gondolja meg:
mi használ; csak azt ragadja meg a gyermek
mohóságával: mi .szabad. A szabadságnak e kor
látlan s semmi magasabb szempont bírálata alá
nem bocsátó hirdetése és ennek megfelelő élés
azután olyan zűrzavart kelt a legtöbb ember életé
ben, hogy abból nem megjobbulva, megnemesedve,
Istenhez térten menekül ki. Kezdetben elérkezik
egy olyan ponthoz, amelynél meghökkenve áll meg
s kérdezi: szabad és mégis nem-e bűn ez, mit ón
most a szabadság pajzsa alatt cselekedtem ? Ké
sőbb már e kérdéshez ezt is hozzáteszi: De hát
micsoda vallás az, mely a szabadságot hirdeti
minden téren s mégis elvisz egy olyan ponthoz,
hol fel kell tennem magamban a kérdést: bűn-e
ez vagy nem? Feleletet, biztos feleletet nem tud
ván magának adni, többé e kérdésről nem gon
dolkodik, hanem a közönyösség, a mindegy nekem
köntösébe öltözködik s így él végig egy egész
életet, céltalanul, elvtelenül! Botorkálás ez bizony
és nem já rá s!
A baj tehát az, hogy a legtöbb keresztyén
embernek nincsen életelve, amellyel mint világító
fáklyával bizton haladhatna a mindennapi élet
nek a lélckre nézve sokszor sötét utjain.
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Pedig ez az elv megvan. Ott van a bibliában:
„ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem vál
tozzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy
megvizsgáljátok: mi az Istennek jó, kedves és
tökéletes akarata".
Ezek a szavak hiányzanak a legtöbb embernek
a leikéből. Ezért van az, hogy csak a „szabad"
ragadja meg leikét, de a „nem minden használ'1
nem jut az eszébe.
Változzunk hát át a Krisztusban lélekre, el
ménkre, érzelmeinkre nézve s ebben az esetben
megtudjuk vizsgálni, hogy a böjti időszakban
a vizsgálódásnak, az elmélyedésnek munkáját vé
gezzük-e, mert bár tudjuk, hogy ez időben is min
den szabad, de ez élet elv alapján azt is el
tudjuk dönteni lelkűnknek javára, hogy nem min
den használ„.
. 7 ,
bipos A n d rá s.

A Brit és Külföldi Bíblíatársulat
százötödík évi jelentéséből.
(Folytatás.)

Egyiptom, dacára a jelen gazdasági nyomásnak,
felfelé törekvő ország marad; úgy a törökök, mint
a koptok sokat tesznek iskoláik emelésére. A kopt
egyházzal nagytiszteletű Kerillos pátriárka által
tartottunk fenn baráti viszonyt.
Alexandria élénk város és 400.000 lakost szám
lál. Három bibliaárusító a kikötő nagy néptömegei
között, a zsúfolt, kávéházakban és bazárokban fá 
radhatatlanul kinálták fel a járókelőknek az élet
Igéjét. Még nagyobb a forgalom Port-Szaidban,
ahol évenként egy millió ember utazik á t : utazók,
hajósok, katonák minden országból.
Kairóban két bibliaárusító 5155 könyvet adott
<4, ami szép eredmény. A kedive rendeletére most
az állami iskolákban a keresztény gyermekek ke
resztény hitoktatásban részesülnek.
A lakosság legnagyobb tömege a deltában szo
rul össze, amely 2000 helységgel van mintegy be
vetve. Itt hét bibliaárusító dolgozott. Egy moha
medán, Seik, aki egy misszionáriustól vett egy
Evangéliumot, megvallotta annak olvasása után,
hogy hisz Krisztusban, mert ő él, Mohamed pedig
holt.
Egyik tanító óvta az árusítót a nép fanatiz
musa miatt. Az árusító azonban különös bátorság
gal és örömmel tett tanúbizonyságot az Evangélium
ról a nép előtt és 55 könyvet adott el.
Egész fel Szudánig terjed munkaterünk; van
egy bibliaárusítónk Omdurmanban és Khartumban,
egy .másik beutazza az országot.
Palesztinában a jeruzsálemi bibl a-boltunk ké
pezi az ottani munka központját. Emellett egy áru
sító a zarándokok között foglalatoskodik, akik kü
lönösen husvét táján sereglenek nagy számban oda.
A török birodalomban most uralkodó nagyobb sza
badság bennünk azt a reményt kelti, hogy biblia
árusítóink szabadon fogják árusíthatni a bibliát
Palesztina és Sziria faluiban.

India Ceylonnal.
India lakosainak száma Barmával és Ceylonnal
együtt kerek 800 millió (!), vagyis az egész embe
riségnek egy ötödé. Ezek több mint 150 nyelven
beszélnek. Körülbelül 225 millió ember részére a
bibliatársulat 78 nyelven adott ki bibliai könyvet
vagy terjesztett ilyeneket. 70 millió ember részére
azonban még nincs anyanyelvükön bibliai könyv.
A meglevők javításán és új fordítások készítésén
folytonosan fáradoznak a legtudósabb nyelvész
misszionáriusok. Majdnem valamennyi misszionárius
szükségleteit tőlünk fedezi. A sokágazatú bibliater
jesztés munkája ebben az óriási birodalomban hat
középpontból vezettetik, amelyek Kalkutta, Bombay,
Madrasz, Bangalur, Allahabad, Lahore és Ceylonon
Colombo. Ezekből folynak az élet vizei különböző
csatornákon át —- biblia-boltokban való árusítás
által, bibliaárusítók és árusítónők által és nem a legkevésbbé a misszionáriusok százainak segítsége által
a népéletbe. Az 1908. évben 648.624 bibliai könyvet
terjesztettünk el Indiában és Ceylonon. 124 bibliaáru
sító állt szolgálatunkban. Mennyire szükséges munká
juk még mindig ! Kiszámítottuk pl., hogy Bengáliában 700 helyen van misszionárius vagy missziói
alkalmazott, ellenben kerek 222.000 helyen az
evangélium egyetlenegy hirdetője sincs állomásozva.
A különböző missziói társaságok szolgálatában
Indiában és Ceylonon 470 bibliaárusítónő állt. A
női nem nevelése óriási fontosságú úgy a társada
lom és államra nézve, mint a férfiak nevelésére
nézve is. Ezért áldoz a bibliatársulat évenkint nagy
összegeket arra. hogy világosságot juttasson a Szenánákba (asszonyok lakosztálya), amelyekbe a miszszionáriusnak mint férfinek belépni nem szabad.
Bibliaárusítónőink körülbelül 30.000 asszonynak
olvastak fel rendesen; 2— 3000-et megtanítottak
olvasui és mintegy 20.000 bibliai könyvet hagytak
hátra Szenánákban. Közvetlen gyümölcsöt, meg
térésekben, e munka keveset hoz. Mégis sokan
hisznek ama tanult asszonyok és leányok közül titkon
Krisztusban. Némelyek merészelik ama lépést is,
és megkeresztelkednek. Egyik bibliaárusítónővé lett.
Néha az asszonyok munkája által férfiak is meg
ismerkednek az evangéliummal és megnyeretnek.
Végül egy kicsi, de fontos és reményteljes tör
ténetke! Egy hindu szentnél tudakozódott egy
bucsújáró ember olyan könyv után, amelyben a
hindu tant a legvilágosabban találná meg. Ez így
felelt nek i: „Van egy könyv, amelyből a hindu
vallás legnagyobb igazságait megtanulhatod. És ez
a biblia."

Kína.
Ha névleges vallásszabadság Kínában nincs is,
mégis a legmesszebbmenő türelmesség uralkodik a
missziói és bibliai munka iránt, kivéve néhány ál
lami iskola tanulóit, magasabb hivatalnokot; és oly
kedvező viszonyok állnak fenn e munkára nézve,
aminőket csak egy pogány országban várhatunk el.
Ezen az 1907-ben végbement trónváltozás sem
másított semmit, ez minden nehézség és zavar
nélkül történt meg.
A bibliaterjesztésben kifejteit fáradozásaink kü
lönös eredménnyel jutalmaztattak. Eddig még egyik
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évben sem adtunk el annyit mint most (1,365.228
darabot). Egy tizedet leszámítva, e nagy mennyi
séget árusítóink adták el. Ezek egy országban sem
játszanak olyan szerepet, mint Kínában. Átlag 291
volt szolgálatban.
A bibliaárusítók azonban egyáltalában nem tart
ják magukat pusztán árusítóknak, hanem evangé
listának, akiknek Istentől kell egy izenetet átadni
a népnek. Hányszor adták ők meg az első okot
arra, ha az emberek elmennek a missziói állomásra,
közelebbi felvilágosítást kérni a kereszténységről.
Szerény fontosságú a nők munkája; Kínában csak
30 van és csak csekély számú missziói állomásra
vannak korlátozva.

V E G Y E S.
Az új vallás- és közoktatásügyi miniszternek,
gróf Zichy Jánosnak kinevezését a hivatalos lap
március 3-iki száma közölte.
Gróf Zichy János a kérdőjelek egész soroza
tával találja magát szemben a komoly közvélemény
ben, amely e kérdésekre őszinte nyilatkozataitól és
ennek megfelelő tettektől várja a feleletet. Az új
kultuszminiszter eddigi politikai pályafutása jogossá
tesz minden érdeklődést iránta. Elvégre láttuk őt,
mint a néppárt egyik alapítóját és elnökét, meg
válni a néppárttól; láttuk őt később mint az alkot
mány párt tagját a nemzeti 67-es irány harcosa
ként : kíváncsian nézi tehát mindenki, hogy mi
képen akarja és tudja majd a nemzeti irányzatot
előbbre vinni, mert ettől függ, hogy minisztersége
nyeresége lesz-e a nemzeti közérdekeknek is. Az új
kultuszminiszternek erre a bizonyságtételre kettős
irányban is nyílik alkalma: úgy a nemzeti kultur
politika fejlesztése terén, mint a trónörökösnél ér
vényesülő befolyása kapcsán. Akik Zichy Jánost
közelebbről ismerik, azt vallják róla, hogy „világ
nézete" nem befolyásolja tárgyilagosságát és hogy
politikáját mindenekfelett a nyíltság és őszinteség
vezérli. Nos, ha így van, annál jo b b : a vallás- és
közoktatásügyi tárca az, amely leghamarabb ad al
kalmat neki, hogy politikájának megítélésére tiszta
bort önthessen a közvélemény poharába.
Életrajzi adatai a következők:
Ifj. gróf Zichy János, Sopronmegye szabad bá
ró ndi kerületének orsz. képviselője, született 1868
május 30-án, Nagylángon; középiskoláit a kalksburgi jezsuita kollégiumban azután pedig Székesfehérváron végezte. A jogot előbb Berlinben hall
gatta s azután Budapesten fejezte be. ahol 1892ben megszerezte az államtudományi tudorságot.
Egyetemi hallgató korában Budapesten megalapí
totta a Szent Imre-önképző egyletet. 1893-ban Fejérmegye tiszteletbeli aljegyzője, 1894-ben a cenzus
alapján főrendiházi tag leit. 1893-ban megházaso
dott, nőül vevén gróf Zichy Géza leányát, Margit
grófnő csillagkeresztes hölgyet. 1896 óta képviselő;
az 1896— 1901-iki országgyűlésen a zurányi kerü
letet képviselte, azóta pedig a szabadbárándi kerü
let'mandátumát bírja. Eveken át volt az országgyűlési néppárt elnöke és a pártnak fontosabb kér
désekben hivatalos szónoka a Házban 1903-ban a
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pártelnökségről lemondott és 1904 őszén a párt
nak a házszabálymódosítás ellen hozott határozata
miatt onnan ki is lépett, mert ő helyeselte a ház
szabályszigorítás tervét. Ez időtől fogva pártonkivüli
állást foglalt el. Az 1905— 6-iki válság folyamán
véleményét ő felsége a helyzetre nézve többször
kikérte. 1906 májusában csatlakozott az alkotmány
párthoz ; belépő levelében hangsúlyozta, hogy az
egyházpolitikiai törvények revíziójának kérdése elvesz
tette időszerűségét.
Természetesen tartózkodunk attól, hogy az új
kultuszminiszterrel szemben már előre állást fog
laljunk, de azt nagyon szeretnénk, ha azt a nyi
latkozatát, hogy ő mások meggyőződését éppen
annyira tiszteli, mint a magáét, látnánk tettekkel
is bizonyítani Minket már az is kellemesen lepne
meg, hogyha nem egészen ellenséges kezekben
volna a vallás- és közoktatásügyi tárca.
A liorvát evangélikusok elszakadása. Rauch
Pál báró, volt horvát bán mint ismeretes, 20,000
koronát biztosított az elszakadás esetére a felállí
tandó horvát evangélikus egyháznak. Ebben az
ügyben Prónay Dezső báróhoz az ev. egyház egye
temes felügyelőjéhez most érkezett meg a volt bán
következő átirata:
Méltóságos úr! Az 1909 november 12 én kelt
átiratom kapcsán van szerencsém méltóságoddal
közölni, hogy a horvát-szlavon evangélikus esperesség kérelmére a neudorfi evangélikus esperesi hivatalhoz mai napon fenti szám alatt inté
zett határozatomban az önálló horvát-szlavonországi evangélikus egyházkerület szervezésére és
fentartására az országos alapból évi 20,000 korona
legmagasabb összegű hozzájárulási költséget en
gedélyeztem, mely hozzájárulás azon évtől kezdve,
melyben a kerület meg fog alapittatni, az orszá
gos költségvetésben biztosítva lesz. A nevezett
esperesség 1909 október 27-én 1711. sz. a. kelt
jelentése szerint a bányai evangélikus egyházkerület 1909 szeptember havában tartott közgyű
lésének határozatával ugyanis felhivatott az es
peresség, hogy ezen kerület legközelebbi köz
gyűlésén mutassa ki, hogy az önálló horvátszlavon egyházkerület alapítási és fentartási
költségei biztosítva vannak-e. E szerint Ítélve és
tudva azt, hogy az illetékes bányai és dunántúli
püspökök a viszonyok személyes vizsgálása és
észlelése alapján az önálló horvát szlavón egy
házkerület megalapításának feltétlen szükségéről
szereztek meggyőződést, annak oka, hogy a hor
vát szlavón egyházkerület megalapítása már az
említett közgyűlésen nem lett elhatározva, még
csak azon kétely volt, váj jon fognak-e rendel
kezésre állani e célra szükséges anyagi eszközök.
Hogy tehát ez a kétely is eloszlatható legyen, és
hogy ekképpen az önálló horvát-szlavon evan
gélikus egyházkerület felállításának útját álló
utolsó akadály is elháríttassék, — mely egyházkerület úgy az egyházigazgatás, mint a közigaz
gatás szempontjából általában eminens fontos
ságú —- indíttatva éreztem magamat az említett
czélra szükséges szubvencziót az országos alap
ból engedélyezni. Midőn ezeket méltóságoddal
közlöm, van szerencsém azon tiszteletteljes ké-
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relmemet méltóságodhoz intézni, hogy hatalmas
befolyásával azon lenni móltóztassék, hogy a
horvát-szlavonországbeli önálló evangélikus egyházkeriilet szervezésének kérdése úgy az illeté
kes egyházkerületek közgyűlésein, mint az egye
temes közgyűlésen és végül annak idején a zsi
naton is sürgős, kedvező elintézést nyerjen. Őszinte
tisztelettel
Bauch s. k.
Lelkészválasztás. A poprádi egyházközség Wün
schendorfer Károly lelkész nyugalomba vonulása
folytán megüresedett lelkészi hivatalára a lelkész
választó közgyűlésen Varga Imre szepetneki lel
készt közfelkiáltással lelkészévé választotta. Az új
lelkésznek és egyházának egyaránt Istennek áldá
sát kívánjuk. — Az apostagi (Pest m.) egyház Bakay
Péter, volt rozsnyói esperességi segédlelkészt vá
lasztotta meg lelkipásztorául. Siker koronázza tö
rekvéseit !
A budai ev. egyház lelkészi hivatala új istentiszteleti helyet létesített az I. kerületben, amely
nek, örömmel hisszük, sok és buzgó látogatója lesz
s meg fogja erősíteni az ottlakó hívek egyházszeretetét, mely abban a valóságos „katholikus ne
gyedben" úgy is sok kísértésnek van kitéve. Az
egyház erről híveit a következő körlevélben érte
sítette:
Kedves hitfeleink !
Budai evang. egyházunk f. évi február hó
6-án tartott közgyűlésének határozatából a Fehér
vári-úti községi elemi iskola tornatermében (1.,
Fehérvári út 25. szám) március havától kezdődőleg körülbelül kéthetenkénti időközökben vasár
napi istentiszteleteket fogunk tartani.
Ezekkel az istentiszteletekkel abban a roha
mosan fejlődő városrészben szétszórtan élő evan
gélikus híveink lelki szükségletét akarjuk kielé
gíteni. Köztudomású dolog Ugyanis, hogy budai
egyházunk nagy területén levő egyetlen evan
gélikus templom látogatása éppen a kedvezőtlen
területi és közlekedési viszonyok miatt, különönösen a téli időszakban, nagy nehézségekbe üt
közik. Ennek megfontolása vezérelt bennünket
akkor, midőn elhatároztuk, hogy az azon vidé
ken lakó híveink lelki épülését ott az ő terüle
tükön tartandó igehirdetéssel fogjuk munkálni.
A f. évi március hó 6-ával kezdődő isten
tiszteletek közül az elsőt, üdvözítőnk amaz uta
sításához híven, hogy „engedjétek hozzám jönni
a kis gyermekeket", minden hónapban a gyer
mekeknek szánjuk. Természetesnek véljük azon
ban, hogy ezeken az istentiszteleteken is, melye
ken a serdülő kiskorúak lelki világának és ér
telmi képességének tekintetbe vételével igehir
detésiink, az igazi emberré nevelés nagy célját
szolgálja a szülők és a nagykorúak épp úgy
megjelennek, mint ahogy a felnőttek számára
tartandó istentiszteletekre szívesen várjuk a gyer
mekek eljövetelét is.
A z istentiszteletek mindenkor pontosan fél 11
órakor kezdődnek.
Az istentisztelet után a jelenlevő lelkész kész
séggel ad mindenkinek felvilágosítást bárminemű
egyház természetű (házassági, anyakönyvi stb )
ügyekben.
A budai ev. egyh. lelkészi hwatala.
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Egyházi aranykiinyv. Td. IÁngel Károly fővá
rosi gyáros és presbyter, a pesti ág. hiv. ev. né
metajkú egyház részére 2000 K, ugyanezen egy
ház énekkari alapjára pedig 1000 K-nyi alapítványt
lett. — Mauritz Vilmos gondnok az előbb említett
egyháznak egy díszes oltári bibliát adományozott.
Istennek áldása legyen úgy az adományokon,
mint az adakozókon!
A pápai ev. egyház legutóbb tartott egyházközségi gyűlésén elhatározta, hogy az ev. gyámintézetet és a Luther-társaságot felkéri, hogy ez
évi közgyűléseiket Pápán tartsák meg.
Megüresedett lelkészi és tanítói állások: Szákon
(Komárom m.), Nagy Szaboson (Gömör m.) Sváb
falván (Szepes m.), Devicsén (Hont in.) rendes
lelkészi állások. Az udvari-i leányegyházban és a
szitnyaligeti leányegyházban tanítói állások. Segéd
lelkészt keres a görnöri egyházmegye főesperese
és a szeghegyi egyház lelkésze.
A losonci ág hitv. ev. leányegyesület február
hó végén nagyon szépen sikerült felolvasó-estélyt
tartott a kivetkező programmal: „Viharban", éne
kelte Rónai Kálmán vezetése alatt az egyházi ének
kar. Megnyitó beszédet mondott Schérer Lajos fő
gimnáziumi tanár, a nőegylet titkára. „Magunkról"
címen felolvasott W olf József lelkész. Dobó Vilike
úrleány Revicky Gyula „Magamról" című költemé
nyét mondta el, nagy hatást keltve. Zorkóczy Erzsiké
pedig a VIII. zsoltárt szavalta Szabolcska Mihály
átiratában. Az egyházi énnekkar a 100. zsoltár eléneklésével zárta le a rendkívül látogatott felol
vasó-estélyt.
A Luther tásaság ama nem régi felhívása, hogy
egyházmegyénként szereztessenek a társaság ér
dekeit előmozdító bizott-ágok, a nagyhonti esperességben lelkes visszhangra talált. Ha minden
egyházmegye olyan szeretettel karolná fel a Luthertársaság szent ügyét, mint azt a nagyhonti esperesség alábbi felhívása mutatja, akkor újabb mű
ködési terek megnyílásé al a társaság sokkal könynyebben valósíthatná meg kitűzött céljait.
A Luther-társaság nagyhonti bizottsága az egy
házmegye egyházaihoz, felügyelőihez, lelkészeihez
és tanítóihoz a következő felhívást intézte :
A Luther-társaság lólekművelő munkásságának
előmozdítására a bizottság, tekintettel azon saj
nos körülményre, ill. tényre, hogy a houti ev. esperesség területén 20 olyan ev. egyház van, melyben
„Társaságunk*-nak egyetlen tagja sincsen, min
denek előtt ezen 20, de azután a többi egyház
lelkészei, felügyelői, tanítói és minden rendű
híveihez s tagjaihoz azon kérelemmel s buzdító
felszólítással fordul: lépjenek be mennél nagyobb
számban a Luther-társaság tagjai közé. Az egy
házak, mint testületek úgyis nagyon gyéren van
nak képviselve a Luther-társaságban i Rajla!
Sorakozzunk! Áldozzunk, dolgozzunk s harcol
junk!

50

6. sz

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

A tagok lehelnek: alapító (200 K), örökös
(100K), rendes (évi 8K), fiókegyl. (évi 4 K) s pártoló
(évi 1 K) togok. A tagságért jár az „Ev. Családi
Lap* s kiadványok stb. Jelentkezni lehet Krupeez -J. alesperesnél.
Luther-t<xrsaság honti bizottsága.
Helyettesítés. Brunner János ev. esperes egész
ségének helyreállítása végett hosszabb időre Lovranába utazván, távolléte alatt az esperességi teen
dőiket az egyházi alkotmány értelmében Scholtz
Ödön ágfalvi lelkész, esperességi főjegyző fogja
ellátni.
Hymen. Schmidt János szomolnoki lelkész oltár
hoz vezette Hafenscher Frida irmát. — Goldperger
János klazányi lelkész eljegyezte Pfeiff Erzsiket
Telepócsról. — Mindkét frigyre Istennek áldását
kívánjuk.
A jolsvai egyháznak széles körben ismert lel
késze : Baltazár János, kit egy véletlenből eredt
hosszabb betegeskedése akadályoz meleg részvétet
tanúsító híveinek gondozásában, maga mellé segéd
lelkészül hívta meg Podhorányi Kálmán végzett
theologust.

A Luther-Társaság újabb kiadványai.
Hitünk igazsága. Az evangélikus és r. katli. egyház
közötti különbségekről. A müveit közönség számára
írta Kapi Béla Ára 1 K 50 f. — Magyar éneklőkar.
90 vallásos ének férfikarra. Egyházi és iskolai ének
karok számára szerkesztette Kapi Gyula. Ára 2 K.
NÉPIES IRATOK:
48. sz. A bölcs asszony építi az ö házát. Irta Kovács Andor. 10 fill.
49. sz. Ha szeretet nincsen bennem, semmi vagyok. Irta Ládonyi
Pál. Ára 10 fill. 50. sz. A nö hivatása a magyar protestantizmus
küzdelmében. Irta Sztehló Kornél. Ára 10 fill.

EGYHÁZUNK NAGYJAI:
IX. sz. Dr. Székács józsef ev. püspök, 1809 -1876. Irta Zsilinszky
Mihály. Képekkel Ára 40 fill. X. sz. Wimmer Gottlieb Ágost, Felsölövö nagy papja. Irta dr. Magyar G y őző. Képekkel. Ára 50 fill.

Megrendelhetők: a Luther-Társaság Könyvkereskedésében
Budapest, Vili., Szentkirályi utca 51/a.

„REMÉNY*
le v é lp a p ír
és b o r í t é k

r\/^

a legolcsóbb
és legjobb!!

50 finom csontlevélpapir és 50 hozzá
való boríték igen csinos dobozban, ára

csak 1 korona.
Ugyanaz nagyobb (nri) alakban

1 kor. 50 fillér.
Megrendelések a Luther-Társ. könyvkereskedé
séb e (Bpest, Vili., Szentkirályi-u. 51/a.) intézendők

SZERKESZTŐI ÜZENET.
P. K., Sopron. Levél ment. Sz. M ., Bokori. Köszönjük
s máskor is szívesen látjuk. K. S., Nagybanit falu. Külön
levélben megy a felelet.

1 K.-ért ily levélpapír seholsem kapható.

A LUTHER-TÁRSASÁG KÖNYVKERESKEDÉSE
------------------------------------------- B u d a p e s t, V III., S z e n t k ir á ly i-u t c a 51 a . ---------------------------------------------A következő konfirm ációi ünnepségek alkalmából aj nljuk:
* kötve arany nyomással és piros vágással 3 kor. PárnáK o n fir m á c ió i e m lé k la p ja in k a t .
A 41VaX,32 cm. nagyságú színes nyomású mű S zott borjúbőrbe kötve aranymetszettel, tokban I! kor.
Székács József: Imádságok és buzgólkodások
lap magyar, német vagy tót szöveggel, egyenkint ®
evangyéliumi prot keresztyének számára. 6. kiadás.
30 fillérért a kis fekete nyomású kiadás kapható i
Vászonba kötve 1 4 7 -X 9 cm. nagyságban, arany nyomagyar vagy tót szöveggel egyenkint 10 fillérért. *
® mással és vágással, tokban 5 K. Fék. chagrinbőrkötésb.
A já n d é k t á r g y a k
9 8 K. Párnázott borjúbörkötésb -n dís?nvomással 10 K.
k o n fi r m á lt a k s z á m á r a .
Alles mit G o t t ! Evang. Gebetbuc'i. Vászon
Paulik János: Konfirmációi emlékkönyv az ||
evang. prot. serdülő ifjak és hajadonok számára. ig kötésben 3 kor. Bőrkötésben 4 kor 20 fillér.
*
B ib liá k .
Ára kötve 3 kor. 50 fillér, díszkötésben 0 kor.
K épes Szent Biblia. 1020 ezek között ,10 srines
Payr Sándor: Hárfahangok. Vallásos költemé 9
nyek gyűjteménye egyházi é£ iskolai használatra. ® nyomán! művészi kivitelű képpel dís/ítve. Ára pazar
$
kiállításban 34 korona.
Ára díszkötésben 5 korona.
M agyar biblia. Átdolgozott kiadás. Kis 8-r. BőrGyurátz Ferenc: Lelki vezér. Imakönyv 9-ik
bőv. és jav. kiadás. Vászonba kötve 14‘/ s > 9 cm. nagy © vászonba kötve 2 kor., bőrbe kötve 3 kor. Finom
bőrbe kötve, aranyvá ással, tokban 7 korona.
ságban 1 kor. 50 fill., fekete bőrbe kötve, aranyvágás
Új testanientom . Átdolgozott kiadás. 16-rét.
sal, tokban (í kor., párnázott borjúbőrbe kötve 8 kor.
— — Hit oltára. Imakönyv ev. keresztyének 9 Vászonba kötve 40 fillér. Zsebkiadás. Bőrpapirba
számára. 3. kiad. Vászonba kötve 1 kor. 00 fiit., arany J kötve 20 fillér. Vászonba kötve 30 fillér.
— — Zsoltárokkal. Régi zsebkiadás vászonba
vágással, tokban 3 K, fekete bőrbe kötve, aranyvágás f
sal, tokban (í kor., párnázott borjúbőrbe kötve 8 kor. ® kötve 30 fillér. 8-r. ki idás vászonba kötve 1 K 20 fillér.
Ném et biblia. Kis 8-r. Vászonba kötve 1 K 30 fillér
Sántha Károly: B uzgóság könyve. Fekete bőrbe
*
és 1 K 50 fi lér, bőrvászonba kötve 1 K 00 fillér, fikötve, aranyvágással, tokban (í kor.
9 nőm bőrbe kötve aranvvágással, tokban 0 korona.
------ Őrangyal. Prot. ifjak és leányok, különösen
T ót biblia. Latin hetükkel, Kis 8-r. Bőrvászonba
konfirmáltak számára. Vászonba kötve, tokkal 2 kor. X
§
kötve 1 K 50 fillér.
Párnázott borjúbőrkötésben, tokkal 0 kor.
Tót új testam entom zsoltárokkal. Zsebkiadás.
Kovács Andor: Lelki tavasz. Imádságos könyv *
gyermekek, ifjak és leányok számára. Zsebkiadás. Kék ^ Vászonba kötve 50 fillér.
vászonba kötve, fehér nyomással 2 K. Fehér vászonba 9 Ezeken kívül kaphatók a‘Bi!)liatársulat.összes kiadásai.
Kaphatók továbbá a dunántúli, győri és a békéscsabai énekeskönyi ek egyszerűbb és díszesebb
kötésekben, valamint a Spewnik, Tranosíius, és 1 Baxatoris féle postilla, ugyancsak különféle kötésekben.
Szives megrendeléseket kér
A L u t h e r -t á r s a s á g k ö n y v k e r e s k e d é s e .
Hornyánszky Viktor csász.
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