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M en n yb em en etel ünnepén.
Mennyből jöttél, mennybe mentél,
Földön mennyet teremtettél:
Menny van ott, ahol te vagy.
Téged vallak én Uramnak,
Hiszek Benned, el nem hagylak.
Kérlek, engem el ne hagyj!
Ebben van az örökélet,
Hogy ismerjünk, Isten, Téged,
S a te Egyszülöttedet.
Már e földön kész mennyország,
Ha gyermeki hit fűz Hozzád,
S olthatatlan szeretet.
Bujdosás ez élet itten,
Sok búgonddal szeret Isten,
Míg lelkünk megfényesül.
Jaj, nehéz a mennyre lelnem,
Sok keserűt kell észlelnem,
Míg a bú megédesül!
Immár édes még a bú is,
Még a töviskoszorú is
Örömrózsát hajt nekem.
Megnyugodni gyermekhittel,
Én Atyámhoz hajló szívvel:
Mennyet érő érzelem!
Teremts bennem tiszta szivet,
Hozzád, Isten, sírig hívet,
Mint hű volt te szent Fiad;
S bujdosásom ha betöltőm,
Egeidben, túl e földön
Szép hajnalom megvirrad !
Sántha Károly.

Pünkösd.
Az olajfák hegyén, ahol nagypéntek előestéjén
szomorkodott, búcsúzik Jézus tanítványaitól, ben
nük az egész emberiségtől és búcsúzik egész földi
életétől. Vájjon, ha nem annak a csupa szeretetnek
és megbocsátásnak isteni lelke volna Jézus, amilyen
nek ismerjük őt' az evangéliümokbölvájjon nem
úgy kellene-e búcsúznia: „Lássátok, ti szegény és
szomorú szívű emberek, én azért jöttem ti hozzá
tok, hogy gazdaggá tegyem a lelketeket hitben,
szeretetben és reménységben; én azért jöttem tihoz
zátok, hogy megvigasztaljam, lecsendesitsem a ti
szomorú, a ti szenvedő szíveteket — és ti mégis
mennyi sokat üldöztetek, csúfoltatok, kínoztatok
engem. Örökéletet hoztam nektek és ti halálra
adtatok. Itt, az olajfáknak hegyén gyötrődtem és
szenvedtem a ti hálátlanságtok miatt; a tavaszi
éjszakának szépségében és üde illatában sírtam én
itt, hogy ti milyen rosszak és gyarlók vagytok, —
és az olajfák hallották az én sóhajtásomat, ti pedig
nevettetek rajtam, mikor a kereszten függtem. És
most, kínos halál után, csodálatos feltámadás után
megint itt vagyok az olajfák hegyén, az én szo
morúságomnak kertjében; itt vagyok és én rajtam
teljesedik be, amit mondottam tinéktek, hogy aki
megalázza magát, felmagasztaltatik. “
De Jézus nem panaszkodik, nem tesz szemre
hányást, nem vádol senkit. Ő tudja, hogy mind
jó, amit Isten tészen, hogy az Istent szeretőknek
mindenek egyaránt javukra szolgálnak, hogy min
den, minden, ami vele történt, Istennek akaratjából
történt, mert hiszen az ő hatalmas atyja, aki most
felviszi őt magához és jobbjára ülteti, mindentől
megszabadíthatta volna, ha nem akarta volna azt,
hogy mindenek beteljesedjenek ő rajta. Nem pa
naszkodik tehát Jézus, sőt az ő isteni szeretettől
áthatott lelke még bucsúzása pillanatában is az
emberek iránti jósággal van telve, akkor is róluk,
üdvökről gondoskodik, — amikor tanítványainak az
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ő országa továbbépítésére a Szentléleknek erejét
ígéri, hogy tanúi legyenek néki Jeruzsálemben, egész
Júdeábán, Samariában és e földnek minden végső
határáig . . .
íme így búcsúzik Jézus. Búcsúja is olyan, ami
lyen egész földi élete volt: szelíd szeretet és égi
jóság.
Úgy küldötte őt el Isten, mint a világ világos
ságát, az emberek világosságát, hogy lenne az út,
igazság és élet mindenkinek, aki hiszen ő benne.
De az emberek nem fogadták őt be s az a nagy
szeretet, amit szinte pazarolva árasztott a szenve
dőkre és a szomorúakra, az a hatalom és az a
méltóság, amellyel mindezeket cselekedte s mindaz,
amit hirdetett, tanított: maga az evangélium, az
örvendetes új tudomány ott az olajfák hegyén,
amikor elválni készül tanítványaitól, egész földi
életétől és nagy munkájától, mégis gyengének,
kevésnek látszik előtte arra, hogy az emberi elfo
gultságot, idegenkedést és előítéleteket legyőzze.
Tizenegy tanítvány áll előtte, vájjon ők elég erő
sek-e arra, hogy folytassák a megkezdett munkát,
elég bátrak-e arra, hogy meg tudjanak küzdeni
minden akadállyal, — vájjon fognak-e tudni tenni
és szólani ott, ahol kell, — és úgy, ahogyan
kell!?
.Amit már eddig is előre megígért nekik, ami
kor homályosan utalt arra, hogy ő elhagyja őket
és mégis velük marad e világ végezetéig, bizony
újból meg kellett ígérnie ezeknek az embereknek,
akik előtt olyan félelmesnek tűnik fel az, hogy
elmegy tőlük, hogy árván maradnak ; meg kellett
ígérnie, hogy elküldi hozzájuk, nekik adja az ő
lelkét. És megújítja ígéretét: „ Veszitek a Szent
lelket, minekutána eljövend ti reátok és lesztek
nekem tanúim Jeruzsálemben és az egész Júdeá
bán, Samáriában és a földnek mind végső hatá
ráig. “
Amint írva van a teremtés történetében, hogy
Isten lelke lebeg a vizek felett, a mozdulatlan,
alvó vizek felett, úgy lebegett az apostolok lelke
felett Krisztus lelke és amikor az első pünkösd
napján csakugyan kiáradt rájuk a Szentlélek, —
amikor kettős tüzes nyelveket láttak leszállani, az ő lelkűkben is felébredt az a világosság, ame
lyet Jézus olyan gyönyörűen, annyi emberszeretet
tel hirdetett, — megtelt a lelkűk teljesen Krisz
tusnak leikével, — azokkal a csodálatos szépségű
igazságokkal, amelyekért a mester kereszten halt
meg. És akkor, amikor lelkűk Krisztus leikével
telt meg, amikor a Szentlélek, mint sebesen zúgó
szélnek zendülése suhant át a lelkűk felett, ekkor
ébredt fel lelkűkben igazán az a szent elragadta
tás, amely Jézus céljainak átérzése és megértése
kor kell, hogy elfogjon minden emberi lelket.
Ekkor, a Szentléleknek reájuk való kitöltésekor
ismerték meg feladatukat teljesen. Megnőtt, sokkal
nagyobb lett ez a feladat, mint amilyennek eddig
ismerték, de szebb is, magasztosabb is lett és akik
eddig csak tanítványok voltak, hozzáfognak Jézus
munkájának folytatásához és apostolokká lesznek...
Az első pünkösd ünnepén teltek meg a tanít
ványok, az apostolok a Szentlélekkel s elragadta
őkét az a páratlan szépségű feladat, hogy örömet,
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szabadságot hirdethetnek az embereknek. A Szent
lélek, melyről írva vagyon, hogy az nem a féle
lemnek, hanem az erőnek lelke, bátrakká és ékesenszólókká tette őket s ezt az ünnepet az első
keresztyén egyház megalakulásának napjává is,
mert mintegy háromezerén keresztelkedtek meg e
napon. És hiába akarják a keresztyénség tanítá
sait, gondolatait nap-nap mellett lekicsinyelni a
mai kor bölcsei és boldogítói, azt még ellenség
sem vitathatja el tőle, hogy a keresztyénség mu
tatta meg először azt az utat, amelyen a közös
emberi célokat és feladatokat meg lehet találni s
amelyen együtt lehet haladni minden különbség
nélkül. Ez a testvériség, ez az egyenlőség, ez az
emberi méltóság hirdetése.
Ha a Szentléleknek az apostolokra gyakorolt
hatását s annak eredményét nézzük a pünkösdi
ünnepen, bármennyire közel is tudjuk magunkat
képzelni az első pünkösdi jelenetekhez, egy ennél,
még közelebbi kérdés is felmerül lelkűnkben. Tud
juk, hogy Istennek és Krisztusnak szent lelke, mely
elválaszthatatlan egy, azóta is folyton munkál az
emberek között és nemzetek történetében, kiváló
emberek munkáiban, nagy átalakulásokban meg is
találjuk hatását, munkáját, mégis legközelebbről
az a kérdés érdekel bennünket — hiszen magunk
ról van szó, — hogy hogyan munkál mibennünk,
a mi lelkűnkben a Szentlélek ?
Az emberi lélek, ha azokat a tulajdonságait
állítjuk előtérbe, amelyek a mindennapi élethez
kötik, s amelyeknek az élet hétköznapjaiban veszi
hasznát, azt mondhatjuk, hogy túlságosan anya
gias. Viszont, ha azokat a tulajdonságait nézzük
meg, amelyeket megkülönböztetésül isteni tulaj
donságoknak is nevezhetünk, amilyenek az erény,
a jóság, a szeretet, szóval maga az egész lelki
szépség, akkor az emberi lélek ideálisnak tűnik
fel. E kétféle tulajdonságoknak az összeegyezte
tése a legelső feltétele annak a belső békesség
nek, ami nélkül boldogság egyáltalán el sem kép
zelhető. E békességnek megszerzése, tehát a lelki
életnek állandó nyugodtsága, állandó derűje, akár
öntudatosan, akár talán öntudatlanul is, sőt talán
még szinte gépiesen is törekvése az emberi lélek
nek, minden embernek. Ez a törekvés sokszor való
ságos küzdelem is lehet, önmagunkért való harc,
nyugtalan tétovázás a jó és a rossz, a szép és a
hasznos, a tiltás és a csábítás között. Ez a küz
delem pedig folytonos, mert hiszen az ember lelki
élete folyton változik, újabb és újabb célokat talál,
vagy a meglévők között Változtat, törül és ha az
ilyennek rajzolt emberi lélekre vonatkozólag teszszük fel a kérdést, hogy az a Szentlélek, mely
hitünk szerint folytonosan munkálkodik, hogy mun
kál az emberi lélekben, akkor azt kell felelnünk:
úgy, hogy a küzdelmet az értékesebb tulajdonságok
javára akarja eldönteni.
Ha most már újból az apostolok pünkösdi mun
kájára és arra a szent elragadtatásra gondolunk,
amellyel munkájukhoz fogtak, akkor azt kell lát
nunk, hogy a Szentlélek eleveníti meg az emberi
lélekben s teszi folyton élővé benne a Krisztust.
Amikor tehát azt mondjuk, hogy Krisztusnak szent
lelke él és munkálkodik a hivő lelkében, akkor az
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alatt azt értjük, hogy azokat a csodálatos szép napnak az elrejtett helyekre tévedt sugarai felszó
ségű gondolatokat, eszményeket és célokat, ame lításának engedve, örömmel dugdossák kis virág
lyeket Jézus hirdetett, a hivő nemcsak magáénak fejecskéiket, miket örömittasan hajtanak le a zöld
vallja, hanem igyekszik megvalósítani is. Jónak, levélkékre, nézve a végtelen magasba boldogan,
szépnek lenni, hinni és szeretni, könyörülni és lm így töltik virágéltöket nap nap után. Egy szép
megbocsátani mi más, mint Krisztust megelevení verőfényes napon azonban boldog merengéseikből
teni, feltámasztani a lelkűnkben ! ? A sírokat vigasz egy kopott, foltos ruhába öltözött gyermek léptei
talni, a szerencsétleneket bátorítani, a nyomorulta ebreszték fel őket. A levelek alá dugták hirtelen
kat felsegíteni, az élet javait csak meg, de túl kis fejecskéiket s onnan kandikálnak ki félve s
nem becsülni, az árnyékos napoktól kétségbe nem lesve a gyermeket. De hiába rejtőznek el, a gyer
esni, szüntelen remélni, bízni minden jóban, ellene mek csak meglátja őket, szemeibe könnyek tolul
mondani a gonosznak, a kísértéseket legyőzni, mi nak, mik végig peregnek ‘ arcán, ajkai mosolyra
más volna, mint Krisztus lelkének engedelmes nyílnak, letérdel a kis virágok elé s nézi, nézegeti
kedni ! ? Ha ez így van a hivő lelkében, akkor az őket mosolyogva hosszasan. Majd kinyújtja félig
a törekvése, hogy lelki életének békéje legyen, meztelen kis karját, megfog egy remegő kis virá
úgy nyilvánul meg, mint állandó, komoly akarat a got és sóhajtva letépi. A testvérét vesztett kis
Krisztus kívánsága szerinti életre . . .
virág búsan súgja húgának:
Csodás volt, megfoghatatlanul csodás az első
— „Hát érdemes volt életre kelnünk? Alig
pünkösdön a Szentiéleknek kitöltése az aposto kezdjük élvezni az életet, már is megsemmisítenek
lokra. A mai kor hitetlenjei mosolyognak a cso bennünket! “
dákon, pedig hát ezeknél a látható csodáknál
— „Igazad van!" — mondja a másik —
sokkal nagyobb számuk van azoknak a láthatatlan „most csókoltam meg az édes napsugárt, be kár,
csodáknak, amelyek titokban és titokzatosan men hogy csókjaimmal többé el nem halmozhatom s
nek végbe egy-egy emberi lélekben, amelybe beszáll nem kérhetem: „Ne siess tova, maradj még kissé
Krisztusnak lelke és teremt benne tiszta szívet és nálunk, hisz látod mennyire szeretünk!“
erős lelket újít meg benne.
K. L.
„Engem sem fog többé" — sóhajt a harmadik
— „a dalos madár édes éneke álomba ringatni",
— s szemében könny rezeg — „elszakasztanak
tőled ,kis madárka örökre !
P anasz nélkül.
„Úgy van, úgy van!" — bólintgatnak a töb
biek is s nézik szívszorongva éltők megsemmisítő
Világi kincs nem szállt rám gazdagon;
jót, várva, mikor teszi őket is az első áldozat
Magam házában tán sosem lakom.
mellé.
Másé a föld, bármerre néz szemem,
A gyermek nézi-nézi mosolyogva az ujjai közt
Nekem nincsen csak egy arasznyi sem.
levő kis ibolyát: „Mily szép vagy, te kis kék vi
rág!" — súgja a siránkozónak s aztán letépi sorra
De én azért irigy tekintetet
a remegő kis testvérkéket is, majd összeköti egy
Magas hajlékra, kincsre nem vetek.
fűszállal
őket és tovasiet az anyátvesztettekkel.
— Éljen, kinek szerencsés sorsa van,
Magáért, másért bölcsen, boldogan.
* *
*
S nincs ajkamon neheztelő panasz,
Hogy másnak ád mindent a szép tavasz.
-— Átjárja lelkem édes reszketés,
Csak dús legyen hegy, völgy, mező, vetés.

Alacsony, sötét kis szobába kerültek a virágok,
— a gyermek beteg édesanyjához fut velük s
örömrepesve kiáltja a betegnek: „Nézd anyács
kám, milyen szép ibolyák!" S a kis virágok egy
hideg, gyenge kéz szorítását érzik. „Mindjárt ki
Szalay Mihály.
viszem az utcára",. — folytatja a gyermek — „el
adom anyácskám s aztán hozok neked orvosságot,
ami meggyógyít s majd aztán úgy-e együtt me
gyünk ki az erdőbe gályát szedegetni!"
A kis ibolyák.
Boldogan mosolyogva nyújtja át az anya a
Eltűnt a hosszú tél után a hó a vidékről. A gyermeknek a kis csokrot s hálatelt szívvel relegelső egyszínű virág, a kis „hóvirágok “ ezrei begi: „Oh én édes gyermekem!" Az pedig fut ki
emlékeztetnek csak arra, hogy nemrég távozott el az utcára s kínálgatja a járókelőknek. S ím, a
télapó. E közvetlen a hó elolvadása után nyíló kis virágok nem félnek többé, belenyugosznak
kis fehér virágokat talán azért alkotta a termé sorsukba, gondolva, hogy talán életűkkel egy sze
szet, hogy ne feledjék el az emberek egyszerre a gény betegnek enyhülést, egy jó gyermeknek pe
földet takaró fehér leplet. A fehér színt azonban dig végtelen boldogságot szereznek. Csakhamar
csakhamar felváltja a kék. A bokrok alján ébredő más kézbe kerültek, látják a gyermek örömét,
kis ibolyatövek örömmel dugdossák ki halvány amint egyik kezével az idegennek nyújtja őket,
zöld levélkéiket s a langy tavaszi szellő éltető másik kezével pedig egy fényes pénzdarabot szo
leheletét szíva magukba, boldogan hajlongva, vi rongat ujjai között s majd amint vígan tovafut.
dáman sugdossák egymásnak — testvérkéiknek:
*
„Itt a tavasz!'1 Majd a mind melegebben fénylő
*
*
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Gyönyörű szobának díszes asztalára kerülnek arcvonásokkal. Szemeiben mély fájdalom, de
az ibolyák. Aranyos virágtartó harmatos vize rin amellett nem kétségbeesés, hanem hősi elszánt
gatja őket, nem olyan ugyan, mint amilyet a gyorsan ság tükrözött. Mikor Johansohn feje leesett,
tovasiető reggeli szellő szokott a szendergők ajkára megrendülni látszott, egy nehéz sóhaj szakadt
csókolni, de azért mégis oly vidáman fürödnek fel kebléből. A másik percben halk hangon
benne. S szaladnak hozzájuk a fényes hajlék szó l:
— Apám, nyugodj békén, ha élek, három
gazdag lakói, hosszasan nézik őket s dicsérettel
halmozzák el a tavasz első, kedves kis hírnökeit. év alatt a szabad svéd nemzet lobogója leng
Ám azok nem igen hallgatnak e szavakra, gondo azon a téren, ahol véred omlott. Úgy segéljen
latok csak vissza-visszaszáll a fényes palotából a engem et a Mindenható.
— Az Istenért, Gusztáv, hallgass — súgja
szegény kis kunyhóba, s alig távoznak el tőlük a
neki egy ismerőse hozzáhajolva, — mindenütt
szoba lakói, legott beszélgetésbe kezdenek.
„Óh mi bohók“, — így szól az egyik virág vannak dán kémek. A boszút el kell halaszszál, — „hogy remegtünk akkor, mikor a beteg tanunk, míg erőt gyűjthetünk.
— Remélem, — válaszol az iljú — hogy
kezének szorítását éreztük. Bárcsak felgyógyulna
az, kire most oly édes visszagondolnom rövid él nem sokára találkozom veletek ott, ahol nem 
csak a svédek vérétől piroslik a föld. Ezzel
tem alkonyán!“
„Úgy, úgy'', — folytatá a másik — „én is ép barátja kezét megszorítva, a gyászoló sokaság
arra gondoltam, hogy majd aztán együtt mehet köréből távozott.
A derék ifjú Erich Johansohnnak fia, Wasa
nének ki — az anya és gyermeke — gályát
Gusztáv. Még alig múlt húsz éves, de kiváló
szedni a zöld erdőbe!“
És a kis virágok helyeslőleg bólintva, kezdték tehetségei, hazafias érzülete, rettenthetetlen b á
bezárni virágajkaikat s ama édes, boldog tudat torsága mind azt jósolták, hogy nemzete tör
ban, hogy nem éltek hiába — egymást átölelve ténetében nagy hivatás vár reá. A szülői ház
ban az édesanya gondos neveléssel jó k o r szi
kilehelték virágéltöket.
Eédei Károly.
vébe oltotta az istenfélelmet s a honszeretet
érzelmét. A vallásosság fentartotta rem ényét az
igazság diadalában, az önfeláldozásra készséget
Istenért, hazáért.
a szabad hazáért. Nemcsak délceg alakjával
vonta m agára a figyelmet, hanem határozott
— Történeti elbeszélés. —
fellépésével, vezéri tulajdonokra valló szereplé
Irta : Gyurátz Ferenc.
sével is a nemzeti ügy szolgálatában. Egy fél
1520 novem ber 8-ika szomorú emlékű nap évvel előbb, midőn a dánokkal szövetkezett
a svéd nem zet történetében. Ekkor hullott a Trolié upsalai érsek a hazafias párt ellen tá
Svédhon felett is uralkodó Iveresztély dán király m adt: ez a fiatal Wasa Gusztávot állította a
parancsára a fővárosban, Stockholmban 94 ne nem zetőrök élére. Az ifjú a bizalom nak meg
mes honfinak feje porba. Az öldöklés kiterjedt felelt, az érsek csapatját s az ennek segélyére
a többi városokra is s összesen 600 honpolgár jött dán sereget szétverte. Ezután közeledett a
halt el vérpadon. Vétkük az volt, hogy a hazát dán király a barátság álarcával a svédekhez s
szerették s alkotmányához ragaszkodtak.
készítette számukra a gyászos vérfürdőt.
A stockholmi vérfürdőnél kivégzettek között
W asa Gusztáv Raefnébe, családi birtokára
volt Erich Johansohn, régi nemes család iva sietett, hogy szülőföldjén kezdje meg a felkelés
déka, előkelő állású lelkes honfi, ki m időn a szervezését a dánok zsarnoksága ellen.
hadihajóival a főváros kikötejében megjelent
Hasztalan sietett, a gyászhír megelőzte. A
dán király kezeseket kívánt: ő több jó b arát vidéken s a községben m indenütt csak szomo
jával együtt készséggel fogadta az erre felhívást. rúságot, csüggedést talált. A családi hajlékban
Bízott a jóakaratot hirdető királyi szóban. Ez gyászba öltözve fogadta anyja, szivében a hon
azonban a kezeseket, amint előtte megjelentek, szeretet fájdalmával. Arcán a lelki erély fen
letartóztatta, azután a fővárosban a béke színe sége, a nagy csapás alatt is megőrzött bizalom
alatt a koronázási ünnepélyre összehívott svéd a gondviselésben.
rendek több kiválóbbjait is elfogatta s vérpadra
Fiát megölelve, nyugodt hangon kérdi:
vitette.
— Gusztáv, elbúcsúztál atyádtól?
A vesztőhelyen Erich Johansohn áttekintve
— Csak a vérpadon láthattam. Ott elhang
a dán fegyveresek során túl némán szorongó zott utolsó szavai, hogy a hazáért nincsen nagy
közönségre, harsány hangon k iá lt:
áldozat, lelke mbe vésve m aradnak a sírig.
— S védek! a hazáért nincsen nagy áldozat.
— És most mi a terved?
Gyáva nép az, amelyik a szabadságért küzdeni,
— Életem — szól komolyan az ifjú — azon
meghalni féli
eskünek van szentelve, melyet apám halálánál
A katonai parancsnok intésére a hóhérok tettem. Addig nem fogok nyugodni, míg a vér
sietve rántották oda a tőkéhez s a következő tanúk sírja felett a szabadság lobogóját nem
pillanatban megvillant a pallos, mely a törhe lengethetem.
tetlen lelkű honfit végkép elnémítaná.
— Hála az égnek, hogy ily gyerm eket nevel
A véres jelenei előtt álló közönség sorában hettem. Te vagy, fiam, életemnek büszkesége,
feltűnt egy ifjú daliás termetével, szép, férfias m ert benned látom törhetetlenül nemzetem re
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ményét. Apádnak a halál révéről szólott intése
legyen ^vezércsillagod.
— Áldásodért jöttem anyám. Hadd vigyem
ezt is magammal a nehéz m unkára, amellyel
népünket a nagy veszteség dermesztő hátása
alól új reményre kelteni akarom.
— Fiam, a harczra felhívással még várnod
kell. A nép a nagy csapástól lesújtva, még
csüggedt, bizalmatlan. Időt kell neki hagyni a
felocsudásra. Különben is, mint Axel számtartó
az elébb jelenté, egy dán csapat nyomodban
jön, hogy elfogjon. Az ellenszegülés halálod
lenne. Megadod magad, fogságba mégysz. Majd
nyílik alkalom a megszabadulásra s addig a
zsarnokság, meggyűlöltetve a dán uralmat, maga
készíti el előtted az utat.
Ekkor az udvarról lódobogás, fegyerzörgés hallatszik. A következő percben egy dán
hadnagy lép be a terem be s vele öt katona
állig fegyverezve, míg az udvaron még húsz
lovas állott sorban.
— ö n Wasa Gusztáv? — kérdi a hadnagy
az ifjúhoz fordulva.
— Igen, én vagyok.
— Á király nevében foglyom. Itt az elfoga
tási parancs. Felszólítom, hogy azonnal kö
vessen.
— Rendelkezésére állok — felelte Gusztáv
nyugodt udvariassággal.
— Hadnagy úr — veszi át a szót a házi
asszony, — fiam most jött meg hosszú útról.
Lekötelez, ha velünk m aradva egy órai időt
enged neki pihenésre. A legénység is bizonnyal
fáradt, addig annak is rendelünk egy rövid
ebédet.
— Sajnálom asszonyom, de utasításom sze
rint késedelem nélkül indulnunk kell.
— J ó ; úgy fiam készen áll. Ez a ház azon
ban azt, aki küszöbét átlépte, még soha sem
bocsátotta el a vendégszeretet bizonysága nél
kül. Engedje meg hadnagy úr, hogy a legény
ségnek legalább némi útravalót adjunk.
Ennek visszautasítása nem volt az elfogatási
paracsban. A hadnagy az ajánlatot elfogadta.
— Olga, — szól most a nő a szobába éppen
belépett viruló szép hajadonhoz — siess leányom,
az uraknak és a legénységnek készítsetek össze
hamar némi élelmiszert az útra.
— Meglesz néni — válaszol a leány, am int
azonban a most feléje fordult ifjút megismeri,
hozzáfut s e szavakkal öleli m e g :
— Csakhogy megjöttél, Gusztáv! Ezután
nem is engedjük meg, hogy ily hosszú időre
távozzál.
— Igen, csakhogy a hadnagy ú r új meghívó
levelet hozott számomra.
A leány a katonákra tekint s most kezdi
érteni azok jövetelének célját. Arca elhalványul
s szemeiben könnyek rezdülnek.
— Igaz, — szól a hadnagy, -— de biztosítha
tom kisasszony, hogy W asa Gusztáv úr nem 
sokára ismét sértetlen visszajön.
— Köszönöm. így m ár szívesen látott ven
dégek házunknál. Ezzel a hajadon elsietett.
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Erichsohn Olga, a család rokona, mint árva
gyerm ek m ár kis korában került a házhoz. Itt
növekedett ő, mint környezetének kedvence, az
élet díszévé. Szépségéről nevezték el a Kjölenhegy rózsájának. Nemes, tiszta lélek, áthatva a
családban uralkodó szellemtől.
Az éléskamrából az inasok, szolgálók gyor
san hoztak elő fehér kenyeret, szalonnát, son
kát, füstölt halat s a pincéből sört.
A szives vendégszeretet a hadnagyot egészen
lefegyverezte. Udvariasságra érezte magát kö
telezve. Melegen megköszönve legényei nevé
ben a ház nagylelkűségét, egyszersmind kijelen
tette, hogy Gusztáv nem fog közrevéve gyalog
menni velük, hanem kocsit rendelhet s ebben
ő fog egyedül helyet foglalni mellette. Csak arra
kéri becsületszavát, hogy az úton nem tesz sem
tám adó, sem menekülési kísérletet. Ezt Gusztáv
készséggel megadta.
— Most pedig — fordul a hadnagy Gusztáv
hoz — méltóztassék felkészülni, míg én falatozó
em bereim et rendbeállítom s lóra ültetem .N agy
ságod és a kisasszony bocsássanak meg e mai
látogatásért. Boldog leszek, ha jobb időkben,
más viszonyok között még szerencsés leszek
tiszteletemet jelenthetni.
— Ennek a tisztnek — szól az özvegy a
hadnagy kilépése után — van szive. Legalább
az iránt meg vagyok nyugtatva, hogy sértegetés
nélkül vezet el a dán hadbírósághoz s nem tesz
ellened terhelő vallomást.
Az ifjú elbúcsúzott kedveseitől.
A jó édesanyát e rem ényt hangoztatva öleli
m eg:
— Viszontlátásra a szabad Svédhonban.
A nő ezen intéssel bocsátja el:
— Menj fiam, tűrni, szenvedni a szent ügy
ért. Lelkem örülni fog, ha hírt hallok arról,
hogy a fogságból menekülve, zászlót emelsz
eltiport hazád védelmére. Bízzál, veled lesz az
Isten.
Gusztáv ezután unokahugát csókolva hom 
lokán, a bizalom hangján szól:
— Olga, édesanyám at reád hagyom, elhagyatottságában te légy vigasztalója.
— Légy nyugodt Gusztáv, én a kedves néni
vel együtt gyászolok, reményiek. Lélekben min
den nap veled leszünk, érted imádkozunk.
Az ifjú az udvarra lépve m ár útra készül
ten találta a csapatot Előállott egy pár jó lóval
a fogat is. A hadnagy az erkélyen álló házi
asszony s Olga előtt még egyszer kifejezve
hálás köszönetét, katonás tisztelgés után Gusz
távval a kocsiba ült s jelt adott az indulásra.
A katonák is a szives vendégszeretet által vi
dáman hangolva nyilvánították hálájukat.
A szabadba kiérve így szól Gusztáv kísérő
jéhez :
— Anyám nemcsak a legénységről gondos
kodott, de rólunk is. Hadnagy úr házunkban
nem fogadta el az eb éd et; költsük el most itt.
Az étkezés után, beszélgetés közben a tiszt
még közlékenyebb lett, egyre jobban vonzódott
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a fogoly ifjúhoz. Másnap m ár jó barátjáí látta
benne s midőn az népe szenvedéséről, hazája
megaláztatásáról beszélt s kimondá, hogy egy
nem zetnek szivéből a honszeretetet hóhérbárddal kiirtani nem lehet, az végül is előtör, mint
ham u alól a tű z : m eghatottan hallgató. Azután
elmondta gyermekkora történetét. Bevallotta,
hogy ő is svéd család szülötte, neve — Raden
Oszkár. Tizennégy éves koráig itt élt, e hazáért
tanult először lelkesülni. Mikor azonban at)rja
elhalt, anyai nagyatyja Dániából érte jött s
magával vitte, hogy fia nem lévén, őt tegye
birtokai örökösévé. Ott katonának nevelték, a
dán környezet, szokás kérget vont első ifjúsága
benyom ására.
— Most azonban — folytató — a házatok
nál tapasztaltak s a társalgás veled, mind job
ban bontogatja lelkemben a gyermekkori em 
lékeket. Az a sejtelem ébredez bennem, Gusz
táv, hogy mi még egy sorban fogunk egykor állani.
— Adja Isten — szól ez, a tiszt kezét meg
szorítva.
A fővárosba érkezve, a hadnagy a legked
vezőbb jelentés mellett adta át a foglyot a had
bíróságnak. Ennek folytán ő nem is került bör
tönbe. Dániába küldték azon számítással, hogy
ott szabadságát meghagyva, jó bánásm óddal
rövid idő alatt megnyerhetik a dán pártnak.
A dán fővárosban — Koppenhágában —
Wasa Gusztávot a családjával rokonságban
levő B aner János lovag házában helyezték el.
Itt nem fogoly volt, hanem vendég. Baner
nyílt, egyenesjellemű, de keményszívű em ber
volt; a királyhódító politikájának feltétlen híve.
Mindig boszankodott, hogy a svédek régi alkot
m ányukért rajongva, nem érzik magukat bol
dogoknak a dán király uralm a alatt.
Az ifjút e szavakkal m utatja be feleségének
s leányának a szép és szellemes Baner Helén n ek :
— Itt van egy lázongó svéd rokon. Gondjai
tokra bízom. Verjétek ki mielőbb fejéből az
ábrándozást holmi népszabadságról, amivel ma
m ár a legbölcsebb em ber sem mehet semmire.
Tőled pedig, gyerek — fordul Gusztávhoz —
megvárom, hogy úgy érezd magadat, mint
otthon. Ne aggódj, itt nem lesz semmi bajod.
— Hálás köszönettel tartozom kedves b á
tyám nak a szives fogadtatásért. De rem ény
iem, a korm ány hatalm a nem követeli tőlem,
hogy sokáig legyek itt tétlen élettel terhére a
háznak.
— Fiú, mihelyt megtérsz, azonnal megnyí
lik szám odra a hadseregnél egy tiszti állás,
vagy tetszésed szerint a korm ánynál egy hivatal.
Wása Gusztáv jó helyre került a rokon
családnál. A háziasszony és leánya m indent
megtettek, hogy szomorú emlékeinek hatását
enyhítsék. Tisztelték honfiúi fájdalmát. Bizal
masan tudtára adták, hogy egy ideig a kor
mány titkon felügyelet alatt tartja és hogy a
házon kívül lépteit figyelő gyanút csak vidám 
sággal a társaskörökben résztvevőssel oszlat
hatja el.
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Banerék házában gyakran jöttek össze fő
tisztek, államférfiak. A svéd ifjúnak alkalma
volt hallani ezek tanácskozását hazája sorsa
felett. Kik vannak kiszemelve a svéd kerüle
tekbe kormányzókul, kik lesznek a parancs
nokok a nagyobb várakban, mikép fogják e
dán helytartók megtanítani a makacs svéd
népet alkalmazkodásra az uralkodó hatalom
hoz ! Aztán hallott egyiktől is, másiktól is bíz
tatást, hogy álljon a korm ány szolgálatába, hol
szép jövőt biztosíthat magának. Honszerelme
azonban tántorílhatlan volt, m int Ulisses, a
kényelem, a békeöléről, a bíztató remények
elől is csak honába vágyott, szive csak szen
vedő nem zetéért fájt, vérzett.
Tétlenségre utaló helyzetéből m indenáron
szabadulni s a hazai földre vissza jutni óhaj
tott, hol megkezdheti a szabadságharcot.
' "j Midőn Baner Helén egv alkalommal ismét
ily gondolatokba mélyedve találja, így szó
lítja m eg:
— Gusztáv, megint távol kalandozol a me
rengés tengerén. Meg kellene gondolnod, hogy
ezzel az óhajtott révparttól mindig messzebb
esel.
— Hogy érted ezt Helén?
— Előttem hasztalan titkolódznál, arcodon
ott borong a honvágy, tekinteted elárulja, hogy
nagy, merész tervek forognak lelkedben s ezek
egyre tűrhetetlenebbé teszik reád nézve az
itteni tartózkodást. Az utat azonban az innét
menekülésre máskép kell egyengetned. Komor
ábrándozásod csak az argusszemeket szapo
rítja körötted.
— Helén, nem tagadom, beláttál keblembe.
Ellenállhatlanul vonz apám emléke és száz
sebekből vérező hazám. És te ezért nem
ítélsz el?
-— Nem. A honszeretet tiszteletet parancsol,
annál inkább, minél nagyobb áldozatra kész.
Apám oly feltétel mellett fogadott magához,
hogy csak házunkban felel érted, hogy itt a
korm ány ellenségeivel összejövetelt nem tar
tasz, összeesküvést nem forralsz. Ha a házon
kívül vagy, b ár m erre jársz a városban, a ha
tóság feladata figyelemmel kisérni lépteidet.
— Hugóm, részvéted sorsom iránt feledhetlen m arad előttem. Még csak egyet: fővá
rostokban járatlan vagyok. Idegenektől — ne
hogy gyanút keltsek — kérdezősködni nem
akarok. Egyedül hozzád van bizalmam.
— Értlek, Gusztáv. A város kapuján át a
szárazon távozás sok akadályba ütköznék. De
itt a kikötő, melyben naponkint láthatók a
tengerparti hanza városok hajói. Ezek a paraszt
vagy halászruhában jelentkező fiatal embert
szívesen fogadják el matróznak.
Az ifjú megköszönte a jóakaró s ő reá
nézve oly fontos útbaigazítást. Ezután buzgób
ban kereste fiatal dán kortársainak társaságát.
Kíséretükben bejárta a város különböző részeit,
naponként látogatta a kikötőt. Itt velük csóna
kázott s többször felment egyes, ott horgo
nyozó hajó fedélzetére. Elfogadta a meghívá
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sokat s egész estéket egyik-másik barátjának
családi körében töltött.
Egyszer ebédközben így szól hozzá B aner :
— Fiú, örömmel látom, hogy most m ár jó
irányban indulsz. A korm ánynál éled irántad
a bizalom. Ha kezet adsz reá, hogy szökés
útján nem távozol svéd földre, akkor a vá
roson kívül is szabad vagy, tetszésed szerint
utazhatsz az ország bármelyik részében.
Gusztáv szemébe néz rokonának s szelíden
s határozottan szó l:
— Bátyám, megbocsásson, ezt nem tehe
tem. E családi szentélyre halálomig tisztelettel
gondolok, de e házon kívül végre is én csak
a kormány foglya vagyok. Ki ártatlanul, egye
dül honszeretete miatt ju t fogságba, az nem
követ el vétket, ha a szabadulás útját keresi.
— Javíthatatlan vagy — szólal meg a háziúr
rövid szünet után, minden harag nélkül. Figyel
meztetlek : vigyázz, hogy a szabadságkeresés
börtönbe ne sodorjon.
A fogoly vendég egyik nyári estén ismét
hiányzott a vacsoránál. A Baner-család azon
hitben, hogy ezúttal is valamelyik ismerős ház
nál van társaságban, nyugodt m aradt, szobá
ját azonban reggel is üresen találták. Ekkor
aggódni kezdtek. Utána kérdezősködtek. Sehol
híre-hamva. Délfelé Baner kénytelen volt jelen
tést tenni a rendőrségnél s ez azonnal meg
kezdte a nyomozást. Megkésett.
Gusztáv ugyanis a megelőző nap alkonyat
után a kikötőben egy lübecki kereskedőhajóra
ment halászöltönyben s m atróznak jelentkezett.
A kapitány az erőteljes ifjút azonnal felfogadta.
A hajó másnap korán reggel felszedte a hor
gonyt s a kedvező szélben duzzadó vitorlák
kal kifutott a kikötőből. Ugyanekkor máshova
is indullak hajók, ezek között kettő Stock
holmba. A korm ány ezeken gyanította a menekvőt, ezen irányban küldött hajót üldözésére.
— A vendég eltűnt, mint a m adár a nyitva
feledt kalitkából — szól este Baner nejéhez s
leányához. Most m ár azon örülnék, ha nem
kerülne kézre. Talpig derék fiú ; még sokra

V E G Y E S.
Ütvén esztendeje lesz a folyó évben, hogy az
e. e. e. gyámintézetet dr. Székács József pesti ev.
lelkész, a bányai egyházkerület felejthetetlen em
lékű superintendense megalkotta. A jubiláris alka
lomból különösen bő és érdekes tartalmú közgyű
lés f. é. szeptember hó 23. és 24-én lesz Buda
pesten.
Lelkészbeiktatások. Már közöltük, hogy a
poprádi egyházközség lelkészévé Wiinschendorfer
Károly nyugalomba vonulása után, mely mostan,
lelkészkedésének ötvenkettediJc esztendejében tör
tént, egyhangúlag Varga Imre szepetneki lelkész
választatott meg. Az újonnan megválasztott lelkész
április hó 10- napján érkezett meg Poprádra.
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Megérkezése alkalmából mintegy 300 főnyi közön
ség gyűlt egybe a poprádfelkai pályaudvaron, ahol
az egészségi szempontból Karlsbadban időző Payer
Gusztáv egyházfelügyelő helyettesítésében Melcer
Gusztáv helyettes egyházfelügyelő üdvözölte. A
lelkész nejét Melcer Gusztávné üdvözölte a pop
rádi egyházközségi nőtagok nevében, míg Krompecher Margitka szép csokrot nyújtott át. Mintegy
30 kocsiból álló kísérettel vonult a lelkész új
hajlékába, ahol Wünschendorfer Károly ny. lelkész
üdvözölte. Április hó 11. napján a beiktatási ün
nepély folyt le. A vendégeket magyar vendégsze
retettel már az líj lelkész és szeretetreméltó neje
fogadták a papiakon, ahonnan d. e. 10 órakor az
egyháztanácstagok kíséretében a templomba vonultak,
mely ez alkalommal fényőfakoszorókkal és pálmákkal
gyönyörűen volt feldíszítve. A templom az egyház
községi és környékbeli hívekkel teljesen megtelt.
Kübecher Albert a tőle megszokott magasszárnyalatú beiktatási beszédet tartotta, mely után a hi
vatalba lépett lelkész tartotta meg székfoglaló
beszédét. Áz új lelkész megjelenése, beszéde és
egyáltalán az istentisztelet ellátása az összes jelen
voltakra rendkívüli mély hatást tett. Úgy az új lel
késznek, mint egyházának Istennek áldó kegyelmét
kívánjuk együttmunkálkodásaikhoz. — Szintén
lelkészbeiktatás volt f. évi április hó 17-én a sziráki
ág. hitv. ev. egyházközségben. Belieza András
volt rimaráhói lelkész az napon iktattatott be
új hivatalába. A rokonszenves megjelenésű s
erős papi jellemű új lelkész beiktatására nagy
számban sereglettek össze a hívek és pedig nem
csak a sziráki egyházhoz tartozók, hanem igen
sokán a környékbeli egyházakból is, úgy hogy a
sziráki Róth Teleky Johanna díszes és nagy tem
ploma majdnem kicsinek bizonyult a sokaság be
fogadására. A beiktatást Maróthy Emil vanyarci
lelkész végezte. Orömnap volt az Szirákra, de
senkisem volt oly boldog, mint az új lelkésznek
az ünnepélyen megjelent öreg szülei. A beiktatást
követő közebéden Degenfeld Lajos gróf ő exellenciája, az egyház felügyelője, meleg szavakkal
üdvözölte az új lelkészt, amit az meghatva kö
szönt meg és megígérte, hogy lelkének minden
tehetségével s szivének minden érzésében egyházközségében terjeszteni fogja az Isten országát,
A kegyelem Istene segítse nemes törekvésében.
Nagylelkű alapítvány-növelés. I)r. Maróthy
László alsóháldi nagybirtokos, elhúnyt nejének:
néhai Káldy Ida emlékezetére a kőszegi evang.
leányiskolánál azon célból letett alapítványát, hogy
annak kamataiban évenkint az ott és abban tanuló,
elsősorban keinenesaljai evang. tanítónak leánya
részesüljön, a jelölési jogot a kemenesaljai evang.
tanítóegyesületnek engedvén, az tanítóegyesületnek,
melynek néhai Káldy Gyula egykoron világi elnöke
is volt hosszú időn keresztül, — most mint már
évek óta — úgy az idén is, áldott emlékű neje
halála évfordulóján: f. évi április 12-én, — újab
ban 200 koronával gyarapította. Ezen tekintélyes
tőkének kamatait eddig is már több tanító- és
lelkészleány élvezte s mondott hálatelt szívvel
áldást a nemesszívű hagyományozónak. Dr. Maróthy
László róm. kath. vallású. Adjon a magyarok
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Istene hazánknak sok ily fenkölt gondolkozású
hazafit! A nemes tett pedig nem szorul elisme
résre, mert önmagában hordja dicséretét. (K. M.)
Konfirmációi ünnepély. A pesti ev- magyar
egyház ez évi konfirmandus növendékeinek máso
dik csoportja f. hó 5 én, áldozócsütörtökön, konfir
mált a Deák-téri és a fasori templomban. Mindkét
templom az ünnepélyes felvételt magában foglaló
istentisztelet alatt, s az Úr szent vacsorájának
kiosztása alatt is egészen megtelt a hívőkkel. Ez
alkalommal a konfirmandusok száma 292 volt.
Az Év. Családi Kör Budapesten, április 30-án
Hunfalvy Pál-emlékünnepet tartott, mely alkalom
mal is nagyszámú és igen előkelő közönség hall
gatta a műsor nagy gonddal összeállított művészi
pontjait és tartalmas beszédeit. Az ünnepély sor
rendje a következő volt: 1. Elnöki megnyitó. Tar
totta Majba Vilmos, a kör elnöke. 2. Rubinstein:
Melodie. Popper: Tarantella (G-dur). Gordonkán
előadta: Zsámboki Miklós, zongorán kísérte Wéner
Géza. 3. Emlékbeszéd Hunfalvy Pálról, mondotta:
dr. Szigethy Lajos főgimnáziumi tanár. 4. Chopin:
Ballada (G-moll). Zongorán előadta: Rákóczi-Parcsetich Anniké. 5. Dalok. Énekelte: Budanovits
Mariska, zongorán kísérte Wéner Géza. 6. Kuruc
nóták. Tárogatón előadta: Szőnyi György. 7. Zár
szó, mondotta: Seltenreich Cornél, az Evang. Csal.
Kör alelnöke.
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Hynien. Kuntz Henrik verseci ev. lelkész m.
hó 28-án fvezette oltárhoz Greszler Juliskát Versecen. Az Úr áldása tegye boldoggá frigyöket.
Lelkészválasztás. Krieger Mihály nyíregyházi
segédlelkészt a nagyszabosi (gömörmegyei) egyház
április hó 24 én egyhangúlag lelkészévé válasz
totta. Munkájára Istennek áldását kérjük.
Kedvezmény a Luther-Társaság tagjai részére.
A dr. Jakab-féle Liget-Szanatórium (Budapest, VI.,
Nagy János-utca 47) igazgatósága arról értesítette
a Luther-Társaságot, hogy a társaság azon tagjait,
akik a szanatóriumot mint bejáró betegek veszik
igénybe, 20°/0 kedvezményben részesíti. A minden
tekintetben példásan berendezett és vezetett sza
natóriumban van vízgyógyintézet, villamos gyógy
kezelés, nap- és légfürdők (utóbbi télen is), gyógygymnastika, belégzési gyógymód stb. Külön is
felemlítjük, hogy a 20% kedvezmény a Luthertársasági tagok családtagjaira is kiterjed! 30 víz
gyógykezelés fürdőruhával együtt 32 korona.

Lelkész és tanító urak figyelmébe!
Házvezetőnőt keres f. ó. szeptember hótól kezdődőleg egy budapesti előkelő magányos úrnő. 40 év körüli,
gyermektelen, ev. vallású, tanító vagy jegyző özvegyek vagy
árvaleányok előnyben részesülnek. Szolid, jó modor, házias
ság megkivántatik. Ajánlatokat — a föltételek megjelölé
sével — lapunk főszerkesztője továbbít.

Luther-T ársaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1910 április hó 1-től
április hó 30-ig befolyt összegek kimutatása:
1. Rendes tagoktól évi 8 koronával 1910-re : Somlóvidéki
ev. lelkószegylet, dr. Ajkay Béla Sopron, Danhauser Sándor
Szeged, Daray Vilmos Kiskőrös, Schuster Károly RákosSzt.-Mihály, dr. Sauer Károly Szilberek, Haniftel Sándor
Sár-Szt.-Miklós, Ivánka Béla Maglód, Kund Samu Répczelak,
Répczelaki ev. nöegylet, Csánigi ev. nöegylet, Kovács Sán
dor Pozsony, dr. Szelényi Ödön Pozsony, Gressler Vilmos
Gödöllő, Weber Rezső Budapest, Fröhlich Izidor Budapest,
Geduly Gyula Budapest, Diirringer Jánosné Budapest, Odor
Emília Budapest, dr. Szelényi Aladár Budapest, Bendl Henrik
Budapest, Jurenák nővérek Budapest, Münster Károlyné
Budapest, Sztehló Ottó Budapest, Kalma Pál Budapest,
Izsó Dániel Budapest, dr. Terray Pál Budapest, Kuzmik
Pál Budapest, dr. Petöcz Károly Budapest, Deáktéri
evang. tanítóegyesület Budapest, Deáktéri ev. leányegye
sület Budapest, dr. Pözel István Budapest, Brocskó Lajos
Budapest, Zsigmondy Gézáné Budapest, Koricsánszky János
Budapest, Dapsy Viktorné Budapest, Emeritzy Lajos Buda
pest, dr. Szentiványi Géza Budapest, Kaufmann Kamill Bu
dapest, Kobelrauscb László Budapest, Walther Ágost Bu
dapest, dr. Havass Rezső Budapest. 1909-re: Kishonti ev.
Egyházmegye. 1909-10-re: dr. Laurovics János Hagylak,
Némedy Béla Aszód, Kiss Samu Nagybarátfalu.
2. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával 1910-re:
Király Gizella, Kisfalud. 1909—10-re: Trompler János Nándorhegy.
Összesen befolyt 404 korona.
Budapest, (IV., Deák-tér 4.) 1910 május 2.

Bendl Henrik,

Konfirmandusok számára
alkalmas ajándékok
Gyurátz Ferenc: Lelki vezér. Imakönyv 14'/,x9
cm.nagyságban. Vászonbakötve 1K50L,vászonba
kötve arany metszéssel, tokban 3 K fekete bőrbe
kötve aranymetszéssel, tokban 6 K, párnázott
borjúbőrbe 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 fill.
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 Spewnik, Tranostius és a Baxatoris-féle postilla.
Mindezek, nemkülönben bármely más könyv meg
rendelhető a

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

társ. pénztárnok.
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