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Szelíd, esti imádság.
Uram, adj csöndes éjt,
Nyugodalmas, nagy éjt 
A te vén gyermekednek,
Beteg, rossz gyermekednek.
Fölséges dáridók,
Keserves dáridók 
Muzsikája kerüljön,
Hangja messze kerüljön.
Ne ülje szivemet,
Nyomorék szivemet 
Az ébrenlét lidérce,
Rettenetes lidérce.
Aludjak kacagón,
Álmodjak kacagón 
S boldoguljak álmomban,
Ifjúljak meg álmomban.
Valami nagyon nagyot,
Valami dicső nagyot 
Álmodva hadd képzeljek,
Éjemben hadd képzeljek.

Imádkozzak, mint gyerek,
Régi iskolás gyerek 
Istenes áhítattal,
Altató áhítattal.

Mikor az alkony leszáll,
A barna alkony leszáll,
Régi imám az ajkam 
Szaporázza az ajkam:
(Adj csöndes éjt szüleimnek,
Adj csöndes éjt mindenkinek. 
Istenem, én járva-kelve,
Fölvirradva és lefekve,
Imádlak, mint édes Atyám.
Jó Atyám, viselj gondot rám, ámen.)

Ady Endre.

Anyai szeretet.
„A rád bízott drága kincset pedig 

őrizd meg a bennük lakozó Szentlélek 
által.“ (Pál 2. lev. Tini. 1, 14.)

Megenyhült az idő, megelevenednek az utcák, 
terek, sápadt, ványadtképű gyermekek mozognak 
a gyalogjárókon. Kutató szemünk a szülőt keresi 
mellettük, de csak cselédet látunk. Hova lettek ők, 
merre vezérlik őket utaik, ki tudná mindazt fel
sorolni? Az egyik szónokol, a másik banketten 
menti a gyermekeket, a harmadik a kávéházban 
szövi gondolatait az emberiség erkölcsi felsegélye
zéséről és még a többi. Csak ott nincsenek a leg
többen, ahova az anyai hivatás parancsolja őket. 
Nem elég a gyermeknek csupán testi életet adni, 
mikor az főképen a lelki után sóvárog. Mint a fej
lődő növényzet tavasszal a napsugarat keresi, úgy 
vágyódik az anyai szeretet éltető melegére a kis 
gyermek fejlődő, lelke is. Nincs lény a világon, aki 
pótolni tudná szeretetével a jó anyai szivet, ami 
hogy mit jelent, csak azok tudják igazán, akik azt 
korán elvesztették.

A könyvek könyve, a biblia, lépten-nyomon 
figyelmeztet az emberi kötelességekre, amelyeknek 
legnemesebbike gyermekeink iránt való szeretet. 
Legjobban megragadta figyelmemet a minap Pál 
apostol intése, amikor azt mondja: „Ha pedig va
laki övéiről és főképen az ő háznépéről gondot 
nem visel, a hitet megtagadta és rosszabb a hitet- 
lennél.“ (Pál 1. lev. Tini. 5; 8.). Nem csupán a 
testről való gondoskodást tartalmazza ez, hanem és 
főleg a lelki szükségletek kielégítését Egy gyer
mek jövője mindig az anya munkája, mert azt a 
kis gyermeki lelket jórészt az anya alakítja vala
milyen irányban. A gyermek lelke egy csodálatos 
finomságú hangszer, minden gyermeké más és más, 
azért, ki ezen játszani akar, annak türelmesnek, 
finomlelkűnek kell lenni, hogy a hangszer legcse
kélyebb rezgését is észrevegye. A szerető anya 
gondos befolyása átkarolja az ember egész életét,
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hisz ő virraszt álmaink felett, lázas gondolataink 
közepette az ő hűsítő keze takarja homlokunkat, 
de az ő szerető szava lelkesít az élet küzdelmei
ben is.

Szeretet tartja össze a világot, ez sugárzik az 
anya szeméből, minden pillantásából, amely ben
nünket minden szép és jó követésére buzdít, hogy 
ezáltal az igazság útján járjunk. Az anya első ne
velése arra a fogékony, romlatlan kis teremtésre 
végtelen befolyást gyakorol, mivel a jó és erényes 
anya az erény szeretetét mintegy beleleheli gyer
mekébe. De nem kell becézgetni, mert az örökös 
cifrálgatás, kényeztetés elrontja a gyermeket és 
mikor testileg emberré válik, színig benne lesz a 
hibákban, amelyektől megszabadulni a legtöbben 
nem tudnak. Nemcsak érezni kell ezt, hanem jól 
és helyesen cselekedni is. Ezt pedig kevesen tud
ják a közéletben, de a nők, az anyák annál inkáób 
megvalósíthatják a családi tűzhely melegénél. Lárma, 
zaj nem szükséges ehhez, sőt éppen csend, amely 
a lelket vigasztalja, a munkában megbillent lélek- 
egyensúlyt helyreállítja. Azért figyelmeztet bennün
ket Pál apostol: „A szentségtelen üres lármákat 
pedig kerüld, mert mind nagyobb istentelenségre 
növekednek" (Pál 2. lev. Tim. 2; 16).

Ilyen munkára pedig csak a szeretet képes, 
amit az édes anya olt belénk, vagyis az az erény, 
amely az embert igazán Isten hasonmásává teszi, 
tehát valódi emberré. Egyedül csak ez boldogít
hatja az embert ezen a földön, ez óvhatja meg a 
szívben a fiatalság tavaszát, a szelídség vonását, 
az öregkor örömét. Bármilyen magasra emelked- 
hetik valaki esze, tehetsége vagy szerencséje ré
vén, de igazán nagy csak annyiban lesz, amennyi
ben szeretni tud. Szeretet nélkül csak olyan a nagy
sága, mint a magas hegyeké, minél magasabbra 
emelkednek, annál kopárabbak. Messze ellátszanak, 
de az élet, a remény távol maradnak, mert nincs 
tápláló talaj, nincs biztató meleg. A források is, 
amelyek belőlük fakadnak, nem maradnak ott, el
távoznak messze vidékekre, alá a völgyekbe, ahol 
virul az élet, hevít a szeretet. Aki nem szeret, az 
viszont nem szerettetik.

Azért, keresztyén anyák, ne a világ hiúságait, 
hanem gyermekeiteket, övéiteket szeressétek, ves
sétek el a magot, amelyből e földi és a jövő élet 
fája virul. Az < redmény egy új világ, a béke, a 
szeretet, az istenfélelem országa lesz, ahol egymást 
megértő lelkek az örök szeretet jegyében egyesülnek.

Dr. Horváth Károly.

A péterfíllérek.
Lassan, szomorúan csepergett az ólmos őszi 

eső; a gázlámpák vöröses, gyenge fénye csak félig 
világította be a Fürdő-utca aszfaltját. Igaz, hogy 
nem is volt mit ott látnia. A máskor mozgalmas, 
élénk, hullámzó élet kihalt s a társadalmat a rossz
kedvűen ácsorgó rendőrbiztossal szemben egyedül 
az a fiatalember képezte, áki fölhajtott gallérral, 
esernyő nélkül sietett tova a Dunapart felé.

Nemsokára kiért az utcából és Deák Ferenc 
békésen üldögélő ércalakja alatt elhaladva, meg
állt a Lánchíd kis kőházikójánál, hogy jegyet vált
son. A fiatalember egy hatost vett elő kopottas 
köpenyének zsebéből s mikor a visszajáró kraj
cárokat átvette, két darab egyfillérest talált közöt
tük. A krajcárokat zsebébe csúsztatta, azután da
cára annak, hogy a hídon egész testét átjárá s a 
hideg esőt arcába csapkodó szél fütyült, kigombolta 
felső és alsó kabátját és gondosan mellénye zse
bébe rejtette a két fillért. Majd pedig továbbsietett 
a mindig jobban megeredő esőben. Felsietett a 
Halász-bástya fehér lépcsőin és egy pár kis utcáját 
a várnak átszelve, megállt egy alacsony, három
ablakos kis házikó előtt. Becsöngetett. Néhány má
sodperc múlva egy csinos, sápadtarcú, szegényesen 
öltözött leányka jelent meg a nyitott ajtóban, majd 
maguk után ismét bezárta csendben, szótlanul.

A szobában együtt volt az egész kis család. 
A nap hosszú fáradalmas munkája után együtt töl
tötték el a rövid estét, de bár vágytak ezután a 
rövid óra után, most mégis szótlanul fogyasztották 
el a szegényes vacsorát Utána újságaikba temet
kezett a két férfi, míg a nők a sokszor foltozott 
kopott ruhákat javítgatták s csak néha lopva te
kintett az idősebbik urára, a kisebbik bátyjára.

Mielőtt pihenni tértek volna, a fiatal férfi ki
nyitotta fiókját s abból egy régi művű faszekrény
két vett elő, amelynek berakott mintái egy szebb, 
egy .jobb időre emlékeztettek. Mellényzsebéből elő
vette a hídnál kapott filléreket, és bedobálta őket 
a szekrényke tetején levő nyíláson.

A fillérek zörgésére feltekintett az idősebbik 
férfi az újságból és félig gúnyos, félig keserű mo
sollyal mondta:

— Pétertillérek. Ezekből akarsz meggazdagodni? 
Mindennap úgy dobálod be őket, mintha legalább 
is megtíadzana mindegyikük ott bennt, mintha 
azokkal akarnál megmenteni minket. Sohse fáradj. 
Vagyont munkaveritékből gyűjteni nem lehet. A ve
rejtéken szerzett vagyonok korszaka lejárt. Menj 
ki, csalj és hazudj, vájd ki másoknak a szemét, 
szídd embertársaid vérét; vagyonhoz ma már csak 
áldozatoknak testén keresztül jutsz.

Ajakához húzta homlokát simogató kezét nejé
nek és csókjában rálehelte azt a keserű sóhajt, 
mely leikéből előtört.

— Igen, menjünk nyugodni. Nem örömre szü
lettünk, Iván! Kábult álmunkból nem napfényre 
— igába ébredünk. Csak a gazdagoknak van Istene. 
A mi Istenünk a kenyéradonk, őt kell imádnunk, 
vagy pedig kilök az utcára, miként az első ember
párt kitaszította a gazdagoknak Istene, mert egy 
szavát nem fogadták meg. Egyetlen szó be nem 
töltéséért örök kárhozat. És ők ezt az Istent imád
ják bölcsnek, jónak és igazságosnak és épp ilyen 
jó és igazságos kisistenek ők mind !

Miután bátyja nejével nyugodni tért, szomorúan 
sóhajtott fel Iván. Ezt az egyetlen örömét még sem 
engedi el. Mindennap kijut érte a gúnyból és bár 
most csak ennyit bír félretenni, később Isten se
gítségével még mentőangyalokká válhatnak a fillé
rek. Bezárta kis szekrénykéjét fiókjába, megcsó
kolta húga homlokát, azután ők is pihenni tértek,
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hogy másnap frissült, megújult erővel — álljanak 
igába.

így volt ez idáig is, igy maradt ezután is. Vala
hányszor elővette a zörgő filléres szekrénykét, meg
újult más-más szavakban a Péterfillérek gúnyolása.

A megszokott csendes életet egy napon azon
ban egy kis baba sírása zavarta meg, bátyjának 
első gyermeke, fia született.

Ezek az apró siró angyalok örömet, napsugarat 
lopnak még a legsötétebb kunyhókba is, és ide is 
mosolyt, derűt hozott magával, mely megbabonázta 
meleg kedvességével és derűjével a kis lakást — 
egy napig.

Egyetlen napnak örömét keserves gondok vál
tották fel. A költségek megszaporodtak s már a 
szükséges kiadásokat is meg kellett szorítani, de 
a fillérek csörgését a kis baba sírásán keresztül 
is meghallotta a gondokkal terhelt fiatal apa és 
sokszor csak nejének könnyes szemeit látva, hagyta 
abba gúnyos káromlásait. Ivánnak magának sok
szor kellett volna az a pár fillér is, amit be-be 
dobott a ládikóba, mégis törhetlen hűséggel gyűj
tögette őket nap-nap után.

Egy szép napon azonban nagyon összegyűltek 
a fellegek a kis család fölött.

Pedig akkor kinnt már rügyfakasztó tavasz volt 
s a fiatal asszonyka szomorúan nézte, mint sétál
tak virágos kalappal, új tavaszi ruhában asszonyok, 
lányok, inig ő itthon rongyokba takarja gyerme
két. És még mindig tűrhető volna így, de . . .  de .. . 
még gondolni is alig mert r eá . . .  a jövő héten tán 
még rosszabb lesz, ha nem tudják kifizetni a 
házbért.

Ilyenkor nagyot sóhajtott és arra az elkesere
dett lelkű, ő érte és azért a parányi kis lényért az 
élettel kemény harcot vívó férfira, az ő édes urára 
gondolt, aki a nap minden percét testet és lelket 
emésztő munkában tölti, hogy fenntartsa őket, hogy 
legalább egyetlen kis szobájuk legyen, mely ha 
bár sötét, talán nagyon szegényes is, de biztos 
fészek legyen az ő számukra s a maga esti nyu
galmára.

A nehéz, gondteljes hét elszállott és az utolsó 
estén gondtól terhelten ült együtt a kis család. 
Másnap vasárnap és május elseje volt. A felemelt 
házbérnek erre a negyedre eső részét megszerez
ték nehéz, keserves kiizködés árán, tíz korona 
hijával. Ezt az utolsó tíz koronát nem tudták sehol 
sem felhajszolni.

Minden hitelt, ami rendelkezésükre állott, igénybe 
vettek s ezért a pár koronáért el kell költözniük 
Pedig, ha csak egy fillér hiányzik is, menniök kell. 
A háziúr az utolsó időben a többi lakóhoz képest 
nekik igen méltányosan emelte házbérüket, de jól 
tudták, hogy az első alkalmat meg fogja ragadni, 
hogy nekik fölmondja a lakást.

És akkor hova?
De még ha találnak is egy ennél kisebb, pisz

kosabb és drágább lakást, ezernyi emlék fűzi őket 
ehhez a kis házhoz. Itt született Iván és húga, 
innen temették el az élet küzdelmében megtört 
drága szülőket, ide vonult be ifjú nejével bátyja; 
ez a kis ház látta minden örömüket, bánatukat.

6 9

A nyomott csendet a gyermekét ringató asszonyka 
sóhaja törte meg.

— Hol leszünk holnap ilyenkor ?
A megtört férj rándított egyet vállán.
—- Hol? Hát az utcán. — De amikor arra az 

álmában békésen mosolygó kis angyalra tekintett, 
szinte nyöszörögve folytatta: — Én csak meglen
nék valahogy, de Te meg ő . . .

Az asszonyka arcán forró könnycseppek gör
dültek alá. Éva Ivánhoz simulva ült, lelke messze 
múltban kalandozott, bátyja vállához szorította 
könnyázott arcát.

Mikor Iván azoknak, akiket a nagy világon 
egyedül szeretett, ezt a nagy kétségbeesését látta, 
beledugta a kulcsot fíókjába és kivette a sokat 
megcsúfolt szekrénykét belőle. Bátyja arcán keserű, 
gúnyos mosoly szántott barázdát.

— A Péterfillérek! — akarta mondani, de tor
kán akadt szava, amikor látta, hogy öccse feltöri 
a szekrénykét, melyből nagy halom fillér, hosszú 
évek munkájának egyetlen megtakarítása hullott 
ki. Szivét a reménység halvány sugara szállta 
meg .. . hátha . . .  de mégsem, nem lehet az annyi! 
Tekintetét merően az asztalra szegezte, melyen 
Iván már számolta filléreit, egy . . . kettő . . . . 
három . . .

A nők szivét is reménység szállta meg, Iván 
pedig már négyszázat is olvasott, jóllehet nagy 
csomó volt még hátra.

Egy hang sem hallatszott a szobácskábán, csak 
mikor az utolsó fillért is áthúzta az összeghez Iván, 
hagyta el egy nevető, síró sikoly a fiatal asszony 
ajakát.

Éppen ezer volt. Hefty Richárd.

B eatus ille . . .
Boldog, kinek a béke minden vágya,
A ki nyugalmát csak te tőled várja,
Ki védő szárnyad árnyában pihen, 
Világteremtő áldott Istenem !

Boldog, kit tiszta szeretet vezérel,
Miként a vándort csillag fénye éjjel,
Ki minden sértést, bántalmat feled 
És könyörül a szenvedő felett.

Boldog, kit nem gyötörnek földi vágyak, 
A kinek lelke sóvárog utánad.
Szeme szünetlen ég felé tekint,
Boldog, ki él szent tetszésed szerint!

Boldog, ki tűrni tud minden fájdalmat,
A kinek szive tiszta, mint a harmat, 
Ajkán nem támad vádoló panasz, 
Kegyelmed néki enyhítő vigasz.

Oh add, Atyám, míg itt a földön élek, 
Teljes szivemből szolgáljak te néked.
S verőfényben, nehéz kereszt alatt 
Nálad keresem boldogságomat!

K. 8.
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Hunfalvy Pál emlékezete.
1810 március 12-én, tehát 100 év előtt szüle

tett Nagyszalókon Hunsdorfer János és Wester 
Mária földmívelő szülőknek fiúgyermekük, ki a 
szent keresztségben a Pál nevet kapta. Ezen név 
mellett az ottani evangélikus egyház anyakönyvé
ben egy csillag áll, mely rámutat egy jegyzetre, 
és e jegyzet azt mondja: „Ezen gyermekből lett 
egyike á legnagyobb tudósoknak". — Igen, ezen 
csillag jelkép, mely mutatja, hogy Hunsdorfer Pál
ból a későbbi Hunfalvy Pál nem csak hazánk, 
hanem egész Európa tudományos egén fényes 
csillaggá fejlődött.

Gazdag tudásának alapját a nagyszalóki ev. 
népiskolában vetette meg. A középiskolákat a leg
nagyobb kitartással, szorgalommal és kitűnő siker
rel, de mint szegény földmívelő szülők fia, gya
kori nélkülözések közt Késmárkon és Miskolcon 
végezte. Miután Késmárkon még a jogi tudomá
nyokat is elsajátította, a paraszt fiú ezután 10 
éven át nevelő volt a báró Podinaniczky-családnál. 
— És hogy mennyire becsülték őt ott, mutatja az, 
hogy a nála 10 évvel fiatalabb János nevű öccsét 
is felvették kedvéért a családba, úgy hogy Pál a 
fiatal bárókkal együtt öccsét is nevelte, kiből szin
tén híres ember és nagy tudós lett.

Még mint nevelő tette le Hunfalvy Pál 1838- 
ban a budapesti kir. tábla előtt az ügyvédi vizs
gát, Az 1842-iki évben Késmárkra hívták jogi 
tanárnak. Már azon időben, amikor még nevelő 
volt, oly nagy tudományos munkásságot fejtett ki, 
hogy 1841-ben a niagy. tud. akadémia és 1843-ban 
a Kisfaludy irodalmi társaság választotta meg 
tagjává.

Mint tanár négy évig működött Késmárkon; 
azután hosszabb külföldi tanulmányútra indult. Kül
földről visszatérve 1848-ban a szepesszombati járás 
képviselőjévé választatott.

A szabadságharc után, mivel Késmárkon a jogi 
tanfolyam megszűnt, Budapestre költözött, hol egé
szen a tudománynak élt. — És pedig a jogi tudo
mányról átment az összehasonlító nyelvészeti 
tudományhoz. -— Ezen a téren felülmúlhatatlan 
érdemeket szerzett és elsőrangú tekintély lett.

Alapos ismerője volt a régi latin és görög nyel
veknek ; tanulmányozott több keleti, ázsiai nyelvet 
és bírta még azonkívül a legtöbb művelt euró
pai nyelvet is.

Nyelvészeti kutatásai alapján kimutatta a magya
rok rokonságát a vogulokkal és finnekkel, mely 
utóbbi néphez 1869-ben hosszabb tanulmányutat 
is tett. Kimutatta, hogy valamely nép nyelve és 
jelleme közt a legbensőbb összefüggés van, úgy 
hogy a nép nyelvével együtt jelleihét is elveszíti.

Nyelvészeti kutatásai átvitték később a nép
isme terére. Fő műve e tekintetben Magyarország 
ethnographiája (népisme), melyben hazánk összes 
néptörzseit tárgyalja, származásukra, nyelvükre, 
szokásaikra, jellemükre stb.-re nézve. Ézen mű
ben kimutatja például, hogy a székelyek nem a 
hunok ivadékai és az oláhok nem származnak a

rómaiaktól. Ezen utóbbi állítás sok ellenséget szer
zett neki a románok közt.

Az ő szellemi erejéről, tevékenységéről, szor
galmáról és kitartásáról akkor nyerünk csak igazi 
fogalmat, ha megtudjuk, hogy 230 tudományos 
könyvnek vagy nagyobb értekezésnek szerzője, 
hogy továbbá számtalan cikket írt és azonkívül 
négy folyóiratnak szerkesztője volt.

Ilyen tudományos és tevékeny férfi természete
sen nem maradhatott elismerés és kitüntetés nél
kül. Hunfalvy Pál a tudományosság doktora volt. A 
király kir. tanácsossá és a felsőház élethossziglani 
tagjává nevezte ki. Mint a tudományos akadémia 
tagja helyet foglalt az akadémia közigazgatási 
tanácsában; elnöke volt az akadémia nyelvészeti 
szakának és egyszersmind az akadémia könyvtárosa 
is volt. — A magyar ethnographiai társaság szintén 
őt választotta meg elnökké. Azonkívül számos kül
földi akadémiának és tudományos társaságnak 
részint tiszteletbeli, részint levelező tagja volt.

Kérdezhetnék, hogy honnan vette Hunfalvy 
Pál, ki itt szegény sőt szegényes viszonyok közt 
született, azt a nagy észbeli tehetséget, szellemi 
erőt és kitartást? Erre a kérdésre azzal felelnék, 
hogy csak jó talajból nő ki hatalmas termőfa. És 
minél tovább kutatom Nagyszalólt történetét, annál 
inkább jutok azon meggyőződésre, hogy községünk 
eredetileg ilyen jó talaj volt. — Ismeretes tény, 
hogy Nagyszalók a 24 szepesi város egyike volt, 
melyet aztán Mátyás király többed magával a 
Zápolya-családnak ajándékozott. Később -ezek-aa— 
elajándékozott városok a Thurzók és végre a 
Csáky-család hatalma alá kerültek. De inig a leg
több ezek közül idővel nem csak városi jellegét 
és szabadságát, hanem még nyelvét és jellemét is 
vesztette és a legalsóbb fokú jobbágyságra került, 
Nagyszalók nagy erélylyel, kitartással, sok nehéz 
küzdelem közt és több hosszú költséges per árán 
úgy tartotta magát, hogy mindig csak szerződéses 
viszonyban volt az urasággal és hogy még 1848 
előtt a harmincas években az akkori időben hallat
lan nagy pénzösszeggel megváltotta magái. Mindez 
elődeink nagy életrevalóságáról, intelligenciájá
ról és kitartásáról tesz tanúbizonyságot. A Csáky- 
családdal folytatott utolsó hosszú perben éppen 
Hunfalvy Pál atyja, habár csak a szegényebb 
gazdák közé tartozott, vezérszerepet vitt a múlt 
század első évtizedeiben. Ezen talajból nőttek ki 
a Hunfalvy testvérek, kik igy mintegy megtestesí
tői voltak a nagyszalóki ősi erényeknek.

De hű fia is volt mindig Hunfalvy Pál szűkebb 
körű hazájának. A mágnás, a kir. tanácsos, a nagy 
tudós soha sem szégyelte származását és szegény 
sorsű rokonait, kiket hathatósan támogatott. Nya
ranta szeretettel kereste föl szülőföldjét, különö
sen a Tátrát, melynek erdeiben és hegyein mint 
gyermek és ifjú bolyongott és melynek látásán 
örömtől sírva fakadt, mikor mint kis deák egy 
évi távoliét után Miskolcról hazatért, Érdeklődés
sel kísérte Nagyszalók fejlődését és előszeretettel 
csevegett ősi szepesi tájszólásunkon. — Ezek a 
vonások az ő jellemében a nagy tudóst mint em
bert is nagygyá teszik.
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És amilyen hű fia volt hazánknak és szülő
földjének, olyan hű fia volt egyházának is. Ami 
népünk száján egy közmondás él, mely azt mondja, 
hogy minél tudósabb valaki, annál istentelenebb. 
No de ez csak sekélyes tudományosságnál és üres 
fejeknél van így. A valódi mély tudomány soha 
sem visz el Istentől, hanem ellenkezőleg Istenhez 
vezet. Erről tanúbizonyságot tesz Hunfalvy Pál is, 
ki nagy tudományossága mellett egész életén át 
vallásos is volt és mindig nagy szeretettel ragasz
kodott ev. egyházunkhoz. Habár Késmárkra jogi 
tanárnak hívták, mégis beköszöntő beszédjéhez 
vallásos tárgyat választott: „Hit, vallás és egyház". 
— Budapesten az egyház életében vezérszerepet 
vitt és nagy érdemeket szerzett magának különö
sen a budapesti ev. iskolák, főleg a gymnazium 
körül. Azért, amikor a Luther-Társaság életbe 
lépett, Hunfalvy Pált választotta meg elnökévé.

Egyházunk iránti szeretetét nejével, szül. Rock 
Karolinával együtt végrendeletében is kimutatta. 
A nemesszívű házaspár a nagyszalóki ev. templom
nak 2000, a budapesti protestáns árvaháznak 4000 
és a pozsonyi ev. theologiai akadémiának 80.000 
koronát hagyományozott; az utóbbi összeget azon 
célból, hogy a kamatokból évi 1000—1000 koro
nás ösztöndíjat létesüljenek olyan jeles 4-edéves 
theologiai hallgatók részére, kik arra kötelezik 
magukat, hogy az itteni theologiai tanulmányok 
befejezése után még két évig külföldi egyeteme
ken fogják tanulmányaikat folytatni és ezekről 
aztán itthon számadást adni. A Hunfalvy-házaspár 
ezzel azt akarta elérni, hogy az egyházunknak a 
jövőben is művelt és tudós lelkészei és tanárai 
legyenek.

Hunfalvy Pál áldásteljes és tevékeny életét 
1891 november 30-án 81 éves korában megelőző 
betegség nélkül fejezte be. — A magyarhoni közép
iskolai tanárok országos egyesülete 1894-ben Hun
falvi Pál és Hunfalvy János születési házát Nagy- 
szalókon emléktáblával látta el. De ezen táblánál 
maradandóbb emléket állított magának Hunfalvy 
Pál az ő müveiben és áldásteljes, munkás életében.

Faix Mihály.

M aradj ve lem !
Teljes szívemből téged szeretlek,
Az én szivembe mást be nem eresztek, 
Csak téged, Jézus, nyugalmam, reményem, 

Oh maradj vélem !

Oh maradj vélem, ha napom leszálla,
Reá borulván bánat éjszakája;
Te vezetsz engem csillagként az éjben, 

Oh maradj vélem!

Hogyha lefonnyad örömöm virága,
S búsan csorog rá könnyeimnek árja,
Te örömforrást akkor is nyitsz nékem, 

Oh maradj vélem!

Kísértetek közt pályámat ha futván, 
Meginog lábam szent erénynek útján:
Csak te emelsz föl s megbocsátod vétkem,

Oh maradj vélem!

Ha sírba tettem mind, akik szerettek 
És nehéz szívvel zokogok felettek:
Te mutatsz égre, föltámadt vezérem,

Oh maradj vélem!

Végre, ha eljön az utolsó óra 
8 a végső nagy harc vár rám bajvívóra, 
Benned halálom édes álom lészen,

Oh maradj vélem!

Sántha Károly.

Mikszáth Kálmán ünneplése.
Abból az ünneplésből, melyben Mikszáth Kál

mánt írói munkásságának negyvenedik éve alkal
mából részesíti az egész ország közönsége, bizo
nyára ki fogja venni méltó részét evangélikus egy
házunk is. Ennek bevezetéséül tekinthető az a 
szeretet, mellyel a pesti ev. magyar egyháztanács 
üdvözölte április 11-ón tartott ülésén Mikszáthot, 
az egyháztanácsnak régi tagját. A nagyszámban 
megjelent presbiterek között, mint vendég, helyet 
foglalt Zelenka Pál püspök is. Raffay Sándor lel
kész, egyházi elnök, üdvözlő beszédében Mikszáth- 
nak az evangélikus egyház iránti nagy tiszteletét 
emelte ki és azt hiszi, hogy az egész egyház vele 
érez, amikor most jubileuma alkalmából lelkesen 
köszönti. Mikszáth — úgymond — munkásságának 
fényéből az evangélikus egyházra is bocsát suga
rat, mert írásaiból az evangélikus szellem árad ki, 
munkáin ott van a szeretet himpora, amely a lel
keket lekötni és gyönyörködtetni képes. Munkáit 
mindenkinek bátran kezébe adhatjuk, mert azok 
csak oktatni és nevelni tudnak. Más rokonvonás 
írásaiban az, hogy ő a magyar nemzeti géniusz 
harcosa, a magyar rög lehelete árad ki minden 
sorából és a néplélek világa tölti be minden mun
káját. Negyven éves hűséges munkája alkalmából 
a Pesti Evangélikus Egyháztanács nevében szere
tettel üdvözli és kéri a mindenható Istent, hogy 
szellemi tulajdonságait még sokáig érvényben tart
hassa és adjon erőt azt a tollat forgatni, a mely 
minden vonásával a magyar szellemi kincsesház 
gyarapodását jelenti.

Mikszáth Kálmán meghatva köszönte meg az 
üdvözlést s a következő beszédben válaszolt:

„Tisztelt egyháztanács! Bizonyos esetekben és 
helyeken feszélyezi az embert a dicséret. Ez az a 
helyzet. Bár egy negyed százada ülök a parlament
ben és az Akadémia tudósai közt, de még sehol 
sem éreztem magamat olyan kicsinynek, mint ennek 
a lendületes szép beszédnek hatása alatt az önök 
tiszteletreméltó gyülekezetében. Önök itt az egy
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ház szolgálatában tevékenyek, én csak a helyet 
foglalom el. Nagyobb emberek jelenléte nem hat 
olyan deprimálólag az emberre, mint a nálánál 
kisebbek hiánya. Én vagyok itt az utolsó, akit ide
citáltak, hogy felbokrétázzák.

Hogy ez megtörténhetett, magyarázatát csak 
abban az emelkedett szempontban láthatom, mely 
a magyar protestantizmus tényezőit mindenkor át
hatotta, mely meg tudja érteni, hogy én, aki más 
alakban dolgozom hazánk kultúrájának emelésén, 
ugyanazt cselekszem, amit önök. Nem vagyunk holt 
rácok, akik a templom körül feküsznek, s ezzel 
betelik örök rendeltetésük. A mi egyházi életünk 
minden szála össze van kötve a mi hazánk életé
nek majdnem minden szálával s ha nem volna 
egyháztörténetünk, a magyar nemzet külön törté
netéből is elődomborodnék egyházi életünk összes 
keserveivel és viszontagságaival, sőt ha a nemzet 
történelme valamely kigondolhatatlan módon el
veszne, az irodalomtörténetből még fenségesebb pom
pában emelkednék ki, hogy kik voltunk. Úgyszólva 
egyre megy, tisztelt uraim, hogy ki melyik ponton 
dolgozik. Az Istenhez vezető utak csodálatosan 
vannak keresztezve és bűvölő természetűek. Mi lesz 
a mi jámbor szállítmányainkból, míg fölérnek? Miért 
ne változhatnék át a pacsirtaszó istentiszteletté ? A 
buzgó fohász felér egy költői művel. Egy jótett a 
lélek virága. Egy szépen nyíló virág az anyaföld 
zsoltára. Mindaz, aki a szépet keresi, az Istent 
keresi. Aki a szépet gyámolítja, ugyanaz, mintha 
keresné! A szépnek kultusza egyenes értékű a jó
nak a kultuszával. És önök, akik az egyházat szol
gálják, tökéletesen ott vannak, ahol én, aki a szé
pet szolgálom. Isten kertjében nyer látszatot úgy 
az én munkám, mint az önöké.

És így most már meg bírok békülni e rend
kívüli megtiszteltéssel, sőt mélyen meghatva kö
szönöm azt. És igy talán önök se veszik zokon, 
ha ezentúl is azon a téren szolgálom a magyaro
kat, ahol azt sikerrel tehetem. Annál is inkább, 
mert ez idő szerint, hála Istennek, nincs egyhá
zunknak semmi baja, legalább a körülményekhez 
képest nincs olyan, mely azokat is ideszólitsa, akik 
más téren munkában vannak. Mert nekem az a fel
fogásom, hogy a csizmadia varrjon csak csizmát, 
de fogja meg a kardot is, ha szükségessé válik. 
Bajt azonban, ha nincs ne keressen a közélet férfia. 
Mert a közélet nem vadászterület, ahol a bajok
nak, mint a vadaknak, még etetőket és sózott he
lyeket is készítenek, hogy minél jobban mutat
kozzanak.

Hiszen nem tagadhatom, észre lehet egyet-mást 
venni, letűnt századok kísérteteinek szilhuettjeit, 
de ezekben én nem hiszek. Azt gondolom, hogy 
ez a reakczió csak a hajdani Majláth István futá
sához hasonlít, aki megfordítva üttette fel lovai 
patkóját Fogarasvárban, hogy ellenfeleit megté
vessze, hogy a lónyomok azt mutassák, mintha 
jönne, pedig voltaképpen ment, végképp elment. 
Nem egyebek ezek a mai jelenségek, mint ilyen 
visszájára vert patkók, melyek maguktól le fognak 
esni a lólábakról.

De ha nem úgy volna, akkor legyenek meg
győződve, hogy a lónyabányai és turopolyai luterá-

nus papok dédunokája is tudni fogja, mire való 
kezében a kis váspenge."

Az egyháztanács e gyönyörű beszédet lelkes 
tetszéssel fogadta s annak a nagy tiszteletnek és 
szeretetnek, mellyel a jubilánst körül vette, a tisz
teletére rendezett társasvacsorán is újból és újból 
kifejezést adott.

A jubiláns ünnepségek alkalmával lapunk is 
bővebben fog még Mikszáth Kálmánnal és mun
kásságával foglalkozni.

VEGYES.
Az evangélikus püspöki kar a vallás- és köz- 

oktatásügyi miniszternél. A magyarhoni ág. hitv. 
ev. egyház püspöki kara és pedig dr. Baltik Frigyes 
dunáninneni, Zelenka Pál tiszai, Gyurátz Ferenc 
dunántúli és Scholtz Gusztáv bányai egyházkerületi 
püspök április 15-én tisztelgett a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszternél. A minisztert dr. Baltik 
Frigyes a következő beszéddel üdvözölte:

„Nagyméltóságú Miniszter Ú r! A magyarországi 
ág. hitv. ev. egyház püspökei megjelentek Nagy
méltóságod előtt, hogy hódoló tisztelettel mutassák 
be tisztelgésük és őszinte üdvözletük zálogát abból 
az alkalomból, hogy Ő Felsége Nagyméltóságodat 
vallás és közoktatásügyi miniszterré legkegyclmc-- 
sebben kinevezni méltóztatott. Tesszük ezt teljes 
bizalommal és biztos reményben, mert meg vagyunk 
győződve, hogy Nagyméltóságod mély vallásossága, 
forró hazaszeretete, kormányzati bölcsessége úgy a 
valláserkölcsi élet fejlesztésére, a felekezetek közti 
béke fentartására és a nemzeti kultúra előmozdítá
sára törekszik s a jogegyenlőség és viszonosság 
törvényének teljes végrehajtásával a minket még 
érintő sérelmek eltávolításával, egyházunk orszá
gos törvények által biztosított autonómiájának szem
mel tartása mellett — törvények keretén belül 
evangélikus egyházunkat is az igazságszolgáltatás 
és segélynyujás terén magas pártfogásában része
síteni fogja. Mi biztosítjuk Nagyméltóságodat, hogy 
őseink példáját követve, a király iránti hűség, a 
hazaszeretet, a törvények tisztelete, a felekezeti 
béke megóvása, az iskoláknak vallásos és nemzeti 
irányban val ó egyházfőhatósági igazgatása, a nem
zeti kultúra nevelése dolgában híven kivesszük a 
magunk részét és Nagyméltóságod e téren való 
intézkedéseinek és rendelkezéseinek életbelépteté
sénél odaadó segítő munkásai leszünk. A kegyelem 
Istene adja bő áldását magas és fontos működé
sére, hazánk és egyházunk javára s tartsa Nagy
méltóságodat jó kedvben és egészségben. Éljen.

A miniszter barátságos, meleg szavakkal köszönte 
meg a püspökök figyelmét. Kijelentette, hogy tel
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jes tudatában van azoknak a szolgálatoknak, me
lyeket az evangélikus egyház nemcsak szűkebb fe
lekezeti keretben, hanem a haza és nemzet kultu
rális érdekei körül is teljesít. Biztositotta a tisztelgő 
egyházfőket, hogy e téren minden törvényes módon 
támogatni hajlandó és kész. A püspökök a minisz
tert megéljenezték és a legjobb benyomással tá
voztak.

Az egyetemes nyugdíj intézeti bizottság f. hó
14-én br. Prónay Dezső elnöklésével ülést tartott, 
amelyen több nyugdíjazáson kívül megállapította a 
tiszai egyházkerület árvái, brassói, gömöri, és kis- 
honti egyházmegyéiben működő lelkészek nyugdíj- 
igényeit. A visszamaradt egyházmegyék a június 
hó elején tartandó ülésen fognak tárgyaltatni.

A protestáns közös bizottság ülése. A magyar- 
országi református és evangélikus egyházat közö
sen érdeklő ügyek tárgyalására kiküldött állandó 
bizottságnak Bánffy Dezső báró elnöklete mellett 
ülése volt. Az ülésen megjelentek a két egyház 
püspöki karából Antal Gábor dr., Baltik Frigyes dr., 
Zelenka Pál, Gyurátz Ferenc, Baksay Sándor dr., 
Kenessey Béla dr., Scholtz Gusztáv, Erőss Lajos dr. 
püspökök; a világi vezérek közül Bánffy Dezső 
báró, Prónay Dezső báró, Degenfeld József gróf, 
Darányi Ignác, Szentiványi Árpád, Zsilinszky Mihály, 
Vécsey Sándor és többen mindkét egyház előkelő
ségei közül. A bizottság az 1848. évi XX. törvény
cikk végrehajtása ügyében tanácskozott.

A-  Magyar Protestáns Irodalmi Társaság
nak Zsilinszky Mihály dr. v. b. t. r. és Baksay 
Sándor dr. püspök elnöklete mellett választmányi 
ülése volt, amelyen a református püspökök, vala
mint világi vezérek — mint választmányi tagok — 
közül sokan voltak jelen. Az ülés fontosabb tárgya 
a társaság idei könyvkiadványainak ügye és az 
Egyháztörténeti Adattár szerkesztőjének megválasz
tása volt. Ezenkívül több belső igazgatási ügy 
került szőnyegre. A választmány radikálisabb in
tézkedést határozott el a tagdijhátralókok behaj
tása érdekében.

A besztercebányai ev. egyesület ápril 17-én 
tartotta ez évi VI. protestáns estélyét a következő 
műsorral; 1. Jézus te erős sziklára, 1. és 2. vers, 
énekli a közönség. 2. Keresztyéni kötelességek, 
felolvasás, tartja: Szenes Samu úr. 3. Mendels
sohn : Két dal szöveg nélkül, előadja: Figuss Vil
mos e. karmester úr vezetése mellett az egyesület 
zenekara. 4. Jézus a tengeren, Fejes Istvántól, 
szavalja: Renner Ilona úrleány. 5. Mendelssohn: 
Megnyugvás, előadja: Figuss Vilmos e. karmester 
úr vezetése mellett az egyesületi zenekar. 6. Az 
első ibolya, Csengey Gusztávtól, szavalja: Mensza- 
torisz Matild úrleány. 7. Mind jó, amit Isten túszén, 
1. és 2. vers, énekli a közönség.

Lelkészbeigtatás. Az ungvári újonnan szerve
zett ev. egyház f. hó 10-én igtatta be hivatalába 
Margócsy Aladárt, ki mint kerületi missziói lelkész 
az egyházközség önállósítása körül hosszabb vdő 
óta lelkesedéssel fáradozott.

Varga Imrét, a poprádi egyházközség újonnan 
választott lelkészét, f. hó 17-én iktatták be hiva

talába. A beigtatást Kübecher Albert főesperes 
végezte.

Üdvözöljük mindkét lelkipásztort az új munka
téren s Istennek áldását, sikert kívánunk !

Lelkészválasztás. A kőszegi ev. egyház egyik 
lelkészi állására a gyülekezet egyhangúlag Báliké 
Lajos rohonci lelkészt'hívta meg. Isten áldása legyen 
törekvésein.

Halálozások. Kistétényi Walther Ágoston nyug. 
máv. igazgató, a Ferenc József-rend lovagja, a 
III. oszt. Takova-rend tulajdonosa, a pesti ág. h. 
ev. magyar egyház tevékeny, munkás presbitere 
f. hó 7-én 77 éves korában Budapesten elhunyt.

Jancsuskó Gabika, Jancsuskó László titeli ev. 
lelkész 9 hónapos kis fiacskája, f. hó. 16-án 
meghalt.

Résztvevő szívvel osztozunk a gyászolók bána
tában s kérjük Istent, hogy gazdag kegyelmével 
enyhítse meg a szerető szívek fájdalmát.

Új lelkészi kör Budapesten. A pesti ág. h. 
ev. magyar egyház presbyteriuma f. hó 11-én tar
tott ülésén elhatározta, hogy a f. hó 25-iki egy
házi közgyűlésnek javaslatot tesz az iránt, hogy 
Kőbányán, Budapest X. kerületében új, önálló 
lelkészi kör szerveztessék. A főváros templomépí
tési célra Kőbányán mar régebben adományozott 
telket, az építendő templomra pedig már folyik a 
gyűjtés s ha az egyházi közgyűlés a presbyteriumi 
javaslatokat elfogadja, mihamar megnyílik a pályá
zat s még ez esztendő őszén a pesti magyar egy
ház harmadik lelkészi köre megkezdi működését. 
Örömmel közöljük ezt a hírt, melynek megvalósu
lásával a X. kerületben élő egyházhívek régi vágya 
teljesedik be s amely egyházunk újabb erősödését 
jelenti, de a pesti magyar egyházközség erősödé
séről és áldozatkészségéről is tanúbizonyságot tesz. 
A fővárosnak e mindinkább gyárvárossá fejlődő 
részében nagy és nehéz, de szép munkák várnak 
egyházunkra.

Előfizetési felhívás. „Az akaratszabadság pro
blémája" címen Fejes Áron, nagyenyedi Bethlen- 
kollégiumi r. tanár és tanítóképző-intézeti igazgató, 
fölszentelt lelkész, értekezést írt s munkáját, ha 
kellő érdeklődés mutatkozik az iránt, kinyomatni 
szándékozik. Tájékoztatásul közöljük, hogy szerző 
az akaratszabadság kérdését történelmi fejlődésé
ben vizsgálja; ismerteti az akarat pszichológiai folya
matát ; a lélektani vizsgálódások eredményeit kap
csolatba hozza az erkölcsi és vallásos élet idevágó 
kérdéseivel; az akaratszabadság értelmezéséből kö
vetkeztetéseket von ethikai célokra. A kérdés tár
gyalásában filozófiai, theológiai, szociológiai és 
pedagógiai szempontokat tart szem előtt. Áz érte
kezés 1910 aug. hó elején jelenik meg s ára fűzve 
3, kötve 4 korona lesz. Előfizetések vagy jelent
kezések a szerzőhöz küldendők.

A pesti evang. magyar egyház 1909. évi 
jelentéséből. Az elmúlt esztendőben a pesti evang. 
magyar egyház két lelkészi körében a keresztelé
sek száma volt 675, a konfirmált növendékek 
száma 369, az esketések száma 240, Úrvacsorával 
élt 4591 egyháztag, az elhunytak száma pedig 455 
volt. Feltűnően érdekes, bár egyben szomorúan 
tanulságos is a házasságokról szóló statisztika.
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Eszerint a 240 házasság közül tiszta evangélikus, 
vagyis olyan, amelyben mind a vőlegény, mind a 
menyasszony evangélikus: 41 volt, tehát vegyes 
házasság volt a 240 közül 199! Ezt az óriási 
számot azonban enyhíti az, hogy belőle evangé
likus egyházunk javára 92 esetben történt meg
egyezés. A jelentésből közöljük az erre vonatkozó 
részt: „Az állami anyakönyvi felügyelőség szíves 
készségéből betekinthettünk a múlt év statisztiká
jába. Eszerint a székesfőváros egész területén 88 
olyan házasságot kötöttek, amelyben mindkét fél 
evangélikus volt. Ezek közül nálunk 41. a német 
egyházban 10, a Rákóczi-úti egyházban 9, a budai 
egyházban 12, összesen 72 pár áldatta meg a 
frigyét. Vegyes házasságra a főváros területén 
összesen 730 evang. hívünk lépett és pedig evang. 
menyasszony nem evangélikus vőlegénynyel 352 
esetben, evang. vőlegény nem evang. menyasz- 
szonynyal 378 esetben. Ezek közül nálunk áldatta 
meg a frigyét 199 pár, a német egyházban 40 
pár, a Rákóczi-úti egyházban 16, a budai egy
házban 34 pár, összesen 289 pár. Egyházunk 
szolgálatát tehát nem vette igénybe 441 pár. 
Olyan, nagy szám ez, amely megdöbbenti az 
embert és önkéntelenül is arra kényszerít, tegyünk 
valamit, hogy ezek a közönyösek ne szaporod
janak, hanem inkább teljesen elfogyjanak. E kö
zönyös lelkek úgy foszjanak aztán le az egyház 
fájáról, mint a hámló ág. S ha megmaradnak is, 
nem nekünk gyümölcsöznek többé. Mutatja ezt a 
reverzálisok szomorú statisztikája, mely szerint a

mm Új füzetek mm
a Luther-Társaság népies kiadványairól:
51. Payr Sándor: A vadosfai artikuláris egyház- 

község Rábaközben. Ára 30 fillér.

52. Kovács Andor: A vízcsepp. Ára 10 fillér.
53. Kovács Sándor: Két vértanú a XVII. század

ból. Ára 10 fillér.

Kaphatók :
A Luther-Társaság könyvkereskedésében 
Budapesten, V ili. kér., Szentkirályi-utca 51/a.

hallét ÜSTÖKÖSE
és földünK sorsa.

ír ta : Második kiadás.
Hoffmann Ottó. Ára 40 f i l l ér .
Egyre közeledik földünkhöz Halley üstököse, s minél 
közelebb érünk megjelenésének kritikus napjához, 
annál nagyobb az érdeklődés iránta a közönség min
den rétegében. A füzetben 12 érdekes rajz és eredeti 

fényképfelvétel van.
45 fillér beküldése esetén bérmentve küldi 

a L uther-T ársaság könyvkereskedése
Budapesten, Vili .  kér., Szentkirályi-utca 51/'a.

730 vegyes házasságban összesen 182 megegye
zés történt. Ezekbői a mi egyházunk javára jelen
tettek az egész főváros területén 92 megegyezést, 
amiből azt a szomorú következtetést vonhatjuk le, 
hogy kárunkra 90 megegyezés történt." Tehát 
92 megegyezés javunkra, 90 megegyezés kárunkra. 
Első tekintetre úgy látszik, hogy ez a csaknem 
egyforma megoszlása a kedvező és kedvezőtlen 
megegyezéseknek — sajnálatos, de tulajdonképen 
még sem az. Mert tekintetbe véve egyrészt a 
pesti viszonyokat, másrészt azt az állhatatos kitar
tást, amelylyel főleg a róm. kath. lelkészek gyara
pítják és kikényszerítik az ő javukra szóló meg
egyezést, végre pedig azt, hogy a múlttal szemben 
ez a többlet â  nd javunkra, ez a kettő, most van 
legelőször, mégis igen-igen nagy haladásnak kel
lene látnunk már azt is, ha a róm. katholikusok 
csa.k kevéssel volnának előttünk, így tehát még 
inkább azt, hogy a mi javunkra szóló megegyezés 
kettővel több, mint a más vallás javára szóló. 
A statisztikának ez a része azzal biztat; hogy, ha 
lassan-lassan is, de mégis beáll a javulás ebben 
a dologban is, persze, ha mi magunk is komolyan 
és lelkesedéssel küzdünk érte . . .

SZERKESZTŐI ÜZENET.
T. S. Kotta. Utána nézünk, hogy mi volt a késés oka. 

Ami a politikát illeti, abban aligha tehetünk eleget kíván
ságának. mivelhogy a lapnak politikai cikkeket közölni nem 
szabad. Ehhez külön engedély és 3000 korona kaució kell. 
De majd mi magunk is kikeressük az 1904. évi számokat 
és metmézziik. — %. M. Bököd. Köszönjük. -—

Konfirmandusok számára 
alkalmas ajándékok

Gyurátz Ferenc-. Lelki vezér. Imakönyv 14 /sx9 
cm. nagyságban. Vászonba kötve 1 K50L, vászonba 
kötve arany metszéssel, tokban 3 K fekete bőrbe 
kötve aranymetszéssel, tokban 6 K, párnázott 
borjúbörbe kötve aranymetsz, dobozban 8 K. 

Gyurátz Ferenc: A hit oltára. Imakönyv evang. 
keresztyének számára Vászonba kötve 1 K 60 f., 
aranymetszéssel, tokban 3 K, fekete bőrbe kötve, 
aranymetsz 6 K, borjúbőrbe kötve, párnázva 8 K. 

Paulik János: Konfirmációi emlékkönyv az ev. 
prot. serdülő ifjak és hajadonok számára. 
Vászonba kötve 3 K 50 fill., díszkötésben 6 K. 

Payr Sándor: Hárfahangok. Vallásos költemények 
gyűjteni, egyh. és isk. használatra. Díszkötésb. 5K. 

Rédei Károly: Az apostoli hitvallás. Ára fűzve 
1 K 40 fin.

Képes Szent Biblia. 1020, ezek között 10 színes 
nyomású művészi kivitelű képpel díszítve. Ára 
pazar kiállításban kötve 34 K.
Kaphatók továbbá: Bibliák, Ujtestamentomok, 

a dunántúli, győri és abékéscsabai énekesköny 
vek különféle kötésekben, nemkülönben a Spew- 
nik, Tranostius és a Baxatoris-féle postilla.

Mindezek, nemkülönben bármely más könyv meg
rendelhető a

Luther-T ársaság könyvkereskedésében
Budapest, Vili. kerület, Szentkirályi-utca 51/a.

Hornyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten


