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Karácsony ünnepén.

Jó, hogy jössz újra s újra szent karácsony, 
Fagy iili meg a kérges sziveket,
Jel vagy, hogy a szem szebb jövőbe lásson, 
Hol a tavasztól a jég megreped.
Oh jó, hogy itt vagy eszmények világa,
Te földre szálló mennyország maga;
Csapjon magasra fel a hála lángja, 
Feltetszett az üdvösség csillaga.

Hajnali csillag, a te érkezésed 
Csillag mutatta Betlehem felett;
Mi születésünk a te születésed,
A jászol új élet bölcsője lett.
Életkútfő vagy, hogy halált se lássunk, 
Hogyha hitünk Benned ver gyökeret,
S vezérlő csillag a mi szent vallásunk,
Mely hozzád, a boldogsághoz vezet.

A boldogság elhagyta a világot,
Mert Tégedet elhagyott a világ;
Dicsőséged, magyar nép, hunyni látod,
Ki voltál egykor?! Nem ismerni rád.
Tejjel és mézzel folyó Kánaánod 
Hitben, erkölcsben már-már sorvadoz,
Nem „nagyszerű halál“ lesz a halálod, 
Létednek mécse lomhán hamvadoz.

Mint vad olajfa szelíd olajfába:
A Krisztusba oltottál hajdanán 
S törzsöd büszkén szökkent merész sudárba 
Keresztyónséged első hajnalán.
És jött a másik hajnal, ama fényes,
S zsendült gyümölcsöd, virult koronád,
S hajolva Luther s Kálvin szelleméhez,
Szép nevedet méltóan hordozád, .

Nagy most az Úrnak búsulása rajtad,
Népem, hogy nem vagy sem hév, sem hideg; 
Közönyödért sír a Sión miattad,
Hogy elfogy, vész, halóban a hited.
Térj vissza a te édes Jézusodhoz,
E kedves, drága, áldott ünnepen *— 
Családnak és hazának ami jót hoz : 
Romlatlan erkölcs, Istenfélelem!

1909 dec. Sántha Károly.

Karácsonykor.
Harangok zúgása hirdeti a paloták és kunyhók 

lakóinak a Megváltó születését. A végtelen isteni 
erő emberi testet öltött, hogy segítségére menjen 
a véges emberi erőnek, mert ez egyedül nem tudta 
kifejezni a megváltó nagy müvét, nem tudta egy
magában kiemelni az emberiséget a végső züllés 
és erkölcsi elernyedés állapotából. Csodás azért 
az a misztérium, amelynek a kereszténység leg
szebb ünnepe, a karácsony van szentelve.

Tizenkilencszázad tűnt el azóta az örökkévaló
ság tengerében és Krisztusnak, az emberiség Meg
váltójának még mindig vannak ellenségei. Pedig 
az ember vallás, Krisztus nélkül nem élhet, bár
milyen orkán zúduljon is fel ellene, annak élnie 
kell; hányhatják ugyan üldözések, de el nem 
pusztíthatják, meg nem győzhetik. Ami a Nap az 
égen, az a Krisztus után való.-.törekvés, a vallás 
után való vágyódás az ember életében. Azt elfed
hetik a fellegek, elhomályosíthatják a viharok, de 
megsemmisíteni nem tudják, jár a fellegek felett 
és viharok közepette; Krisztus tanai, bármint vál
tozzanak is az idők nem változnak, „örök ifjúság" 
az ő osztályrészük s ha úgy éreznők, mintha a világ 
az ő sarkaiból kifordult volna, a krisztusi tanok 
rendületlenül állanak, bármily rettentően dühöng-
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jön a szélvész, zúgjanak a habok, azok erőtlenül 
törnek még rajtuk. Úgy állanak, mint a Nap az 
ég boltozatán, felmagasztalva a világ felett, világos
ságot, életet és meleget hintegetvén az egész ter
mészetre.

A „pólyákba takart, jászolba fektetett" bethle- 
hemi kisded evangéliuma tölti be lelkünket, az ő 
világossága hinti be a mi életünk sötét éjszakáját. 
Születése, élete, halála azok a pontok, ahol a 
keresztyén lélek megnyugvást találhat. Születése 
kezdete az emberi életnek, telve fáradsággal, küz
déssel, de ő nem retten, megváltói útján győzel
mesen halad előre. Érzi a kínokat, lelke Atyjával 
társalog utolsó óráiban is, de, amit vallott, annak 
megfelel, teljesíti. íme hányszor vagyunk kishitűek, 
ha az élet gondjai reánk nehezednek ! Hányszor 
zúgolódunk az isteni gondviselés ellen! Hányszor 
hántorgatjuk az élet sivárságát, küzdelmeink hiába
valóságát, pedig csak az ő titkos útait nem ismer
jük. Itt a gyermek Jézus, aki azért jött a Földre, 
hogy tüzet gyújtson a mi lelkűnkben, meggyújtsa a 
kis lobogó szövétneket, amit földi hatalom nem 
tud eloltani. Az ítélet tüzét, a szeretet erőit hozta 
Ő a Földre, mert újjáteremteni jött az embereket. 
A szeretetbeli erőkről tett tanúbizonyságot egész 
életében — az éhezőket jóltartani, a meztelene
ket felruházni, a betegeket és foglyokat megláto
gatni, — de sokkal hatalmasabb mindezeknél az 
élő hit Ő benne, aki az Élet és az Igazság. A szere
tet és béke országának királya, amely az égből 
származott, de a Föld számára rendeltetett.

A karácsony annyi nekünk, minthogy Isten 
egyenlő lett velünk. Az isteniben egyenlők va
gyunk ; örök reménykedéseinkben, örök célra való 
rendeltetésünkben, örök érvényű erkölcsi törvé
nyek szolgálatában, örök, szép eszmények szerete- 
tében testvérek vagyunk s szabadságunk van az 
életnek örök, eszményi minták szerint való kialakí
tására, bármily polcon álljunk és bármily ruhában 
járjunk. r

Az Úr születésének napján teljen be lelkünk 
áldással, teljesítsük az angyalok magasztos szóza
tát: „Dicsőség az Istennek, békesség a földön a 
jóakaratú embereknek". Forrjon össze keresztyén 
lelkünk az Isten és egymás szereiében a szeretet 
ünnepén.

Szükség van erre, hogy Krisztus igaz tanainak 
hívői megtalálják egymást a szorongattatások órái
ban, mert a sötétség fejedelmei soha nem nyug
szanak. Ma már, hála az Égnek, kezd pirkadni 
egyházunk hajnala, a láthatár mindinkább tisztul, 
igazságaink diadalmasan nyomulnak előre. De 
azért nem szabad pihennünk, mert a hegy mere
dek lejtőjén lefelé gördített szikladarabot nagyon 
nehéz feltartóztatni. Isten, vallás, erkölcs kigúnyo
lása, egyházunk gyengítése, ha nem is mindennapi, 
de sokszor napirenden levő dolog. Minden, ami 
szent, lábbal tiporva, a tekintély lerombolva, a 
családi élet megszentségtelenítve, a hazafiúi erény 
és hűség számkivetve, a tulajdonjog megtámadva; 
alkotmányok, trónok, társadalmak bomlófélben van
nak és az anyagba sülyedt emberiség egyes leve
lenként tépegeti le fejéről a koszorút, mellyel azt 
„az Isten képe és hasonlatossága", a láthatatlan

lélek s földöntúli hivatása ékesítette. Letörli az 
ember homlokáról az őt alkotó Isten által odaírt 
jegyet és a teremtés remekét a halhatatlanság nem 
elégíti ki, neki enyészet kell. Sokkal lényegesebb
nek tartja őselemeibe nyomtalanul beleolvadni az 
anyatermészetnek, mint a földi lét után az Isten 
társaságában örökké boldog és öntudatos életet 
élni. Itt akarja élvezni paradicsomát, az öröm kely- 
hét kiüríteni az utolsó cseppig, minek neki még 
egy külön élet? Azért terhére van az erkölcsiség, 
tehát ki kell pusztítani a szívekből a reményt és 
csírájában elfojtani a sírontúli élet eszméjét.

Gyerünk azért Krisztushoz, az isteni kisdedhez, 
hisz a megnyugvás isteni békéjét csak ő nyújt
hatja nekünk s mikor vihar módjára támadnak a 
balesetek és saját nyomorúságunk keserű érzete, 
csakis Ó, a hófehér lelkű ideál adja az erőt, hogy 
kötelmeinket teljesítjük. J)r_ H. K.

Karácsony este.
Otthon talán fehér a hótól 
A kert, az utca és a ház 
S a templom előtt a jegenyék 
Ága mind cifra zúzmarás.
Otthon most zúgva zeng az estbe 
Karácsonyesti nagyharang, —
Otthon most van karácsony este . . .
Régi, tiszta, nyugalmas csendje 
Szívembe száll be hallgatag.

Csendes szobákban áll sötétben 
A karácsonyfa titkosan,
Minden háznak apraja-nagyja 
Még mostan a templomba’ van.
És buzgó szívből száll az ének:
„Boldog örömnap derült ránk" . . .
Hosszú szál gyertyák lassan égnek,
Olyan csend van . . .  a papra néznek, 
Most kezdik hittel az imát.

Itt a városban hétköznap van,
Itt nincs csendesség, nyugalom.
Itt végig minden utca fényes,
Nincs este a körutakon,
Kocsik robognak nagy sietve,
Az ember küzd, fárad, szalad ..  .
Nem, itt nincsen karácsony este!
Otthon van, mert ott tiszta csendbe’
Hálás imákat mondanak . . .

Kemény Lajos.

Karácsonykor örülni is kellene.
Csak a természet tud igazán könyezni, csak a 

természet tud igazán mosolyogni, örülni. A gyer
mekekben van a legtöbb ebből a természetből. 
Ezért van az, hogy csak a gyermekek tudnak iga
zán örvendeni.

Karácsony van. Mindenki iparkodik, törekszik 
örömöt szerezni valakinek. Akinek van valakije s
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aki teheti. Meggyulnak a díszes s kevésbbé díszes 
karácsonyfák világai s örömtől könyes szemmel 
tekint a gyermekarc abba a világba, melyet a 
karácsonyfa s az édes anya Jézusról szóló meséje 
teremt a gyermek lelkében. Istenem, ha én az élet 
szépségét látni akarom, el-elmegyek egy örülő 
gyermeksereg közé s belenézek egy örvendő gyer

mek szépséges szemébe, megszépül számomra a 
nagyok csúnya élete. Mert mi nekünk nagyoknak 
ma már a karácsony sem tudja az életet igazán 
széppé tenni. Nem bizony. Mert nem tudunk ter
mészetesen, nem bírunk igazán örülni.

Boldognak s igazi embernek tartom, aki élete 
derekán ma gyermektermészetességével örvendeni 
tud. Ennek van ma is karácsonya. . .

Karácsony van. Mindenki akar s szeretne örülni. 
De csak a gyerekek örülnek igazán. Mi nem örü

lünk, mi csak örömöt szerzünk. Azoknak szerzünk, 
kik hozzánk vannak kötve vér vagy szellem köte
lékei által. Igen, igen! Az emberiség arcán ezen 
a karácsonyon nem a gyermek égtiszta, termé
szetes öröme mutatkozik. Az emberiség arca na
gyon szomorú, felette szomorú. Nem mutat semmi 
természetest. Csak természetellenességet mutat. Unal

mas, a szokásból nevetésre, örömre kényszeredett 
arcok, a küzdelemtől, a mindennapi falat kenyérért 
rohanó alakok vonulnak el szívemet nagyon bántó 
módon előttem. Egy sem örül igazán. Az unalom 
nem tud örülni, a szokás nem öröm, de az sem 
örülhet igazán, aki ma többet költ, mint máskor, 
mert bár örül annak, hogy örömöt szerez hozzá
tartozóinak, az ő lelkében ott motoszkál egy örö- 
mötrontó gondolat, amely azt mondja: még többet 
kell ezután izzadnom, dolgoznom, mert ez a nap

A napkeleti bölcsek útja Betlehem felé.
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többe került, mint anyagi viszonyaim engedik. íme 
a pénz Isten örömötrontó hatalma. Hát ez már 
nem öröm! Ez minden lehet, csak öröm nem 
lehet’ . . .

Karácsony van. Nevető, szomorú s csak kevés 
igazán örülő szem! Tudom én azt, hogy amíg 
ez a világ világ lesz, mindig lesznek nevető és 
szomorú emberek. Csúnya volna nagyon ez a világ, 
ha mindenünnen csak nevető arcok közelednének 
felém. Az élet szépségéhez úgy odatartozik a szo
morúság, mint az ember életéhez a szív. De szebb 
volna a világ, ha a nevetésben, szomorúságban 
örülni is tudnának az emberek, a nagyok.

Karácsony van. Ti nevető, örülő gyermekarcok! 
Irigyeljük tőletek a ti jó, igaz örömtöket! De jól 
esik látni titeket. Jó látni titeket, mert legalább 
elmondhatjuk mi is látva nevető szemetek, hogy 
ma karácsony van, hogy van öröm, igazi öröm 
ebben a terhes szomorú életben. így karácsonykor 
egy kedves örülő kis gyermek tanítómesterévé nő 
a nagy embereknek is. Ti únott, fáradt, tetszelgő, 
szokásból örülő, szenvedő, bánkódó, küzködő, iga
zán örülni nem tudó nagyok jertek velem egy ba
rátságos kis szobába, ahol karácsonyfa körül egy 
kis gyermeksereg örömével Istent dicsőítő himnuszt 
zeng. Nézzétek meg jól ezt az angyalsereget. Tel
ketekkel nézzétek meg. Az történik meg veletek, 
hogy köny csordul a szemetekbe s egyszerre el- 
felejttek mindent, mi eddig nálatok rossz volt, ti 
is örültök, szívetekből örültök, ti is gyermekek 
lesztek. Higyjétek el, ekkor vagytok a legjobbak, 
ekkor nektek is van igazi örömötök, karácsonytok.

Csak minél több igazán örülő gyermekarcot 
mutogatni az örülni nem tudó nagyoknak s köze
ledünk egy olyan karácsony felé, amikor örülni is 
fog tudni mindenki, nemcsak nevetni és szenvedni.

Sípos András.

Búcsúzáskor.
Szívem vérzett s könnyem lepergett, 
így hagytam el a kis falut,
A házikót, völgyet s a berket 
S nem vittem el mást, mint a bút. 
Egyetlen jó barátom ez,
Hűtlen hozzám sehogyse’ lesz.

Az ismerősök búcsúzóra 
Osztottak jó tanácsokat,
Oktatnak engem szépre, jóra,
S mindannyia csak így fogad:
Küzdj és alkoss szépet, nagyot,
Nem lész te akkor elhagyott!

A nádas ott a tó mentében,
Hol hallgatám a szél dalát,
Már messziről is int elébem 
S zizegve ezt suttogja á t :
Hajlongj, bókolj csak jó nagyot,
Nem lész te akkor elhagyott!

Szegény atyámnak síri halma,
Míg forró könnyem rája hull,
Mint hogyha szintén megszólalna 
S hallatszanék a föld alul:
Míg rád anyád szeme ragyog,
Nem vagy te addig elhagyott.

Feleki Sándor.

Egy lap az élet könyvéből.
Szeretek élbolyongani réten-mezőn. A tücskök 

cirpelése, a békák egyhangú szólama meggyőzőbben 
dicséri előttem a Teremtőt, mint művészek karéneke.

Utána nézek az őszi fonálnak, amint csendesen 
úszik a levegőben: honnét, hová ? s a falevélről, 
melyet gyorsan ragad magával az ár sodra, eszembe 
jut a saját végzetünk.

Szeretek leülni az árokpartra és csöndben meg
figyelni a sok érdekes látnivalót. Fényes szemű 
kis gyík sütkérezik a napon, félelmetes szörnye
teg lenne, ha nem volna olyan igen parányi. Nagy 
háborúság dúlhatott Hangyaországban, a legyőzői
tek sietve menekülnek, magukkal cipelve fehér 
bábjaikat, a jövő zálogát. Reményteljes fogoly
család keresgél békésen a lucernaföldön, de ím, 
sötét árnyék kering felettük és vijjogva csap le 
közibük a levegő vérengző rablója, a héjjá. Szörnyű 
gyász és siralom napja lett volna ez, hogyha huss ! 
egy szempillantás alatt be nem menekül az üldö
zött kis csapat egy útszéli kökénybokor oltalma 
alá. Mert még a száraz tüskebokor se guggol ott 
az árokparton hiába, jöhet idő, hogy az árváknak 
utolsó menedéke, védvára lesz.

Dalos gyermek jön az országúton, eltanulom a 
nótáját. Tömzsi emberkével karján fiatal asszony 
siet haza a munkából, hozzájuk csatlakozom és 
elbeszélgetünk: milyen nagy és erős nevető kis 
szájában egész sor apró fogacska, pedig csak Pál 
fordulásakor lesz még egy esztendős. A kis nénje 
dajkálja otthon, aprócska még maga is, de igen 
életrevaló gyerek, már kiviszi az édesapja után 
az ebédet a kettős csuporban s szombatesténkint 
elsöpri a ház elejét. Volt egy kis bátyja is, az 
első, a legkedvesebb, az már iskolába járna. Olyan 
okos volt és kedves beszédű, most is emlegetik a 
mondásait. Azt szokta mondani: „Majd ha én meg
növök, építek egy nagy-nagy pirosfödeles házat, 
ott édesanyám lakik az első szobában. Rozmaring 
meg szagos muskátli nyílik majd az ablakában és 
dolgoznia sem kell, olvashat egész nap a rézkap
csos imádságos könyvéből és kávét ihatik mindig 
fölöstökömre“. — Hej, a Pistike sohase építette fel a 
nagy házat, igen szűk kis lakásba költözött maga is, 
— a jó Isten magának szerette. Szomorúan balla
gunk tovább. Van-e balzsam Gileádban ilyen vesz
teség sebére ? A kagyló nem őrzi féltékenyebben 
gyöngyét, kincsét s egyúttal gyötrelme okozóját, 
mint az anyaszív minden kis emléket, mely drága 
gyermekével összefűzi.

Törődött öreg üldögél a padkán, melléje telep
szem és eltudakolom búját-baját. Vénség, nyavalya
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görnyeszti vállait, sok gond, megpróbáltatás érte 
az élet folyamán, de azért hálát ad a Mindenható
nak minden napért, mit fogyó éveihez fűzhet, mert 
hálás gyermeki szeretet gyámolítja tehetetlenségét 
s békés egyetértésben, jámbor istenfélelemben 
élnek, gyarapodnak körülte leikéből lelkedzett ked
ves magzatai.

Lelkes öröm járja át ilyenkor szivemet, én meg
értem az ő beszédjöket, fájdalmukban osztozom, 
örömükre visszhang kél szívemben, — hiába vont 
közénk korlátokat az élet, a nagy emberi érzések
ben találkozunk — ők az én testvéreim!

Ha egy szép virágot találok, emlékül elteszem, 
ha érdekes tájat látok, vázlatkönyvembe lerajzolom 
s ha egy-egy megkapó történetet hallok, megjegy
zem magamnak s alkalomadtán elmondom azoknak, 
akik szeretik megfigyelni a szívek lüktetését.

Ez a történet is egy a sok közül.
*

Utaztam. Sajna, nem valami modern alkalma
tosságon, csak egy időviselte bérkocsin, annak is 
eltörött a tengelye éppen mikor egy szép kis falu 
határába értünk. A helység kovácsa — egy mar
cona tekintetű, szélesvállú, de emellett csodálato
san vékonyhangú férfiú — megbiztatott, hogy délre 
kellve összetákolja a silány alkotmányt, s felaján
lotta, hogy addig is menjek be az asszonyhoz, ki 
a gyerekekkel perpatvarkodik a szobában.

Ahogy kissé bepillantottam a nyitott konyha
ajtón, savanyú káposztát láttam fortyogni a tűz
helyen ; megvallom, nem kedvelem a káposzta illa
tát, de talán leküzdtem volna idegenkedésemet, ha 
a szobaajtó fölé akasztott kétestisztaságú lepel 
mögül, mely a kovács háziszentélyét a legyektől 
és egyúttal a külvilágtól védelmezni volt hivatva, 
olyan vegyes hangok zűrzavara nem üti meg 
fülemet.

Egy kis pólyás baba ordított ottbenu torkasza- 
kadtából, pedig a bölcső szapora koppanásaiból 
ítélve, mindent elkövettek a mulattatására, de lehet, 
hogy éppen az ellen emelt óvást a maga módja 
szerint. Egy éles gyermekhang — valószínűleg a 
ringatásra kárhoztatott testvértől eredt — valami 
altató nótát énekelt kedvetlen hanglejtéssel, mert 
úgy lehet, hogy közreműködését anyai részről vala
mely tettlegesség előzte meg. A ház szende asszonya 
pedig túlrikácsolva mind e hangokat, tanúul hívott 
fel eget és földet, hogy vannak-e irgalmatlanabb 
porontyok az övéinél s agyonzaklatottabb teremtés 
nálánál ? !

Mindez jócskán elvette kedvemet, hogy a har
cias amazonnal ismeretségbe lépjek, különben sem 
szeretem a türelmetlen asszonyokat, azért szeré
nyen kinyilatkoztattam, hogy inkább egy kis sétát 
teszek addig a vidéken, mely úgyis ismeretlen 
előttem.

„Ahogy tetszik* — hagyta reám a pöröly mes
tere. „Az akácfák mentén az erdő felé szép sétá- 
lás esik, ha pedig a füzes mellett balra tér, egye
nesen a Várhelyre jut. Igaz, hogy az csak olyan 
bozótféle egy dombtetőn, mi — akik megszoktuk — 
ügyet se vetünk reá s ha az én földemen lenne, 
már régen lehordattam volna, de az urak azt mond

ják, hogy nagyon érdekes és gyakran csapatosan 
járnak a csodájára. A múltkor is járt itt egy pápa
szemes úr s hétszámra ásatott napszámosokkal egy 
mély gödröt a Várhelyen, eközben találtak is egy- 
pár rozsdás lándzsahegyet, törött patkót vaskari
kát, nem ért az egész egy iitet taplót, de ő ször
nyen megörült neki. No — ilyennek is kell lenni “! 
Megköszöntem az útbaigazítást és nagy ernyőm 
védelme alatt nekivágtam fölfedező expedíciómnak.

Mezítlábas kis gyerekek az utca porában játszva, 
vagy a kisajtó résén kikandikálva kíváncsian 
bámészkodtak rám, egy-egy lompos komondor, ha 
vakkantott is egyet példának okáért, látva békés 
szándékaimat, bántatlanul engedett továbbmenni. 
Nyilván reájuk volt bízva ez idő szerint a falu köz- 
biztonságának őrizete, lévén nagy munkaidő s min
den kapafogható ember künn a mezőkön. Taka
ros falucska volt különben; szokatlanul széles 
utcája, két oldalán szép sorban álltak az új, cse- 
répzsindelyes házak. Alighanem valamely újabb 
keletű veszedelem tanította meg a lakosokat ilyen 
elővigyázatra. Kiskert is volt majdnem mindegyik- 
előtt, benne mályva, muskátli, piros viola s egyéb 
illatos falusi virágok. Némelyikben már egy-egy 
rózsafa is pompázott, üde lombja körül fényes üveg
gömb csillogása vonta reá a figyelmet, tulajdonosa 
bizonnyal büszke lehetett reá.

Kezében szíjjrafűzött kulcsait csörgetve egy 
sánta emberke barkácsolt előttem és eltűnt a román 
stílben épült kis templom ajtaján át. Rövid idő 
múlva a toronyból lehangzó sajátságos kerregő 
hangok megerősítettek azon feltevésemben, hogy 
ő az egyházfi s kötelességéhez mérten, ím, az órát 
húzza fel.

Egyemeletes épület nyitott ablakain át gyerek
hangok hallatszottak, amint kórusban olvastak: 
„Az Űr gon-dot vi-sel. A-mit ma megte-hetsz, ne 
ha-laszd hol-nap-ra“. Ah! ez a tudomány csar
noka ! s az az ifjú ember, ki egy kissé unatkozó 
arccal áll ott az egyik ablakban és aligütköző 
bajuszkájával bajlódik, ő bizonyára e gyermek
sereg mentora.

A falu utolsó háza különös kis épület volt. 
Az első része egész rendesen összetatarozva és 
kimeszelve nézett az utcára, de már a hátulsó, 
ahol konyha, kamara, istálló lehettek valamikor, 
teljesen elhagyatott állapotban ki-bedüledezett, a 
teteje is beszakadt s a vályogfalból hosszúszálú 
füvek, piros pipacsok nőttek ki s hajladoztak.

A gádorban egy lóca állt, amelyen mindenféle 
lim-lomból valamelyes fekvőhelyet ágyaztak, azon 
gubbaszkodott fázósan össszehúzódva, egy ócska 
nagykendőbe burkoltan, a Vasorrú bába? Nem, 
csak egy igen öreg, igen tehetetlen asszony, ki 
valami köszöntésfélét mormogott felém.

Elhatároztam, hogy visszajövet szóba állok vele, 
mert élénk benyomást tett reám elhagyatottsága 
s a különös környezet, de előbb megtekintem a 
kovács által úgy földicsért és egyben úgy lekicsi
nyelt Várhelyet.

Könnyű volt odatalálnom ; egy darabig az akác
fák vezettek, édes illat kelt nyomomban, amint 
ruhám szegélye felkavarta hulló virágaikat s gyer
mekkorom ezer kedves emléke integetett felém.
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Aztán a kis fűzfaliget következett a rét aljában, a 
sekély vízben áztatva lábait, — n i! ott van már 
a Várhely is, csak még a keskeny büriin kell 
átvergődnöm, mely a folyócskát áthidalja.

Érdekes csakugyan. A rónaságon hirtelen elég 
terjedelmes, lapostetejű domb emelkedik, alig 
néhány méter magas, nyilvánvalóan emberi kéz 
müve. Bizonyosan magasabb volt annak idejében, 
de leszállt, megtömörült a hosszú évszázadok folya
mán, mert valószínűleg egyike amaz avar-gyűrűk
nek, minőket több helyen találunk az országban, 
régi, harcias idők ittmaradt tanujelót.

Széles árok vette körül, amelybe bevezették a 
közeli folyó vizét, hogy mikor a fegyverfogható 
férfiak csatázni, portyázni eltávoztak, visszamaradt 
családjaik fent a dombtetőn, mint egy szigeten 
már meg tudták védelmezni magukat. A repülő nyíl 
asszonykéztől eredve is emberére talált s az agg 
harcos nem lehetett annyira tehetetlen, hogy még 
néhány rabló koponyáját be ne verje buzogányával.

Most már egészen csekély az árok, betöltötte 
az elporladt csalit, mely idők folytán a domboldalt 
fedő bozót rekettye-bokrairól aláhullott. Minden 
nehézség nélkül feljutottam a Várhelyre, hol bőr
rel födött sátorok emelkedhettek valamikor, de 
most csak vadrózsabokor virított s néhány csene- 
vész tölgyfa nyújtogatta ég felé görbe ágait. Dúsan- 
termő gabonaföldek, kisebb-nagyobb falucskák min
denfelé, — a déli látóhatár peremén éppen egy 
vonat kanyargóit, indulhatott tompa robogása — 
a kultúra világából nehéz volt visszatalálni a rég
múlt időkbe, mikor a sík messzeség mind csupa 
legelő volt talán, rajta baromcsordák. Különös volt 
elképzelni, hogy e helyen, hol most állok, én, a 
huszadik század leánya s messzelátómon át nézem 
a nyájas vidéket, valamikor szép avar nő kémlelt 
a sík messzeségbe, hogy nem hallaná-e meg az 
ismerős kürtjeit, nem pillantaná-e meg a harcok
ból visszatérő hősét; talán mint csonkát-bénát, 
talán újabb sebhelyektől torzult arccal, de őneki 
mégis a legkedvesebbet. Mert az asszonyi szem 
csodálatos tükre tökéletesnek mutatja azt, akit 
szeret és minden a világon megváltozhatik, nem
zetek tűnnek le és újak keletkeznek, mikor a civi
lizáció tetőfokára hágott, lehet, hogy visszatérünk 
újra az ősi kezdethez, csak az asszonyszív marad 
örökre változatlan minden ő hibájával, minden ő 
erényével s amit valaha egy asszony érezett, meg
érti a mai.

Messzire elkalandoztam, de már visszatérek 
kocsim orvosló-mesteréhez s közben, ha lehet, azt 
is megtudom, miért is gunnyaszt oly magányosan 
az az anyóka a faluvégi ház előtt.

Nem volt nehéz vele ismeretséget kötnöm. 
Mondtam, hogy idegen vagyok, elfáradtam s kész
ségesen felajánlotta pihenőhelyül a lóca végét.

így közelről nézve láttam, hogy nem is olyan 
nagyon öreg még, csak igen beteges és elgyötört 
s a sok barázdát talán csak a könnyek mosták 
az arcán.

Közlékeny természetű nő volt, rövid idő alatt 
megtudtam egész élettörténetét; megpróbálom azt 
újra elmondani, rövidebbre fogva az ő terjengő 
elbeszélését.

Árva leány voltam, egy gyerektelen nagynéném 
nevelt kényen-kedven. Az az oszlopos tornácú szép 
ház a templom ellenében — tetszett is talán látni 
— az is a mienk volt, nagy gyümölcsös kert és 
kaszáló is tartozott hozzá. Egy félhely szessziót 
is örököltem a boldogult szüleim után s tudta min
denki, hogy a néném vagyonkája is rám néz. Nem 
is panaszkodhatom, hogy ne lettek volna kérőim 
egyre-másra, alig hogy felcseperedtem. (Pedig nem 
voltam szép leány; tavaszra kelve sűrűn kihányta 
az arcomat a szeplő s a vékony termetem se volt 
igen dolog alá való.) De én csak a Szente Andris
nak szántam a jegykendőmet, akiért csitri leány 
koromtól fogva titkon epekedtem. Nem volt olyan 
deli legény több a faluban, csak egy kicsit há- 
zsártos természetű. A katonaságnál is két évet 
kellett ráadásul szolgálnia, mert kikötött valame
lyik feljebbvalójával. Megtudta-e, hogy ő reá vá
rok vagy csakugyan megszeretett, magam se tudom, 
de nemsokára, hogy hazakerült, elküldte hozzám 
násznagyát s én bizony nem sokat unszoltattam 
magamat. Nem volt aztán boldogabb asszony ná- 
lanmál hetedhét határban, mert az uram nem 
sajnálta tőlem a jó szót s ölelést s később se 
mondhatom, hogy valaha megbántott volna. Mikor 
vasárnaponként a templomba mentem a szép szál 
uram mellett, büszkén emelgettem a fejemet a 
rojtos selyemkendő alatt, mert tudtam, hogy irigy
kedve néz rám minden leány. Különben nem soká 
tette meg a kedvemért, hogy az Isten házába 
járjon, azt szokta volt tréfásan mondani, hogy az 
csak asszonyoknak, meg öregeknek való s az Úr
isten úgyis tudja, kinek mit kell adni, minek hábor
gatni őt a sok könyörgéssel! Inkább a korcsmába 
látogatott el, ahol mindig akadt mulató cimbora s 
ahonnét gyakran bizony csak az éjfél vetette haza. 
Nem mondom, eleinte sokat búsultam ezért, de 
mikor a szép kis leányom megszületett, megví- 
gasztalódtam. Végtére is, senki se lehet tökélete
sen boldog. Csodaszép kis gyerek is volt ám a 
mi Iluskánk: olyan még talán lehet a világon, de 
annál különb semmiesetre se. A szeme bogárfekete, 
mint az apjáé, a haja meg szőke, mint az enyém 
volt, csakhogy nem olyan fakó, hanem tündöklő, 
mint az arany. Szerette is ám az uram, mint a 
szeme fényét s a csillagokat lehozta volna neki 
az égről. Akkora hajas babát vett neki, mint az 
uraság kisasszonyának volt és selyem cipőcskét 
az aranyos kis lábára. Mikor az iskolába beíratta, 
választóborjút hajtott a tanító udvarára és igen 
szépen megkérte, hogy csak a tanulással meg ne 
törje, rossz szóval meg ne bántsa a mi kedve
sünket. Én is mindig a kedvüket kerestem, a leg
első lépesmézzel, a legbúbosabb fehér jércékkel, 
a legsárgább búzáskörtével mindig a tanítóné asz- 
szonynak kedveskedtem, de volt is ám becsülete 
az Puskának, csak akkor járt be az iskolába, 
mikor kedve tartotta, ha a térképhez kihívta, a 
tanító úr maga fogta a pálca végét s a vizsgán 
mindig ő mondta a felköszöntőt tiszta fehér ruhá
ban, bokrétával a kezében. Egy fejjel volt nagyobb 
a pajtásainál, igaz, hogy mi nem is gyötörtük őt 
semmiféle mezei munkával, mondta az uram, hogy 
ez az egy leányunk van, ezt már csak megkímél
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jük. Mikor a falusi iskolát kitanulta, legjobb sze
rettük volna őt valami városi iskolába adni, hol 
finom kézimunkákat, miegymást tanuljon, mert 
azt úgyis láttuk, hogy nem földmívesasszonynak 
való. de már akkor nem bírta volna meg a gaz
daságunk ezt a nagy költséget. Sok szerencsét
lenség ért bennünket, vizáradás, jégverés, egyszer 
a pajtánk is leégett, de meg aztán — mi tagadás 
benne — az uram nem igen szeretett a gazdál
kodással bíbelődni, inkább a vásárokra járt el és 
lovakat csere-berélt, amin olykor nyert is pár 
száz forintot, de legtöbbször rajtaveszített. Ha 
nyert, se sok hasznát láttuk, mert olyankor har
madnapig se vetődött haza, csak a falubeliek hoz
ták a hirt, hogy itt meg itt áll a nagy áldomás, 
folyik a bor, húzza a cigány s finom urak kár
tyáznak Szente Andrással egy asztalnál. A jó Isten 
bűnül ne vegye, sohase tudtam érte haragudni, 
még titkon büszke is voltam rá, hogy olyan ga
vallér természete van. Az Ilusról azért sohasem 
feledkezett meg, finom nyalánkságokat hozott neki 
a taliántól, fényes szíjat a karcsú derekára vagy 
köves gyűrűt a kis fehér kezére, mert olyan for
más, puha kezecskéje volt, mint egy kisasszony
nak. A jegyzőné asszony meg is szólított egyszer, 
hogy miért nem fogom valami munkára az Ilust, 
hogy ne álldogálna a kapuban napestig, de hát 
Uramfia! mit dolgoztattam volna vele? Ami kis 
teendő a ház körül akadt, elvégeztem magam is, 
a pár holdacskánkat, ami még megvolt, kiadtuk 
árendába, mert nem volt reá érdemes vonóst tar
tani, napszámba meg talán nem küldhettem. Hadd 
örvendezzék szegény a fiatalságának. Már leány
sorba ment az Ilus és olyan szép volt, mint egy 
nyíló virág és Isten tudja, még milyen szerencse 
nem éri, ha akkor reánk nem szakad a nagy ve
szedelem. Egy reggel — úgy emlékszem reá, 
mintha tegnap lett volna, pedig hej ! tizenkét éve 
már annak, éppen a gálozdi vásár napja volt — 
az uram kivezette az istállóból a két szép fekete 
lovunkat és miközben befogta a kis könnyű sze
kérbe, folyton az Hússal évődött. „No ilyen két 
paripa se lesz több Gálozdon. Olvasatlan adják 
ezekért a pénzt. Több nyereségem lesz rajtuk, 
mintha egy évig a földet túrtam volna. Hát neked, 
tubicám, mit hozzak vásárfiának? Ej! Vőlegény 
kellene már ennek! No, majd hozok egyet — 
mézeskalácsból!" Az Ilus meg nevetve borult az 
apja nyakába.

Akkor láttuk utoljára élve a kedves uramat, 
mert a következő éjjel szalmára ágyazva, holtan 
hozták haza.

Elkeltek csakugyan a lovak, a sárosi püspök 
tiszttartója vette meg 800 pengőért, de mikor az 
áldomást itták, az uram kártyázás közben bele
kötött egy szerb marhakereskedőbe. Szó szót adott, 
az uram a késéhez kapott, az a pisztolyához és 
bizony lelőtte az én szegény Andrásomat. Hat 
esztendőt ült érte Vácon, de mit használt az már 
nekünk, leesett a mi fejünknek koronája! Jaj, de 
keserves napok is virradtak reánk, de még nem 
elég, hogy elvesztettük a gondviselőnket, de mint 
eső után a békák, mintha a földből nőttek volna 
elő, úgy támadt reánk a sok hitelező. — Bizony,

elvették még a vánkost is a fejünk alól, a falu 
adott lakást itt a szegényházban, Szegény lluskám 
majd a két szép szemét sírta ki szégyenletében. 
Alig volt betevő falatunk, hozzá még én is ágy
nak estem, mindig gyenge volt a mellem, a sok 
búbánat meg egészen levett a lábamról. Azt 
mondja egyszer az Ilus: „Édesanyám, én tovább 
nem nyomorkodom, se szégyenszemre a magam 
falujában szolgálatba nem állok. Mondja a boltosné, 
hogy Budapesten egy ilyen leánynak, mint én 
vagyok, nagy bért adnának, sok dolga se volna, 
csak a port meg az ablakokat törülgetné a tükrös 
szobákban. Elmegyek én oda szobaleánynak és 
majd magát is segítem a fizetésemből". Hej, de 
nehéz szívvel váltam meg tőle, de magam is be
láttam, hogy valamibe kell kezdenünk, hát csak 
elbocsátottam. Nagyon siralmas leveleket írt eleinte 
szegényke, hogy igen nehéz szolgálata került, 
korán kel, későn fekszik, a gyenge kezei már 
mind felrepedeztek. Később azonban jobb sora lett. 
Egy finom kávéházba került, ahol igen megbe
csülik és kisasszonynak szólítják. Többen is van
nak, egyre nem sok dolog esik, kiszolgálják meg 
szép szóval tartják a vendégeket, az Húsnak min
dig igen nyájas beszéde volt. Egyszer az arcképét 
is megküldte, ha nem restelli asszonyom — én 
nem igen tudok járni a magam emberségéből — 
kihozhatná a szobából, ott függ az ágyam felett. 
Érdemes megnézni."

Megtettem a kedvéért s kihoztam a szellőzetlen 
kis szobából a kopott aranykeretbe foglalt fény
képet. Feltűnő szépségű fiatal nőt ábrázolt, uras 
viseletben. A bodros haja divatos kontyba rakva, 
telt idomain csipkés blúz feszült, karperec a csuk
lóján, a kezében legyező. így nem öltözködik 
jámbor cselédleány! De volt valami a merész pil
lantásában, kihívó mosolyában is, mi igazolni lát
szott már előbb támadt gyanúmat. Elgondolkozva 
néztem a képet. „Szép leány" — mondtam, csak 
hogy szóljak. De az asszony kiérezte a hangomból 
a meglepetést és kedvetlenséget, mert sietett a 
magyarázattal:

„Úgy-e nagyon is szép a ruhája egy szegény 
leányhoz? De ezt már a hivatala hozza magával, 
a gazda is megkívánja, hogy a nagy úri vendégek 
között valami szedett-vedett öltözetben ne járjon. 
Sokba is kerül ám ez, alig tudott néha napján 
egy pár forintot nekem küldeni. Ezt se kívánom 
tőle, meg is írtam neki, hogy ne szűkölködjék ón 
miattam, nekem itt semmire sincs szükségem, éle
lemmel meg bőven ellátnak a jószívű emberek. 
Inkább ha valamit meg tud takarítani, rakosgassa 
össze, hogy ha majd valami jó szerencséje akad, 
legyen miből berendezkedni. Istenem, ha én azt 
megérhetném, hogy az Ilus egy derék emberhez 
férjhez menne, kis unokáim lennének." Betakarta 
a szemét fakó keszkenőjével s csendes zokogás 
rázta meg vézna testét.

Mélységes megindulással néztem reá. Engem 
akar ámítani ez az asszony vagy önmagát? Hisz 
kifejezéseiből, beszédmodorából következtetve, elég 
értelmes lehet arra, hogy sejtse, sőt tudja, milyen 
mérges gyümölcsöket termett számára a munkátlan 
élet, fényűző hivalkodás, gyenge nevelés. Hogy



214 EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 26. sz.

egyetlen leánya a bűn útjára tért s Isten és em
ber előtt ezért ő a felelős.

Amint ott tilt összeesve, elhagyottan, mint a 
kétségbeesés élő szobra, szerettem volna megmu
tatni a kötelességmulasztó anyáknak: Ide nézzetek 
és tanítsátok meg gyermekeiteket idejekorán imád
kozni és dolgozni! Farkas Mihályné.

Karácsony.
Hogy itt vagy újra, szép karácsony, 
Búsabb, nagyobb az árvaságom;
Százszor búsabb, százszor nagyobb

Máskor se hoztál drágaságot;
Díszes fenyőfát sose látott 
Kicsiny szobánk, népes tanyánk.

Az ünnepünk fényben szegény volt,
De fent nekünk megnyílt az égbolt 
S szelíd öröm szállóit közénk.

Künn zúghatott tél fergetegje,
Szülő, testvér áldón szeretve 
Meleg szívvel összébb borult.

Hogy vártak rám mind-mind örülve!
0, mint siettem én körükbe!
Mily epedőn, mi boldogan!

Várnak ma is, mint annyit várnak; 
Szállnék haza, mint annyin szállnak,
Mind hasztalan, már nem lehet!

Csak sóhajom, vágyam repülhet; 
így ért e szép, e boldog ünnep, 
így ért árván, örömtelen.

Rakom kályhám, de búgva égjen;
A tél fagyát ma mégis érzem.
Üres a ház, hideg a ház! . . .

Szalag Mihály.

A  testvériség napja.
Karácsony ünnepe a vallásos szív előtt a cso

dák ünnepe, egy új csillag, mely csak akkor su
gárzott, angyali szózat, mely emberekhez szólott, 
megnyilatkozott egek és mindenek felett a leg
nagyobb csoda, mely csak történt valaha: Isten
fia a földön, a kibékülés záloga a bűnös és szo
morú emberek között. Ez a csodáknak ünnepe! 
Mert csodálatos benne minden: csodálatos az isteni 
szeretet, mely emberek közé helyezi, gyarló testbe 
fekteti azt az isteni lelket, mely a húsvét felé vivő 
úton nem retten vissza a nagypénteki szenvedé
sektől sem — és csodálatos az az emberi alázat, 
mely e napon megértette az isteni kegyelmet és 
hittel állott meg a bethlehemi jászolban fekvő 
gyermek előtt.

E napon még örvendező emberek között látjuk 
Jézust, e napon, míg pásztorok hódolnak előtte, 
messze napkeleten útnak indulnak a bölcsek, hogy

őt megkeressék, e napon még mindenkié az Istenfia, 
még mindenki örömmel és áhítattal gondol reá. — 
az első karácsonykor még nincsenek ellenségei annak, 
aki azért jött, hogy mindenkinek örökéletet adjon.

De azokból a karácsonyokból, melyek az első 
után jöttek, már hiányzik az isteni, a természet
feletti, ezeken a karácsonyokon már csak emberi, 
már csak természetes dolgok vannak. Ezeken a 
karácsonyokon már megjelennek ismét és ismét 
az ellenségek. Bántják az emberek egymást a 
Krisztus miatt, pogány istenek miatt üldözik a 
Krisztus híveit, vad állatok elé dobják, keresztre 
feszítik, máglyán égetik el őket, kínzásokkal akar
ják a régi istenekhez kényszerueni őket. Óh, ezek 
a karácsonyok már nagyon különböznek az első 
karácsonytól!

Azután — szinte hihetetlen — maguk a ke
resztyének azok, akik türelmetlenekké válnak és 
akik „Jézus nevében*' fegyverrel és fájdalmak által 
akarják szaporítani a Jézus híveit. Ezek a kará
csonyok nagyon különböznek az első karácsonytól.

És azok a karácsonyok, amelyeken szerte hir
dették, hogy csak annak az egyháznak született 
meg a Jézus, hogy csak abban a templomban lehet 
őt igazán imádni, lehet hozzá a legközelebb jutni, 
azok a karácsonyok is de messze vannak az első 
karácsony békességes, csendes örömétől.

Nem azért jött az Istenfia, hogy miatta gyil
kolják egymást az emberek, hogy miatta keresztes 
háborúk és inquiziciók legyenek, hogy miatta meggyű
löljék egymást azok az emberek is, akik minden
ben másban meg tudnának egyezni. Azt mondja 
ugyan, hogy tüzet bocsátani jött a világra, de nem 
a gyűlölködés lángját, hanem a nemes érzések és 
szenvedélyek serkentő tüzét. Nem azért jött, hogy 
újabb különbségeket emeljen az emberek között, 
hanem hogy közelebb hozza őket egymáshoz, hogy 
a maga szeretetével és az emberek szívében alvó 
szeretettel egy új, szeretetből álló életet teremtsen 
a földön.

Aki ennek megvalósulásáért és a mi váltságunk- 
ért feláldozta magát, annak a csodálatos isten
embernek születése napján nemcsak alkalomszerű, 
de kötelességszerű is annak a kérdésnek a fel
tevése, hogy milyennek kellene lenni igazán egy 
karácsonynak ?

*

Ez a kép nagyon is szépnek fog tetszeni, mert 
úgy kellene lenni, hogy egy ilyen karácsonykor 
megértsék az emberek mindenekelőtt azt, hogy mit 
jelent Istennek szeretete az emberekre nézve és 
kellene az, hogy ezt megértve az emberek egymást 
is megértsék. Ezen a napon úgy kellene, hogy 
akik Istentől eltértek, hozzá visszatérjenek és akik 
másoktól elidegenedtek, ismét közeledjenek egy
máshoz. Az isteni szeretet eme ünnepének az em
beri szeretet ünnepévé is kellene válni: ennek a 
napnak a testvériség napjának kellene lenni, — 
világünnepnek, a testvériség világünnepének! Hogy 
ez mit jelentene, azt elég egyszerűen felsorolni. 
Kellene a testvéri szeretet erényeit gyakorolni: 
jobban szeretni azokat, akiket amúgy is szeretünk, 
megszüntetni a gyűlölködést azok iránt, akiket
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ellenségeinknek gondoltunk, elfelejteni a megsér
téseket és megbocsátani az ellenünk való vétkeket, 
irgalmasnak lenni azok iránt, akik irgalomra van
nak szorulva, részvéttel közeledni azokhoz, akiket 
szerencsétleneknek látunk, — vagyis engedni min
den visszatartás nélkül szabadon kibuzogni a szi-

az ő szeretetét, hanem a saját igazságukat keresik 
nála, sokan kinyújtják kezeiket ma is és ma is 
hiába, sokan sírnak ma is és ma sem éreznek 
szeretetet. Csak kicsiny körökben, boldog családi 
otthonokban találhatjuk meg a szép, kedves és 
zavartalanul szeretetteljes karácsonyt és abban az

vünkből mindazt a jóságot, megértést és részvétet, 
mely benne rejtőzik e szóban: testvéri szeretet, 
de benne rejtőzik minden lélekben minden olyan 
pillanatban, amelyben érzi ezt a testvéri szere
tetet.

Ilyen nagyon szépnek kellene lenni az igazi 
karácsonynak. És ha visszanézünk az első kará
csonyra, és előre nézünk arra a karácsonyra, mely 
először lesz ilyen, nem tudjuk, hogy melyiket gon
doljuk messzebbnek. Az emberek ma is bántják 
egymást, ma is kevésbbé szeretik egymást, ma is 
elkülönítik magukat egymástól, ma sem tudnak 
megbocsátani tiszta szívből s éppen úgy, mint a 
hétköznapokon, ma is csak alámegy a nap harag
jukon. Sokan vitáznak ma is az Istennel és nem

A betlehemi ev. templom.

egy-két szívben, amelyik máskor is nagyon, egészen 
tud szeretni.

Pedig meg kellene már egyszer próbálni úgy 
szeretni, ahogy a mi példánk, a ma született Jézus 
szeretett. Mert nagyrészben mi rajtunk, a mi em
beri akaratukon múlik az, hogy a szeretetben gya
korolván magukat, mestereivé váljunk annak s így 
mi is elősegítsük annak a szép karácsonynak el- 
közelgését. x. L.
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A nyám !  . . . .
Ha kimerültén, megtörötten 
Fehér párnák karjába dőltem,
Ágyam fölött más ne virrasszon 
Csak egy bánatos, szomorú asszony,
Csak ő boruljon sírva rám :
Az én szerelmes, jó anyám!

Ő nem várt hasznot a fiától,
Hagyta, hadd menjen messze, távol, 
Kergetni napfényt, délibábot,
Szerelmes, bűvös, csalfa álmot.
Titokban sírt csak, meg ne lássam 
Kínzó fájdalma- s bánatában.

Víg volt ha jöttem, víg, ha mentem,
Csak néha nézett rám ijedten,
Ha látta sápadt arcom ; ámde 
Nem szólott vón egy árva szót se. * 
Titkoltam én is, meg ne tudja 
Mi dúl, mi ég belül forrongva.

Egyre súlyosabb lett keresztem, 
Szerelmet, álmot eltemettem,
Kik útjaimra elkísértek,
Szerelmük önző, puszta érdek.
Fölöttem egyik se virrasszon 
Csak egy bánatos, szomorú asszony,
Csak ő boruljon sírva rám :
Az én szerelmes, jó anyám! . . . .

Thomée József.

Egy mondat a szentírásból.
Tartsd meg, ami nálad van, hogy senki 

el ne vegye a te koronádat/'
A szentírásnak ezen szavaihoz két történetet 

óhajtunk elbeszélni.
Az 1530-ik év június hó 25-én, tehát 380 évvel 

ezelőtt, lett bemutatva a mi lutheránus hitvallásunk 
az ágostai birodalmi gyűlésen. A gyűlésen jelen 
volt a hatalmas ' V. Károly császár és testvére, 
I. Ferdinánd magyar király fejedelmi bíborban, 
továbbá sok fejedelem, herceg és püspök díszben, 
arannyal s ezüsttel gazdagon. E 300—400 főnyi 
főúri gyülekezettel egy csupán hét fejedelemből és 
két város kiküldöttéből álló kicsiny csapat állott 
szemben. E kilenc férfiú hősi bátorsággal lépett 
elő és sajátkezű aláírásukkal is kijelentették, hogy 
ezen hitvallásukkal élnek s halnak és attól sem
miféle emberi vagy pokoli hatalom által sem en
gedik magukat eltántoríttatni. A lutheránusokról 
ugyanis azt a súlyos vádat liíresztelték mindenfelé 
a pápisták, hogy azok már semmit sem hisznek s 
épp azért méltán megérdemlik, hogy irgalmatlanul 
kiirtsák őket az utolsó szálig. Épp ezért kérték a 
lutheránus fejedelmek, hogy a birodalmi gyűlésen 
hitükről nyilvánosan vallást tehessenek s így be
bizonyíthassák azt, hogy hitük a szentíráson alap
szik s megegyez az őskeresztyén egyház hitével,

amellyel szemben egyedül csak az idők folyamán 
abba becsúszott, téves emberi tételeket vetik el.

A hitvallás feloldását június hó 25-ére tűzték 
ki. A birodalmi kancellár, Bejer, a terem köze
pére állott, kezében a leírt hitvallással. Az evan
gélikus fejedelmek helyeikről felálltak s állva hall
gatták meg a hitvallás feloldását, ezzel is bizonyí
tani akarva azt, hogy ez az ő hitük, amely mellett 
Isten segedelmével híven megmaradni kívánnak. 
Ekkor meghallotta s megtudta mindenki: milyen a 
lutheránusok hitvallása, mely is előadta a szent- 
háromság egy igaz Istenről, az eredendő bűnről, 
Jézus Krisztus örök istenségéről, a Jézus Krisztus
ban való hit általi kegyelemből történő Isten előtti 
megigazulás tanát stb., stb. Azt hiszem, mindezt 
nem kell felsorolnom, mert remélem, hogy a mi 
drága ágostai hitvallásunkat minden jó evangélikus 
keresztyén olvasta már s így ismeri és tudja azt. 
És ha netalán volna még valaki, aki e hitvallást 
nem ismeri, az siessen azt minél előbb megsze
rezni, s olvassa el ismét meg ismét lelke igaz 
javára és üdvére. Midőn a hitvallást a birodalmi 
gyűlésen felolvasták, óriási hatással volt az a 
hallgatókra s kitudódott, hogy a lutheránusokat 
teljesen alaptalanul vádolják ellenfeleik. Az ágos
tai katholikus püspök önfeledten így kiáltott fe l: 
„Amit felolvastak, az a tiszta igazság!‘‘ Kompé- 
gius így nyilatkozott : „Én a magam részéről jóvá
hagynám az ilyen tanokat, de könnyen megeshetnék, 
hogy azokat a többi nemzeteknek és birodalmak
nak is meg kellene engedni, ami pedig tűrhetetlen 
lenne“. Láng Máté szalcburgi bíboros kijelen
tette : „Igaz, hogy szükség volna reformációra, de 
az mégis csak tűrhetetlen, hogy egy szerzetes (t. i. 
Luther) akarjon mindent reformálni". Vilmos bajor 
herceg csodálkozva kiáltott fel dr. Ekk híres német 
tudós felé fordulva: „Hiszen ezelőtt senki sem sem 
beszélt nekem így e dolgokról és tanításukról!" 
s szemrehányást tett a tudósnak, hogy neki a 
lutheránusok tanát egészen másként adta elő. Erre 
Ekk azt felelte, hogy ő kész e tanokat megcáfolni 
az egyházatyák irataiból, de nem a szentírásból, 
mire a herceg gúnyosan mondá: „A lutheránusok 
tehát a szentírásban ülnek (vagyis tanaik a szent- 
írásban gyökereznek) és mi csak mellette ülünk!"

E gyűlésen a hithű lutheránusok valóban híven 
ragaszkodtak az írás intő szavához: Tartsd meg 
ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koro
nádat /“ (János Jel. 3. 11.) Igen! midőn az evan
gélikus lelkészek a szász választófejedelmet a 
birodalmi gyűlés előtt kérve kérték, hogy ő érettök 
ne rohanjon a veszélybe, hanem engedje meg ke
gyelmesen, hogy ők maguk léphessenek a császár 
elé számotadandó tanításukról és tetteikről, az 
állhatatos fejedelem így válaszolt: „Isten ments, 
hogy elhagynálak benneteket, — én ti veletek 
együtt akarok vallást tenni az én Uramról, a Jézus 
Krisztusról! “

lm ez az egyik történet ama szentírási mon
dathoz. A másikat szintén elmondom, amely 
több mint 200 évvel ezelőtt az ú. n. „Akasztófa
hegyen" történt, Hermannszburg városa mellett. A 
réges-régi időben egy akasztófa állott ott, amelyre 
a tolvajokat és hitszegőket akasztották. Akkor



26. sz. EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 217

ugyanis Hermannszburgban ítélőbíróság székelt, 
mely minden negyedik évben összeült. ítélkezett 
s az ítéletet azonnal végre is hajtotta. E célból a 
törvényszék tagjai a városból és a környékéből 
összejöttek és ítéletet tartottak minden negyedik 
évben, miután a templomi hétköznapi istentisztele
ten mindannyian résztvettek, hogy méltóképen 
előkészüljenek fontos teendőikhez. E törvénykezést 
állandóan szerdai napon tartották. Akkoriban azon
ban a hamis eskü és lopás oly ritkán fordult elő, 
hogy egy időben 20 éven át egyetlen ember felett 
sem kellett halálos ítéletet hozniok. A tanácskozás 
vezetőjének két pálcája volt, egy egészen fehér 
és egy tarka. Ha nem találták bűnösnek a vád
lottat, akkor a törvényszék vezetője a tarka vesszőt 
eltörte, ha azonban valakit bűnösnek találtak, akkor 
az elnök a fehér pálcát ezen szavakkal törte ketté : 
„Eltöretett a fehér bot. Az ítélet kimondatott: Fel
akasztjuk e halandót 1“ És miután a lelkész a 
halálra ítélttel imádkozott, végrehajtották az ítéle
tet. Öreg emberek még látták gyermekkorukban 
az akas/.tófa elkorhadt darabjait. És most elmon
dom nektek a történetet, melyre ráillenek az írás 
szavai: „ Tartsd meg ami nálad van, hogy senki 
el ne vegye a te koronádat

A 30 éves háborúban történt, mely 1618-tól 
1648-ig dúlt Németországban a kalholikusok és a 
protestánsok között. E szomorú, gyászos időben a 
hermannszburgi gyülekezet oly szerencsés volt, hogy 
hűséges lelkipásztort bírt Krúsze András személyé
ben, ki az 1617-ik évben lett lelkésszé ,s 1652:ben 
halt meg. A lelkipásztori hivatalban utóda: Bokká- 
cius Pál a gyülekezet évkönyvébe e szép szavakat 
jegyezte fel róla: „Hű, mint az arany, tiszta, mint 
az ezüst. Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen 
voltál hű, sokra bizlak ezután 1“ Éveken át 
nem tarthatott istentiszteletet az ellenség által 
bezárt templomban. Ekkor gyülekezete tag
jaival kiment a pusztába s ott tartott istentisz
teletet. Ezenkívül a szomszéd községek gyülekeze
teit is híven gondozta 25 éven át, miután azok 
lelkipásztorai vagy a pestisben elhaltak, vagy az 
ellenség megölte vagy elűzte őket. Hű oltalmazója 
volt a lelkésznek Slüter András nevű hivatalnok, 
ki az 1643-ik évben halt meg, egy Isten kedvében 
járó derék férfiú, ki lelkipásztorát hűségesen védte és 
sokszor heteken át tartotta elrejtve házában. A lel
kész azonban nemcsak istentiszteletet tartott, hanem 
a templomi ezüst szentedényeket is elrejtette az 
ellenség elől. Úrvacsoraosztásnál használta ugyan 
a szentedényeket, a használat után azonban az 
egyházfi azonnal kicserélte a cinből öntöttekkel. 
Ezzel azonban nem akartak csalni, a ciuedényeket 
ugyanis nem megtévesztés céljából készítették, 
mert hiszen réges régóta az egyház tulajdonát 
képezték azok. így tartott ez az 1633-dik évig. 
Ez évben György herceg sereget gyűjtött s a csá
szár hadai ellen vonult. Katonái égtek a vágytól, 
hogy csatázhassanak, minek a herceg felette mód 
örült. Mikor találkoztak az ellenséggel, megkérdez
ték a hercegtől: milyen mondás legyen csatakiál
tásuk? „Isten nevében!" mondá a herceg s hősi 
bátorsággal rohant katonáival az ellenségre. Győ
zött is. Szétverte az ellent s csakhamar 50 zászló

és 20 ágyú jutott a herceg kezébe. A császári 
sereg vad futással menekült vezérével együtt, ki 
kardját és sisakját is elvesztette a nagy sietség
ben, mit György herceg vett magához zsákmány
ként. A meneküíő császári sereg egy része — mint 
a hagyomány mondja -— Altringer nevű kapitá
nyával együtt Hermannszburg városába jutott, be
rohant a lelkészlakásra s felszólította a lelkészt, 
hogy adja át kincseit. „Én szegény ember vagyok, 
feleié a lelkész, megnézhetitek szekrényeimet". 
Azok meg is cselekedték ezt s összesen 10 ezüst
pénzt találtak. E fölötti dühökben összetörték az 
ajtókat és ablakokat s ezt ordították: „Bizonyára 
van templomi drágaságtok, ide vele gyorsan!“ A 
lelkész azt felelte: Voltatok már a templomban? 
„Voltunk, kiálták a katonák, de azok cinből 
valók, nem sokat érnek, de bizonyosan vannak 
nektek ezüst szentedényeitek is. Hol vannak ? Add 
ide hamar!" „Nem! mondá a hű lelkipásztor, azt 
nem teszem!" — „Hová rejtetted e l? -1 — „Azt 
nem mondom meg!“ Ekkor a bátor férfiút rette
netes kínzásoknak vetették alá. Ezt megelőzőleg 
így imádkozott hangosan : „Uram Jézus, könyörülj 
rajtam !“ Az eredménytelen kínzások után a kapi
tány kiadta a parancsot, hogy a lelkészt felakasz- 
szák. Míg ehhez készültek, újból megkérdezték a 
lelkésztől, hogy hol vannak a templomi szent
edények? „Nem mondom meg nektek!" felelte az 
nyugodtan. Erre ki lett adva a kegyetlen parancs 
az ítélet azonnali végrehajtására. Ekkor a lelkész 
térdre borult s imádkozott ellenségeiért is, hogy 
ne vegye bűnül e tettüket, hanem legyen hozzájuk 
kegyelmes, hogy megtérjenek. Midőn azután a lét
rára lépett s a kötelet már nyakára illesztették, 
előlópettt egy hatalmas férfi egy fa mögül, ahonnan 
ő mindent látott, de őt nem vette észre senki. 
Ebben a pillanatban a másik oldalról hermannsz
burgi lakosok jöttek nagy sietve s fehér kendők
kel integettek, hogy megtalálták a templomi szent
edényeket. És ugyan hogyan akadtak rá azokra? 
így gondolkoztak: a lelkész bizonyára lakása 
pincéjében rejtette el azokat. De hová? Ezt is 
megtudták : 5 vagy 6 vödör vizet kiöntötték a pince 
földjére; egy darabig megállóit a víz, de azután 
egy helyen csakhamar összefutott s a talaj mind 
beitta. lm itt a föld lazább, itt kell a szentedé
nyeknek elrejtve lenniök. Úgyis történt: ásni kezd
tek azon a helyen s megtalálták a szentedényeket. 
Midőn a lelkész meglátta a szentedényeket az 
ellenség kezében: könvek tolultak szemébe.
Ám amit a hívek reméltek, hogy t. i. a szentedé
nyek átadásával megmentik szeretett lelkipásztoruk 
éíetét, nem teljesült. A keményszívű kapitány 
ennek dacára is fel akarta akasztatni a lelkészt. 
Ekkor előlépett ama — fa mögé rejtőzött — férfiú: 
Grauszfeld generális s így szólt a katonákhoz: „E 
férfiút akarjátok ti megöíni, ki még a halálban is 
imádkozott ti érettetek: ellenségeiért és sírt a 
szentedényekért s nem tulajdon életéért. Bocsássá
tok azonnal szabadon!" A lelkész kitárta kezeit a 
generális felé s így könyörgött: „Kérem Uram a 
szentedényeket!" „Azt nem adhatom vissza — 
mondá a generális — mert az katonáim zsákmánya, 
de életed, azt ezennel visszaadom".



218 EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 26. sz.

Ezen időtől a hermannszburgi gyülekezet sokáig 
a cinből készült templomi szentedényeket hasz
nálta, míg azután a háború végeztével ismét ezüst
ből készíttetett szentedényeket. Krúsze lelkész az 
1652-ik évig volt a gyülekezet lelkipásztora. 0 
híven megtartotta az írás intő szavát: „ Tartsd 
meg ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te 
koronádat/“ Ekként cselekedjünk mi is!

L. Harms nyomán: Rédei Károly.

B erzeviczei Berzeviczy Gergely.
(Folytatás.)

Éppen ezért nem felesleges munka, ha ennek 
a munkájának főbb vázát bemutatjuk, mivel abból 
nemcsak a közgazda tanulhat a történelem tanárán 
kívül, hanem minden melegen érző magyar ember, 
különösen mi evangélikusok, akik büszkén vallhat
juk, hogy Berzeviczy Gergely ideális lelke meg
látta mindazt a sok nyomorúságot és szegénysé
get, amelyben a régi Magyarország népe élt.

Mikor a magyarok elfoglalták mostani hazáju
kat, mint hódító nép viselkedtek és a parasztok
nak nem volt irigylendő helyzetük. Később is asze
rint volt a parasztok dolga könnyebb vagy nehezebb, 
am int a földesurak lelkülete, kénye és haszonvá
gya magával hozta, mivel kötelezettségeiket nem 
a kölcsönös megállapodás, nem írásos szerződés, 
hanem az úr akarata és a szokás határozta meg. 
Zsigmond király a parasztok védelmére kel már, 
de nem feledkezik meg az ipar és kereskedelem
ről sem, nekik is kiváltságokat és kedvezményeket 
nyújt. Csakhogy az ország urai, a hatalmas főpa
pok, főurak nem igen tekintették a törvényt, ön
kényük szerint jártak el. A király hiába írja III. 
végzeményének IV. fejezeiében, hogy „elhatároztuk 
azt is, hogy a főpapok, főurak és nemesek a mi 
országunk tájain zsákmányolást, rablásokat, vér
öntést és semmiféle más hatalmaskodást bármely 
osztályú és állapotú hű honlakósaink ellen elkö
vetni semmikép se merészeljenek11.

Zsigmond halála után gyenge királyok jönnek 
az „igazságos" Mátyáson kívül, aki alatt jó dolga 
volt a parasztnak. Ha gyenge a király, erősek 
a földesurak, a parasztoknak rossz a sorsuk, min
den terhet ők viselnek. Ezek az állapotok szülik 
aztán a Dózsa György-féle zendülést, ahol a pa
rasztok mind menekülni akartak a tűrhetetlen föl
desúri terhek alól, azért sorakoztak a pápai enge
déllyel hirdetett keresztes háború zászlaja alá.

A lázadás leverése után még súlyosabb békó- 
kat raktak a parasztokra, amint azt I. Ferdinánd 
alatt az 1547- évi XXVI. törvénycikkben maguk az 
országgyűlési karok és rendek is elismerik. „Külön
böző régi és újabb világos jelek által nyilvánult a 
mindenható Isten boszúálló haragja a nemzet azon 
súlyos bűne miatt, melynél a hajdan virágzó Ma
gyarországnak úgy látszik semmi sem ártott inkább, 
mint a jobbágyok elnyomása, akiknek panaszos 
kiáltása szüntelen felszáll az Isten színe elé! Hogy 
eltávolíttassék tőlünk a mindenség alkotójának ne
heztelése s jóakarata és kegyelme végre megnye- 
ressék ezen lesújtott ország részére, különösen

mivel ő Felsége ezen dologgal szemben jóságosán 
figyelmeztette hű alattvalóit, a karok és rendek 
elhatározzák, hogy a nyomorult jobbágyok a ko
rábbi évek alatt bármily módon elvett jogai nekik 
visszaadassanak és szabad legyen nekik ezentúl, 
ha a szigorúbb földesurak felsőbbsége és hatalma 
alatt élni nem akarnának, máshová költözni."

Mindez csak papiroson maradt. A paraszt tény
leges jogot nem gyakorolt soha, amint azt Berze
viczy alapos jártassággal kifejti. Személyi jogai 
nincsenek a parasztnak, szegénységben él, mert 
óriási terhek nehezednek a vállaira. Jó földesúr 
mellett csak eltengődik valahogy, de „a vad föl
desúrnak" ezer eszköz van a kezében, melyekkel 
jobbágyait agyonnyomhatja. Legjobban jellemzik 
ezt az állapotot magának Berzeviczynek szavai.

„Ha a tizedet valahol természetben kell be
szolgáltatni, tönkreteheti őt (a rossz földesúr), mert 
termését addig nem hordhatja el, míg a tizedelő 
a maga részét ki nem hasította belőle. Már pedig 
sok helyen kényelemszeretetből a tizedelő nem 
száll ki előbb, mintsem az egész dűlő termése 
nincs rakásokba vagy vontatókba összehordva; ha 
azután ez elhúzódik és rossz időjárás következik 
be, a gabona elromlik és meghiúsul az egész óv 
reménye. Ugyanez mondható a kilencedről is, ahol 
azt természetben szolgáltatják be. Roppantul sa
nyargatható az előfogatozás által, ha a legsürgő
sebb mezei munka idején szántóföldjét nagy kárára 
elhagyni, vagy kifáradt igavonó jószágát fuvaro
zással kimeríteni kényszeríttetik olyan árért, mely 
merőben csekély, mert négy lóval két magyar 
mértföldnyi távolságra egy forintért kocsin hajtani 
bizonyára oly kevés, hogy az csak akkor gondol
ható lehetségesnek, ha a takarmányt és élelmet 
magával viszi és ezt a forintot a maga és lovai 
fenntartására fordítja, fáradságáért és munkájáért 
semmit sem tarthatván meg magának.

Az ujoncállitás is nagyon nyomasztó a parasztra. 
Mennyi részrehajlás van annál? Mennyi ajándék, 
mennyi vesztegetés és kiadás? Mily keserű könv- 
nyek és erőszakoskodások fordulnak itt elő ? A 
katonaság kiegészítésének rosszabb módja alig 
lehetséges.

Sokat szenved a paraszt a katonaságtól, midőn 
azoknak kvártélyt köteles adni tűzhellyel és ágy- 
gyal; midőn a deperditákat pótolja vagy mikor 
magaviseletük csalárdságainak és kihágásainak leg
inkább van kitéve.

Nagyon gyengíti a jobbágyot az ajándékok adá
sának szokása is, mely annyira elharapózott, hogy 
a paraszt ajándék nélkül egy lépést sem vél te
hetni ; habár az ajándékok ritkán nagyok, de egész
ben véve súlyosak. Kevésbbé gazdagítják azok 
elfogadóit, mint szegényítik az ajándékozókat,"

Az adófizetés módja is nyomasztó a parasztokra, 
hát még a sokféle cím, amelyek alatt zaklatják. 
Csak kilencvenöt dikális rovatot sorol fel Berze
viczy, amelyekből kiviláglik, hogy az adózásnak 
mennyire különféle tárgyak vannak alávetve.

A harmadik részben ezek után az emberi jogok 
védelmére kel. hogy felhívja az érdeklődést a nyo
morban tengődő parasztság szomorú állapotára. Az 
a meggyőződése, hogy úgy kell a törvényeket
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hozni és közállapotainkat berendezni, hogy az em
bereknek hasznos dolog legyen jónak maradni, 
illetve megjavulni. „A népnek erkölcsisége a leg
nagyobb horderővel bir és a legfőbb figyelemre 
méltó, mert többet érnek a jó erkölcsök, mint ahol 
ezek nem találhatók fel, a jó törvények. Lakossá
gunk ez a legnépesebb osztálya, melyet politikai 
nyelvezetünk méltán „nyomorult nép“-nek nevez, 
nem megvetést, hanem gondos ápolást, nem gyű
löletet, hanem szeretetet, ha pedig vétkezik, nem 
bosszúállást, hanem atyai fenyítéket érdemel “

Megjegyzések cím alatt a negyedik fejezetben 
azt fejtegeti, miért írta ő ezt a munkáját latin 
nyelven és megokol egyes kérdéseket, amelyek 
talán homályban maradtak az előző részek olva
sása közben.

Sokat lehetne írni Berzeviczy egyéb munkás
ságáról is, hisz ő minden téren úttörő volt. Hazánk 
iparáról, kereskedelméről, a világkereskedelemről 
irt munkái ma sem avultak el.

Mit ért el ezzel a hatalmas arányú működéssel 
Berzeviczy? A mindig hatalmas klérus mihamar 
meggyűlölte, mert bátran védelmezte egyháza iga
zát. Beírták a fekete listába, mire az arisztokrácia 
is elfordult tőle, mert nem tetszett nekik, hogy 
feltárta a magyar jobbágyság szomorú helyzetét, 
felsorolta a nemesség visszaéléseit.

Ráfogták, hogy aulikus, az udvarral tart, pedig 
soha életében nem kapott semmit.

Testi bajok is gyötörték, köszvénye mindig 
jobban elővette. Egyházi téren is akadályokra ta
lált. mert a klérus újra erőszakoskodni kezdett 
egyházával szemben. Emiatt a gyermekeinek egymás 
után történt elhalálozása folytán amúgy is szomorú 
férfiú még jobban elkedvetlenedett. Várta a halált, 
mely megváltja szenvedéseitől, éppen azért egyetlen 
fiát is jóbarátai oltalmába ajánlotta. A halál an
gyala nem sokáig váratott magára, 1822 februárius 
-3-án, talán szívszélütéssel, megszababította az élet 
terheitől.

Elment a nemes lélek, eltávozott a kiváló tudós, 
síró özvegyet, gyámoltalan gyermeket hagyván 
maga után. Özvegye a nagy lélekhez méltó gyász- 
jelentésben tudatta az ismerősökkel férje elhunyták

„Elfelejthetetlen kedves férjem, Néhai Tekin
tetes. Nemzetes és Vitézlő Kakas-Lomniczi Berze- 
viczei Berzeviczy Gergely úr, több T. N. Várme
gyének Táblabirája. a Tiszán innen- és tul-való 
Augnstana-Vallást tartó Evangelika Ekklésiáknak 
's Oskoláknak kerületbéli Inspektora, ’s a’ Göttin- 
gai Királyi Tudományok Társaságának Tagja fol’yó 
esztendőbeli Bőjtelőhavának 23-ik napján, estvéli 
11 órakor, kevés napokig tartott betegeskedése 
után, munkás életének 59-ik esztendejében, e’ mú
landó világból az örökkévalóságra átalment. Em
bertársai boldogságának szentelt fáradhatatlan mun
kásságát, a Jónak, Szentnek, Igaznak virágoztatá- 
sára buzgón törekedő iparkodását mindazok ismérték, 
kik 0 véle öszveköttetésben voltak. Én egyetlen 
egy neveletlen fiammal együtt 0 benne hív Gyá- 
molítómnak, szeretett Társomnak, fiam gondos Ne
velőjének elvesztését siratom. Hideg tetemei Böjt 
elő havának 27.-én a Kakaslomniczi Sírboltba el- 
temettettek mélyen tisztelt édes Annyának oldalára.

0 maga legszebb emlékkövet emelt magának azok
nak sziveiben, a kik Ötét közelebbről ismerték.

Melly szomorú esetről midőn elkeseredett szív
vel ezennel tudósítanám, magamat neveletlen árva 
fiammal egyetemben jóakaratjába ajánlván, mara
dok, Kakas-Lomniczon, Bőjtmás havának 1-ső nap
ján 1822, alázatos Szolgálója B. G.-né.“

Halála mély részvétet keltett mindenfelé, hit- 
sorsosai elsiratták szeretett vezérüket. Emlékeze
tére 1822 április 11-én az eperjesi ágostai hitv. 
evangélikus kerületi kollégium nagy gyászünnepélyt 
tartott, melyen Mayer András kollégiumi igazgató 
és theológiai tanár mondotta az ünnepi beszédet.

Ez Berzeviczy Gergelynek a pályafutása. A 
szelíd gyermekből erősakaratú ifjú lesz, aki anyja 
gyengéd szeretetén kívül csak a tudományokhoz 
vonzódik. Neki a tudomány gyönyörűség és mégis 
olyan hasznosan alkalmazza, hogy elsőrendű műve
lőjévé válik annak. A pontosságot, a szorgalmat 
átviszi hivatali életébe is, legelsőrendű munkát 
nyújt mindenben, éppen ezért nemes lelke nem 
tűri a mellőzést, otthagyja állását. Nem tétlenkedni 
megy haza, hanem hogy más téren kamatoztassa 
erőit. Nagy előtanulmányai, bő tapasztalatai, kül
földi utazásai mind hozzájárulnak ahhoz, hogy 
közgazdasági téren kiváló munkákat alkothasson. 
Jámbor érzülete, vallásos meggyőződése egyháza 
érdekeinek védelmezésében is megnyilvánul, mert 
az igazság útját jáiván, mindig arra törekedett, 
hogy mindenkinek javára cselekedhessél A vallá
sos ember mindenütt megnyilatkozik benne. Mikor 
a Tátra hófedte bérceit bámulja vagy a csobogó 
és harsogó vízeséseket leírja, és látja ezt a pom
pás életet, amely a völgyekben fakad, a Minden
hatóra gondol, ajkai az ő nevét rebegik. Küzdött, 
fáradott mindaddig, míg az igaz Isten meg nem 
vigasztalta őt, JJr. Horváth Károly.
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Arany m ondatok.
Jobb száz ellenséggel, mint egyetlenegy barát 

nélkül élni. *

Az első pohár bor, melyet megittál, az egész
ségé, a második a jókedvé, a harmadik a bánaté, 
a negyedikből már gyalázat születik.

*
A legfényesebb hivatal a világon, egy család 

gondjait viselni. *

Csak egyetlenegy szebb és jobb van a világon 
a nőnél és ez az anya.

*

Nincs kínosabb érzés, mint a szív kegyeltjét 
erkölcstelennek ismerni.

*
Aki a vesszőt kíméli, gyűlöli a fiát, de aki 

szereti, hamar veri meg-
*

Mindenki ad másnak jó tanácsot, önmagának 
senki.

Amilyennek akarsz látszani, olyan légy.
*

Mi a vas az akarattal szemben ?
*

Mennél egyszerűbb valami, annál igazabb.
*

Gondolkozzál mielőtt beszélnél, mert a kiejtett 
szó oly messze van, hogy a villám sem érheti utói.

A  hadnagy úr.
Triesztből Lugenikóba, „mennyországból a pok

lok fenekére" •— amint a mord Edler von Hausel 
kapitány mondani szokta — helyezték át a 24 es 
vadászzászlóaljat.

Még lelkűkben a pezsgőben úszó búcsúestély 
emlékeivel száll ki a vonatból a zászlóalj tisztikara.

A fej — őrnagy, szabadságon volt, helyette 
von Hausel szidta a világot; azaz minden elébe 
kerülő emberi lényt.

A társaság másik három tagja; a Klaus főhad
nagy szép, fiatal feleségével és a tetőtől talpig 
gavallér Náday hadnagy, remekül mulattak a kapi
tány haragján.

Az pedig ugyancsak nem takarékoskodott vele. 
Leszamarazta a hordárt — és egy korona helyett 
egy forintot adott neki. Félórahosszat alkudozott 
a városka egyetlen bérkocsisával, aki öt percnyi 
ú tért; a főhadnagy lakásáig hatvan krajcárt kért.

A kapitány persze nem volt hajlandó a takszát 
elismerni, hanem végül kijelentette, hogy csak 
negyven krajcárt fizet, de ad még negyvenet borra
valónak, vagy összesen — egy forintot. A jó olasz 
persze nem találta célszerűnek továbbra is követ

kezetesnek lenni és öt perc leteltével kiszálló félben 
volt a társaság a főhadnagy lakása előtt.

Von Hausel szavát vette Klausr.énak, hogy 
vacsora után elküldi férjét a Hotel Grandeba — 
hol ő lakik — egy pohár refoszkóira; a hadnagyra 
pedig egyszerűen ráparancsolt, hogy ott tegyen, 
lerúgta Náday taxliját a határból s elhajtatott a 
lakására.

A fiatal hadnagy megszólított egy arra menő 
altisztet és elkísértette magát a lakására. Az elő
szobájában megköszönte finoman a szívességét és 
egy öt koronást nyomott a markába.

Bennt végigheveredett a díványon és konsta
tálta, hogy itt ugyan olasz és német nyelvtanulá
son kivid más szórakozása nem akad

„Elpenészedem", mondogatta magában szomo
rúan és elmerengve nézett ki a ragyogó nap
sugárba.

Azután meggondolta magát és sétálni ment. Pár 
kis utcán áthaladva kiért a Korzóra és a már kissé 
sárguló tölgyek alatt sétálva, nézegette az elhaladó 
csinos asszonyokat, lányokat.

Az egyik pálmakertes villa, ablakából egy bájos, 
barna fő tekintett elő s a hadnagy úr elragadtatva 
konstatálta, hogy ilyen angyali leányt még nem 
látott soha.

„Biz’ Isten nem" . . diinnyögte és ott felejtette 
szemét a szép tüneményen. A szép leányka pedig 
fülig elpirult, hátra ugrott és csak a függöny mö
gül nézte a tovahaladó elegáns alakot.

Náday este, vacsoránál a Hotel Grandeban, 
konstatálta, hogy a városka tulajdonképen nem is 
olyan csúnya, sőt igen kedves, mire a főhadnagy 
feleségestül, a kapitány monoklistul lehordta s mi
után Giusseppe, a vén fizető is ellene adta te sza
vazatát ; két üveg refoszkóira Ítélte von Hausel. 
S büntetésül ő nem is kapott belőle.

Másnap gyakorlatozás után a villa előtt vezette 
csapatát Náday haza. Ő ott volt az ablakban és 
a hadnagy úr megállapította, hogy még szebb, mint 
gondolta.

„Tünemény — valósággal tünemény!"
Harmad- s negyednap esős idő volt, a csapatok 

nem vonultak ki és Náday negyednap reggel tíz, 
koronát Ígért Páduainak — akinek akadémista 
korában oly sokat adózott, de az egyszer nem 
segítette meg a jó öreg Tóni bácsi, mert a villa 
ablakában nem jelent meg a szép főcske.

Otthon földhöz vagdalt íróasztaláról minden 
darabot, végül a kalendáriumon akadt meg a 
szeme. Összehúzta homlokát és úgy sarokba vágta 
a vén Gergely müvét, hogy minden lapja másfelé 
esett.

Péntek volt — és 13-dika
Szombaton délután nagy pucoválás volt a ka

szárnyában és a hadnagy úr jónak látta sétálni 
menni.

Az egész útov azon gondolkozott, hogyan is
merkedne meg Ő vele, mert elhatározta, miszerint 
ez tesz az utolsó nagy Ő életében.

„Biz Isten az utolsó!"
S a pálmakertes villa ablakán ott könyökölt 

a bájos tünemény s mellette egy piros nvakra- 
valós — öleb guggolt.
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Náday taxlija nagyot vakkantott, beszaladt a 
rácsos kapun és mérgesen ugrált a nyitott ablak 
felé. A kis öleb is zord pofát vágott és addig vo
nított és kapálódzott ijedté vált úrnője mellett, 
amíg egyszerre csak lennt volt a taxii nyakában 
és tán még vérrel végződött volna a dolog, ha a 
hadnagy úr közbe nem lép és szét nem kergeti 
őket.

Azután megfogta a fehér ebecskét a nyakánál, 
feltette az ablakba s mielőtt még elrebeghettók 
volna a köszönetét a piros ajakak, hatalmasan 
csörömpölve tovarobogott.

*
*  *

Vasárnap este nagyon rózsás hangulatban volt 
és félvén, hogy ismét elszólja magát és megszidja 
a kapitány, a Hotel helyett az Albergo Korzóba 
ment vacsorázni.

Az elegáns étteremnek azonban minden asztala 
el volt foglalva. Nagyokat csörömpölt kardjával, 
azután szokott előzékenységével kérte az odasiető 
tulajdonost, hogy kerítsen helyet neki s pár perc 
múlva fényesen terített asztalnál ülve fixirozía az 
elegáns közönséget.

Míg vacsorájára várt, észrevette, hogy az egyik 
asztalnál egy pár úr és hölgy feléje pislogatva, 
összehajolva beszélgettek.

A hölgyek háttal ültek feléje, de a férhakat 
nem ismerte.

Egyszerre csak felkelt a társaságból egy ősz, 
magas, előkelő külsejű férfi és odament a hadnagy 
asztalához.

„Edmund Kerner báró vagyok."
A hadnagy meglepődve ugrott fel.
„Náday. Parancsoljon."
A báró erősen megrázta a hadnagy kezét és 

elmosolyodott.
„Nem parancsolhatok én semmit, hanem nagyon 

köszönöintegnap délelőtt tett szolgálatát, leányom 
nevében. Ha közbe nem lép, még széttépik egy
mást a kutyák . . . .  leányom pedig igen szereti a 
kis Mylordot."

Náday szívében egy nagy újjongást érzett, de 
nyugodt hangon mondta:

„Csekélység. Nagyon örülök, hogy Méltóságod 
kedves leányának szolgálatot tehettem . . . .“

„Ne inéltóságolj" szakította félbe beszédét a 
báró. Karonfogva a hadnagy urat és az asztala 
körül ülők felé intett. „Ha megengeded . . . .“

*
*  *

Egy idő óta nagyon kerülte a hadnagy úr 
fellebbvalói társaságát. Mosolyogva járt-kelt, de a 
szolgálatban hivatalos tennivalóit röviden végezte, 
különösen von Hausellal.

Egy este ismét szóba került a hadnagy úr el
maradása a Hotel Grande tiszti törzsasztalánál, 
miközben a főhadnagyné bizalmasan megsúgta a 
kapitánynak, hogy utolsó zsúrján beszélték, hogy 
Náday esténként Kerner bárónál hivatalos, ahol 
igen szívesen látják.

„Szamár!" kiáltotta von Hausel és olyat vágott 
öklével az asztalra, hogy a poharak kólót jártak 
és a fópincér ijedten kapta fel bóbiskoló kopasz fejét.

„Még megnősül az a gyerek. Képes reá!“
Másnap elfogta Nádayt a kaszárnya folyosóján. 

A hadnagy úr mosolyogva fütyörészte a „Körösi 
lányt", de a kapitány láttára elkomolyodott és sza
lutálva akart tovasurranni, von Hausel azonban 
elébe állott.

„Szervusz. Este gyere a Grandeba. Micsoda 
indolencia ez a törzsasztallal szemben! Nem va
gyunk jók neked? H e?!“

A hadnagy úr zavarba jött.
„Tudod kedves Ritter, hogy tanulok, az a sok 

olasz szó . . . "
„Semmi sok szó. Ott legyél. Szervusz."
Este vígan voltak a törzsasztalnál. Csipkedték, 

ugratták a hadnagy urat, aki egy félóra múlva 
űzetni akart, hogy elmegy. Amikor a késsel a po
háron csörömpölt, a Ritter rámordult.

Kisasszony, itt nem vagyunk Triesztben, itt le 
lehet húzni a keztyűt.

Náday elpirult, de nem húzta le.
A társaság többi tagja is odafigyelt és újból 

csipkedni, gúnyolni kezdték, a hadnagy úr mégsem 
vetette le a gla^ét.

Végül már nem tudták mire vélni a dolgot, 
mikor a szép főhadnagyné Náday felé hajolt.

„És ha én kérem, akkor sem veti le?"
A hadnagy úr meghajtotta magát, lehúzta a 

keztyűt és a társaságban áhitatos csönd állott be.
A szép hadnagy ujján egy keskeny aranygyűrű 

ragyogott.
Görz, 1910. Hefttj Eichard.

Ajánlás.
Sajtó alatt van Csekme Ferenc „Képek a 

parokhiáról" című könyve, mely rajzokat, élet
képeket ad az egyháztársadalmi életből. A Debre
cenben megjelenő „Lelkész-Egyesület" című lap, 
e könyvet a következő szavakkal ajánlja:

„Ki ne ismerné azt a bájos, tanulságos, mély 
és mégis könnyed, filozófus és mégis mulatságos, 
természetes és mégis válaszgenre-t, amelyben 
Csekme Ferenc lelkósztársunk olyan mester. Aki 
ismeri, az bizonyára kapni fog az alkalmon, hogy 
most egy egész kötetre tehet szert belőle; aki 
pedig nem ismeri, elégítse ki a kívánságát, meg
lássa: nem veszít rajta."

Az erdélyi „Református Szemle" ezt írja :
„Csekme Ferenc lelkésztársunk finom rajzai 

nemcsak teljesen irodalmi színvonalon állanak, 
hanem a parókiák egyszerű nemes világának 
kultúrhistóriailag majdan alig megbecsülhető képét 
adják."

Mi is ajánljuk e müvet olvasóinknak. Előfizetési 
ár: 2 kor. 20 fill. Jelentkezések Csekme Ferenc 
ref. esperes címére küldendők (Gernyeszog, Maros- 
Torda várni). A mű 1911 január havában küldetik 
szét.

Lapunkban mutatvány darabot közlünk.
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Polgári anyakönyv.
— Édes apám emlékének. —

Hogy a polgári anyakönyv nem a mai emberek 
találmánya és nem az úgynevezett elkeresztelések 
s ebből folyó egyházpolitikai vitatkozások ered
ménye, hanem azelőtt már bevolt vezetve az alább 
megnevezendő helyen és időben, tanúm reá egy 
ilyen című nagykönyv: „Szent Biblia, azaz Isten
nek ó- és újtestamentomában foglaltatott egész 
szentirás. Magyar nyelvre fordíttatott Károli Gáspár 
által. Mostan pedig újabban ez öregformában né
mely nehezebb és homályosabb fordítású Szent 
írásbeli lukasoknak értelmes magyarázataival, az 
Istennek a Magyar Nemzetben lévő Anyaszent- 
egyházának hathatós épülésére kibocsátatott Vára
don. Kezdettetett nyomtatása a veszedelem előtt 
és elvégeztetett Kolozsvárott Szentzi K. Ábrahám 
által M. D. C. LXI. “

Ott van a cimlapon a Bethlen-címer is, nyíllal 
átlőtt két csókolódó hattyú, mely címer egy nagy 
kollégiumnak homlokán is hirdeti áldott emlékeze
tét a bölcs fejedelemnek, Bethlen Gábornak, ki 
szentírást olvasott és iskolákat alapított.

Ezen könyvnek hátlapján, — de, hogy előbb 
kezdjem — első lapján, a történeti, költői, pró
fétai művekben foglalt igazságok ki valának egé
szítve jó Berzsenyi Dánielünk ezen versezetével:

„Minden órádnak leszakaszd virágát 
S a jövendőnek sivatag homályát:
Bizd az Istenség vezető kezére,
S élj az idővel."

Hátulsó lapján pedig teljes közokirathiteles
ségű anyakönyv vezettetett valami sajátságos régi 
írással (pl. f-el írott s-ek), de melynek minden 
betűje aranyat érő ereklye azoknak, kik övékéi
nek mondhaták ez áldott emlékezetű anyakönyv
vezetőt.

Az első bejegyzés egy boldog házasságról szó
lo tt: „Feleségül rendelte az Isten nekem Fekete 
Annát, a Mózes Diák leányát, kit is elvettem 
1854 június 24-én“.

Olyan polgári anyakönyv ez tehát, amint az 
első bejegyzésből is látható, hol az Isten neve is 
előfordul, mert az Isten rendelte feleségül Fekete 
Annát, a Mózes Diák leányát.

Meg vagyon írva: nem jó az embernek egyedül 
lenni, szerzek azért nekie segítőtársat, aki mindig 
ő előtte legyen. Tudta ezt jól a mi anyakönyv
vezetőnk, midőn feljegyezte, hogy feleséget rendelt 
az Isten neki — segítőtársul.

Aztán mekkora lehetett öröme, mikor édes apai 
reményteljes vágyakozásai beteljesedének s gólya 
szállott a csendes hajlékra, mikoron is második 
sorszám alatt bejegyeztetett: Mózes fijain született 
télutóhava 28-án. Anno 1856.

Tehát fiú az Isten adta. Síró-rívó, de fiú, az 
ősi székely família nevének és vagyonkájának 
örököse és Mózes, mint volt mind a két nagyapja, 
s ki tudja még hány dédapja.

Eleven kijelentése Isten kegyelmének, ki ér
deme felett szerété szolgáját, s ki viszont szeretett 
Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz 
hitben nem habozni.

Eddig is gyakran forgatta az öreg, — azaz 
hogy akkor nem volt öreg, sőt éppen fiatal édes
apa, — a vén Bibliát, melyet talán elolvasott 
annyiszor, mint tudós Bethlen Gábor fejedelem, 
de most már mind gyakrabban forgatja, azon kü
lönbséggel, hogy míg eddig, ha éppen Ezsaiás 
próféciájánál járt is az olvasásban, berekesztésül 
mindig egy kis hegyibeszéd részlettel végezte, 
most pedig szeme utolsó pillantása mindig azon 
helyre tévedt, hol bejegyezve volt: „Mózes fiam 
született0.

Aztán e bejegyzésről átlegelteté szemeit azon 
kis bölcsőre is, hol — mint egykor nevének első 
viselője, a Nílus hullámaiban ringó gyékény
kosárban csendesen aludt a kis ártatlan, s álmo
dott arra járó királyleányról, édesanyja puha 
öléről, édesapja szúrós bajuszáról.

Tovább forgatva e polgári anyakönyvet, felírva 
találjuk: „Ferenc és János ikergyermekeim szület
tek 1860 nyárelő hava 7-én, úrnapján".

Oh, hogy megteltek szemei örömkönnyekkel, 
mikor ezeket bejegyezte! Kettős áldás felett kettős 
öröm. De hát a kétszeres gond? Oh ne szóljunk 
erről, hiszen emlékét sértenék annak, ki annyiszor 
elolvasta Jézus tanításait az égi madarakról, melyek 
sem nem vetnek, sem nem aratnak, sem a csűrbe 
nem takarnak, mindazonáltal a mennyei Atya 
által eltartatnak. És a mezei liliomokról, melyek 
nem munkálkodnak, nem fonnak, mindazonáltal 
Salamon is minden királyi dicsőségében nem öltö
zött úgy, mint ezek közül egy. És ha az Isten, a 
mezőnek füvét, mely ha egy nap vagyon, másnap 
a kemencébe vettetik, így ruházza, nemde nem 
sokkal inkább eltartja-e Ferenc és János iker
gyermekeit? Bizonyára igen!

Sajnos, hogy ezen reménységei dacára is, egy 
esztendő múlva anyakönyvébe ezen szomorú adatot 
kellett bejegyeznie: „János fiam meghalt 1861 
Augusztus 18-án“, ezen széljegyzettel: Az Úr adta, 
az Úr elvette, neve legyen áldott érette!

És az Úr, aki adta és elvette, meg is vigasz
talta érette, mert a következő sorban felírva 
találjuk: „Il-ik Jánosom született 1863 május
20-án \

Áhá! mint a királyoknál és császároknál I-ső 
Napóleon, Il ik Napóleon, itt is I-ső, 11-ik János. 
És mint a királyoknál, ha megürült a trón, ezen 
praktikus elvnél fogva meghalt a király, éljen a 
király, mindjárt ott termett a másik, — üres bölcső 
itt sem igen volt, s amint a történelemből olvas
suk, hogy Ferdinánd és János ellenkirályok ural
kodónak, itt is az egy bölcsőnek két uralkodója 
is vala egy azon időben, azon különbséggel, hogy 
ezek a bölcsőben uralkodók egyformán legitim 
joggal trónolának s 11-ik Jánosnak csak különös 
szerencséje volt (kedvező születés-politika), hogy 
egyedül foglalható el ősei rengő-ringó bölcsőjét, 
mely már a gyakori s olykor kettős trónváltozások
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miatt annyira rozoga állapotba jutott vala, hogy 
csak nehány utólagos szegezés és az isteni kegye
lem tartotta össze annyira, hogy ne tűzgyújtó for
gácsnak, hanem bölcsőnek láttassák.

*

E polgári anyakönyvhöz semmi köze a mai kor
mánynak, — de igenis köze van azon )'ó keresztyén 
szokásnak, hogy a család feje, az édesapa, 
családi életének fontosabb mozzanatait leszokta 
jegyezni, s tudtom szerint legtöbb családnál nem 
a naptár, hanem éppen a biblia az, hová e családi 
események bejegyeztetnek. Mívelt keresztyén ma 
már nem beszél úgy, hogy Mihály fiam vagy 
Etelka leányom született aratás előtt két héttel, 
vagy kapálás után egy hónappal, hanem bejegyzi 
neveiket abba a nagy anyakönyvbe, melynek egy 
családnál sem szabad hiányozni és amely bejegyzés 
egy megszentelt — a szeretet által megszentelt — 
polgári anyakönyv. Ez e Biblia. Családapák, család
anyák, kik elolvassák leírásom, tudom, mindnyájan 
ezt mondják : hiszen én is éppen ilyen anyakönyvet 
vezetek. Nem új dolog, aminthogy nincsen semmi 
új dolog a nap alatt.

*

Végül említsem e, hogy a fent tisztelettel emlí
tett anyakönyvvezető, az én jólelkú és áldott emlé
kezetű édesapám. Csekélyke birtoka felett (Af 1. 
Rsz.) nagyon könnyen megosztozkodánk, de öreg 
bibliánk még mindig testvéri osztozkodás tárgyát 
képezi: mindenikünk magáénak szeretné azt. Azért 
is, mert családi Biblia és mert kezeirása van 
rajta. •— Feddő, dorgáló, intő, tanácsadó, üdvözlő 
leveleit, pénzküldő utalványait rég eldobtuk, el
feledtük, ingatlanát is rég ingóvá tettük, ingatlan 
maradt csak az a nagy könyv, hová neveinket 
jegyezte be. Az életnek könyve: A Biblia. S hála, 
hála nemes lelkének, atyai szerető szivének 
viszont: e könyvet lelkünk táblájára is gondosan 
fölirá.

A  brit és külföldi bibliatársulat 
százhatodik jelentéséből.

Belgium.
Ez az ország nem könnyű munkatere biblia- 

árúsainknak. A 7,318.000 lakos közűi csak 25.000 
protestáns, 10.000 zsidó. A többi mind katholikus, 
persze csak névleg, mert valóban Istentagadók és 
szabadgondolkozók. A katholikusok általában fana
tikusak és bigottak. A kis evangéliumi egyház 
rendkívül eleven; szolgái 224 különböző helyen 
hirdetik az evangéliumot. Bibliaárűsaik 9247 bibliai 
könyvet adtak el. Mi a jelentés évében 26.514-t 
adtunk el (1908: 25.949).

Egy kis buzdító élményt beszól el van Belleghem 
bibliaárűs. Egy kőmíves házába lépve, a gazdasszony 
így szólítja meg: „Az igazi bibliát tartja?" Miután 
igenlő választ kapott, így folytatá: „Akkor vennem 
kell egyet, bármennyibe kerüljön is". Ezután el
beszélő, mint talált ura négy kitépett lapot a bib
liából az utcán. Gondosan el voltak téve és meg 
is mutatták ezeket. Nagy volt az asszony öröme, 
hogy most már egy egész bibliát kapott. ■— Néhány 
hónappal később az evagéliumi munkában segéd
kezett Hobokenben, amikor öt munkás lépet elébe 
és kértek bibliát tőle. És elbeszélték neki, hogy 
N.-ból jönnek, ama kőmíves lakóhelyéről, akinél a 
bibliát látták. Erre elindultak a bibliaárűs felkere
sésére. Aloy bibliaárűs két esetről tesz jelentést, 
amikor a biblia az illetőktől, határozottan azzal a 
megokolással utasíttatott vissza, hogy a biblia az 
embert megbolondítja (!)

Németország.
Igen örvendetesek a kivándorlók között tett 

tapasztalatok. Ezek Oroszországból, Magyarország
ból, Ausztriából és Romániából jőve, rendesen 
Myszlovicz határállomásnál lépnek német földre és 
itt jutnak valamelyik bibliaárűsunk útján egy bib
liai könyv birtokába. És nem kevesen vannak 
azok, akik útjukon e könyvet tanulmányozzák és 
Hamburgban egy nagyobb könyvet vesznek. A leg- 
buzgóbb vásárlók a lengyelek ; a legnehezebben 
megközelíthetők a borvátok, magyarok, zsidók és 
német katholikusok. A zsidók gyakran szemtele
nek és sértő magaviseletét tanúsítanak. Egyszer 
azonban találkozott Mausch bibliaárűs, egy a vallás 
iránt érdeklődő ifjú zsidóval, aki megbízta, hogy 
küldjön hozzátartozóinak egy ó-testamentumot. 
Ugyanezt teszi számos lengyel is. Osszeszen 299-208 
könyvet adtak el, belőlük 73.486 katholikus ki
adás volt.

Ausztria.
A fenyegető háború árnyéka, mely elborította 

az országot 1909 tavaszán, a bibliaterjesztés bé
kés munkájára nézve nem volt kedvező. Továbbá 
teljesen lehetetlenné teszi a munkát még mindig 
egy régi teljesen elavult sajtótörvény, amely a 
biblia direkt árúsitását tiltja és büntetendő cselek
ménynek minősíti; a bibliaárúsnak csak rendelé
sek elfogadását engedi meg. Két bibliaárúsunkat,
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akik minden további nélkül merészeltek bibliát 
árúsítani börtönbe vetették, ahol fegyencruhában 
tolvajok és gyilkosok között kellett iilniök.

Krakkó elővárosaiban Pawelek bibliaárús siker
dús munkát végzett. Egy paraszt annyira el volt 
ragadtatva a bibliaárús személyes használatában 
lévő új-testamentumtól, amelyben a fontos versek alá 
voltak húzva, hogy nem csupán egy bibliát vett 
magának, hanem nem volt nyugton addig, amíg 
az új-testamentumot a bibliaárús át nem engedte 
neki. Egy másik helyen a bibliaárúsítás elé a pap 
gördített nehézményeket, mire párbeszéd fejlődött 
ki közöttük, amelynek végén a bibliaárús azt 
mondta: „Tisztelendő úr, mi mind a ketten Isten 
országát akarjuk előmozdítani. Vajha a mennyben 
viszontláthatnék egymást!“ És íme. ama pap nem 
gördített többé nehézményeket a bibliárús mun
kája elé.

Bukovinában Maliszevszki János végzett hű és 
alapos munkát, dolgozott lengyelek, románok, ruté
nek és németek között. Egyszer egy csendőr meg 
akarta akadályozni abban, hogy egy községbe 
menjen, ahol tifusz-jáívány uralkodott 0 azonban 
azt állttá, hogy a járványos helyen az emberek
nek annál nagyobb szükségük van Isten igéjének 
vigaszára, és keresztül vitte, hogy bocsássák a 
faluba, ahol házról házra járva több bibliát és új
testamentumot adott el.

Magyarország.
Magyarországon a biblia kelendősége 1901 óta 

örvendetesen növekszik; az elmúlt esztendőben is 
csaknem 6000 drbbal emelkedett (106.621 drb, 
100,893 drb, szemben 1908-ban). Azonban az 
összes életszükségletek áremelkedése, a nép el
szegényedését vonván maga után, 2000 bibliával 
kevesebb, viszont 4000 új-testamentummal és egyes 
részekkel több adatott el. Bibliaárúsaink Buda
pesten két napig tartó konferenciát tartottak, 
amelyen az egyes munkakerületeket az új gyakor
lati igényeknek megfelelőleg változtatták meg.

Budapesten 1909 júniusában meghalt Tatter 
bibliaárús, aki élethossziglan hűen szolgálta a tár
sulatot. Temetésén nagyszámú közönség vett részt, 
ami bizonyítja, mennyire köztiszteletben és köz- 
becsiilésben állott életében. Élete végéig dolgozott 
és fáradhatatlanul látogatta a kávéházakat. Még a 
legutolsó jelentésében említést tesz olyanokról, 
akik hálásan tettek bizonyságot ama áldásról, 
amelyet nyertek a korábban vásárolt biblia által. 
Tatter utóda, egy rokonszenvező százados közben
járására engedelmet nyert a kaszárnyák láto
gatására.

Nyugatmagyarországon, ahol Goger bibliaárús 
utazik, a római katholikusoknál talált olyan köny
veket, melyeket a papok adtak nekik. Imitt-amott 
terjesztik a van Ess-féle fordítást; egyik ajánlá a 
bibliaárús által tartott Allioli fordítást. Némely 
házban vette észre, hogy a bibliát olvassák. Az 
uralkodó szegénység igen nagy.

Délmagyarország több nyelvű lakossága között 
két bibliaárús dolgozott jó eredménnyel. Egy 
faluban, ahonnan a lakosság a papot erkölcstelen

ségeiért elűzte, 25 bibliát, 81 új-testamentumot és 
83 részt adtak el. Egy asszony kijelenté, hogy 
inkább rongyosan jár, semhogy tovább nélkülözze 
a bibliát.

Délkeletmagyarországon előszeretettel a piac
téren foglal állást Kanurszki bibliaárús, aki igen 
buzgó és ügyes ember, és hangosan olvassa fel a 
bibliát. Erre rövid idő alatt összegyűl a hallgató
ság, mire az árúsitás megkezdődik. Mikor valaki 
kijelenté, hogy elegendő, ha a biblia a templom
ban az oltáron fekszik, Kanurszki azt válaszolá, 
hogy valamint a mindennapi kenyeret nem a temp 
lomban fogyasztja el az ember, úgy szükség, hogy 
odahaza is meg legyen az élet kenyere a lélek 
számára.

Közép- és Délnyugatmagyarországon ismét a 
kelendőség tetemes gyarapodásáról számolhatunk 
be. Emellett a bibliaárúsokat különféleképen fo
gadják be az egyes helyeken. Római katholikus 
községekben prédikálnak ellenük és a népet óvják 
csábításaiktól. Protestáns helyeken a lelkész ajánló 
levelet ad nekik a tanítóhoz és a gyülekezet tag
jaihoz. Egy korcsmában Kiss bibliaárús három 
zsidónak kínált egy bibliát, mialatt a zsidókhoz 
írt levelet mutatá nekik. Egyik zsidó elvette a 
könyvet és olvasott a zsidókhoz írt levélből és vett 
egy új-testamentumot, társai csúfolódásainak dacára.

Erdély Frcska bibliaárús munkatere. Egy vá
lasztás alkalmával megkínálta a képviselőt bibliával, 
azonban ez visszautasította. Erre néhány jelen 
volt ember annak a véleményének adott kifejezést, 
hogy csak olyan férfiakat kellene megválasztani, 
akik Istent félik, mert csak ezek szeretik a népet 
és tudják azt igazán képviselni.

Északkeletmagyarországon fáradozik Csordás, 
kinek az a panasza, hogy sokszor alig kap lakást 
és élelmet, mert a nép annyira a papi uralom alatt 
áll; hasonló módon nagy akadálynak tartja a nép 
roppant szegénységét, Holik bibliaárús mondja, 
hogy a nép bár szorgalmasan jár templomba, mégis 
nagyon szeret korcsmázni. Vallásosságuk eltompult, 
műveltségük igen alacsony fokú.

Északmagyarországon is szegény és a papoktól 
fanatizált néppel van dolga a bibliaárúsnak. Egy 
faluban a pap egy fiatal embert rendelt a biblia
árús mellé, akinek kötelessége volt a népet óvni 
tőle. Mikor azonban ennek ajándékozott egy evan
géliumot, annyira örült rajta, hogy ezután a népet 
vásárlásra buzdította.

Horvát- és Szlavonország a legnehezebb munka
terünk a magyar államban. Herrmann bibliaárús 
járta be Lika-Krbava megyét, amely 6211 km2-nyi 
kiterjedésű, vasút nélkül áll, a vidék hegyes, a 
lakosság műveletlen és igen gyér. Ehhez járul még 
az, hogy oly fanatikus katholikusok, hogy ezáltal 
bibliaárúsaink már többször veszedelemben voltak; 
azonban emiatt nem kedvetlenedtek el. Szegény
ségük csaknem hihetetlen. Néhány család, ahol 
szerettek volna bibliát venni, alig tudta a pénzt 
egy evangéliumra előkeriteni. Egy iskolában az 
árúsitó a tanító ajánlatára 80 evangéliumot és több 
új-testamentumot tudott eladni.

Boszniában és Hercegovinában szintén az Ausz
triában érvényben lévő sajtótörvény van életbe
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léptetve és ezáltal a munkánk megnehezítve. Mi
vel Lukács bibliaárúsunk nem vette figyelembe e 
törvényt, 20 korona birságra lett elítélve. Egy 
ferencrendi kolostorban egyszer nagy csúfot űztek 
vele és a szakadó esőbe kikergették. Sőt egy szer
zetes elkísérte a legközelebbi faluba, nehogy ott 
valaki vegyen egy könyvet tőle, az eretnektől. 
Egy görög katholikus ünnepen, amikor az ifjúság 
mulatott és táncolt, Lukács eladott a táncosoknak 
több új-testamentumot, amit azok táncosnőiknek 
ajándékoztak emlékbe. Hálával említi a bibliaárús 
még, hogy 79 úptestamentámot és evangéliumot 
mohamedánoknak adott el.

A 106-621 eladott könyvből 26.176 esik Buda
pestre ; Nyugatmagyarországra 5325; Délmagyar- 
országra 12.867; Délkeletmagyarországra 5373; 
Közép- és Délnvugatmagyarországra 21.322; Er
délyre , 8654 ; Eszakkeletmagyarországra 8966 ; 
Eszakmagyarországra 8802; Eszaknyugatmagyar- 
országra 642; Horvát-Szlavonországra 6136; Bosz
niára és Hercegovinára 1818. A magyar nyelv 
60.093 könyvvel van képviselve, a román 28.088- 
cal, a szerb 19.688 cal, a német 13.753-mal, a 
cseh 7838-cal és a horvát 3250-nel.

Románia.
A leghálásabban ismerjük el, úgy a polgári mint 

az egyházi hatóságok barátságát, ugyanis semmi
féle nehézményeket nem gördítettek munkásságunk 
elé. Számos iskolábam az új-testamentum haszná
latban van. Úgy Klein raktárnokunk Bukarestben, 
mint Hélni, Klein II. és Krizsanovszki bibliaárú - 
saink jelentik, hogy mindenütt barátságos felvétel
ben részesülnek és sokszor szíves pártfogásukba 
veszik úgy a hivatalnokok, tanítók vagy ügyvédek, 
mint a magánemberek is, vagy éppen egv tábornok, 
ny szíves barátok pártfogása mellett könnyen ki
üresedett egyszer vagy többször is a könyvtáska, 
így emelkedett forgalmunk 16.700 könyvről 21.463 
darabra; az utolsó három évben csaknem meg
kétszereződött.

Szerbia.
Ebben az országban is jóindulattal voltak irá

nyunkban úgy a hatóságok mint az egyház. Lich- 
tenberger és Zitnmermann bibliaárúsok mint eddig 
is, fáradságot nem kiméivé, jókedvvel végzik a 
sokszor oly nehéz munkájukat. Jó és rossz idő
ben meglátogatnak minden falut, minden várost, 
minden korcsmát bibliás szekerükkel. Télen a rossz 
és egyenetlen utakon olykor a fáradalmak nagyon 
kimerítik őket. Gyakran a legkülönbözőbb kalan
dok is fordulnak elő. Utazásaikon 11.393 könyvet 
(a tavalyi 9985 tel szemben) adtak el.

Olaszország.
Tompa vakhitúség, feltűnő babonaság és szen

vedélyes fanatizmus mellett, a szabadgondolkozás 
és istentagadás van Olaszországban széles rétegek
ben elterjedve. A rettenetes messzinai földrengés 
mindkét részről jellemző kijelentésekre szolgált 
okul. „Nincs Isten, nincs gondviselés, a vak sors

uralkodik felettünk" — hirdették az istentagadók. 
Ezzel szemben a bibliatársulatnak nemcsak a bib
liák árúsítása a feladata, hanem ezáltal arról tenni 
bizonyságot, hogy igenis van Isten, van egy kegyel
mes istenünk és isteni gondviselés vigyáz reánk. 
Bibliaárúsainknak elég alkalmuk van erre. A jelentés 
évében 76.515 könyvet terjesztettünk el. Átlagosan 
24 bibliaárús állt munkában.

Egy északi városkában éjnek idején felkopog
tatta a bibliaárúst néhány munkás, akik bibliát 
szerettek volna venni. A munkájukat nem akarták 
elmulasztani, azért jöttek ily szokatlan időben. A 
bibliaárús hosszasan beszélt velük a hitről és az 
éjjeli nyugalmának megzavarását így fel sem vette. 
Porettában néhány katonatiszt tilt a kávéház előtt, 
akiknek a bibliaárús kínált bibliát. Ezért két had
nagy kicsufoita őt. Azonban egy magasabb rangú 
tiszt védte a bibliát, mire két százados egy-egy 
bibliát vett és a csufolódó hadnagyok megvették 
Salamon példabeszédeit. Egy félreeső kis faluban 
a lakosság kezdetben semmit sem akart tudni a 
bibliaárúsról, azonban mikor egy Amerikából haza
tért kivándorló tanúbizonyságot tett arról, hogy a 
biblia mennyire hasznos volt ránézve, több új
testamentum és evangélium kelt el.

Spanyolország.
Ha a spanyol nemzet, az anarkista és isten

telen irodalom árja által még nem vesztette el 
minden kereszténységét, úgy ezt méltán tulajdonit- 
hatjuk az általunk terjesztett és sokat olvasott 
bibliának. Róma eddig keveset tett ama pusztító 
áram ellen. Említésre méltó, hogy az elmúlt évben 
ismételten kijelentették a köztársasági, sőt radi
kális párt vezérei, hogy Spanyolország nem lehet 
meg vallás nélkül, csakhogy a vallásnak lelkinek 
kell lennie és Krisztus tanai szerint meg kell azt 
tisztítani minden babonától. Különben azt vesszük 
észre, hogy munkánkat sem a hatóságok, sem a 
papok nem üldözik többé oly erővel, mint azelőtt. 
Sőt bibliaárúsaink említenek olyan eseteket is, 
amikor a papok szóval és cselekedettel támogatták 
munkánkat.

Szerettünk volna a Mellilába vonuló 60-000 
katona között néhány bibliát elterjeszteni, de a 
tábornok azzal a megokolással tiltotta ezt meg, 
hogy veszedelmes (1) az állami egyházra. — Egyik 
bibliárús ismét meglátogatta egyszer Ibahernandot, 
ahol az 1905-ben elterjesztett bibliák olvasása 
folytán egy reményteljes evangéliumi mozgalom 
keletkezett. Örömmel, sőt örömkönnyekkel üdvözöl
ték őt. E helyen építettek iskolát és templomot 
és egy pap buzgón végezi hivatását.

Portugália.
A lisszaboni biróság 1907. évi ítélete szerint a 

biblia terjesztése az egész országban engedélyezve 
van. Evről-évre jobban érezzük ez ítélet értékét. 
Bibliaárusaink — számra nézve négyen — annál 
nagyobb buzgósággal végezik munkájukat és annak 
előmutatásával elejét veszik sok hiába való vitat
kozásnak és letartóztatásnak. Ügy látszik, hogy a
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hivatalnokok ismerik ezt az ítéletet. Ebben az 
évben csak egy bibliaárúsnak kellett néhány óra 
hosszáig a jogtalan letartóztatást eltűrnie. A papok, 
óriási többségükben, még mindig esküdt ellensé
geink. De az ország lassankint megnyílik az evan
gélium hirdetése előtt. Másrészről félelmetesen gya
rapszik azonban az istentelenség és a keresztyén
ellenes felvilágosodottság is. A vidéken sok helyütt 
még mindig a legnagyobb tudatlanság uralkodik.

A jelentés évében 11.591 (az előző évi 10.884 
könyvvel szemben) darabot adtunk e l ; 7898-at 
bibliaárúsaink által. Az utóbbiak örvendes gyara
podásról számolhatnak be.

Szibéria.
Mindjobban napfényre jut, hogy minő szerepe 

lesz még Szibériának, mint Oroszország magtárá
nak. Hatalmas árja a bevándorlóknak ömlik az ő 
végtelen, részben igen termékeny síkságaira éven
ként ; az elmúlt esztendőben 700.000 embernél 
több. Ezáltal az ország ránk nézve is egy mindig 
fontosabb munkatér lesz. Ebben az esztendőben 
50.326 könyvet terjesztettünk el. 11 bibliaárús volt 
elfoglalva.

A legnyugatibb munkaterünk, földrajzilag még 
Európához tartozik, az Ural vidéke; fontos kiter
jedt bányaipara miatt. Ezt a bányakerületet Pro- 
tazoff bibliaárús látogatta meg kétszer és pedig 
először 4 heti időtartamra, másodszor öt hétre. 
Igen fárasztó ama erdős vidéken a vándorlás, 
hiszen többnyire csak gyalogjárók vannak. Hogy 
sokszor akadt jóakaró vevőre, kárpótolva volt 
fáradsága.

Cseljabinszk a szibériai vonat kiinduló pontja. 
Tehát minden kivándorló ezen az állomáson meg
fordul. Itt két bibliaárúsunk van, akik többnyire 
egy darabig a kivándorlókat szállító vonatokkal 
utaznak, hogy több alkalmuk legyen könyveik 
árusítására. Mindketten egy nyolc hetes szánuta
zást is tettek a kiterjedt síkságon, ahol az új 
telepeket sorra járták. Többnyire szívesen fogadták 
őket. Egyszer egy borzasztó hózivatar lepte meg 
őket; szerencsére egy közeli kirgiz tanyára tudtak 
menekülni.

Még nagyobb szerepük, mint Oroszországban, 
van a vásároknak itt. A krutisui vásár teljes nyolc 
napon át tart. Ezek persze kedvező alkalmak a 
biblia terjesztésére.

Azonban nagyobb utazásokat is kell megtenni. 
Az elmúlt esztendőben bibliaárúsaink kerek 60.000 
km-t utaztak. Az érte járó útiköltség igen kicsi 
volt, mert úgy a vonaton, mint a gőzhajókon, több
nyire szabadjegyeket kaptak.

A legkiterjedtebb utat Korotki bibliaárus és fia 
tették meg és pedig Irkuckból a távoli Jakuck 
tartományba a magas északon. Előbb a Lénán 
mentek felfelé Uszt Kuck és Vitinszk-be, ahonnan 
a szomszédos aranybányákat látogatták meg 10 
napon át. Habár eleinte ki lettek csúfolva, később 
mégis 139 könyvet tudtak eladni. Ezután a Lénán 
lefelé mentek egész Jakuckig, a világ leghidegebb 
városába, ahol egy ideig maradtak. Innen volt 
alkalma az id. Korotkinak az orosz püspökkel

600 km-rel feljebb északra előre hatolnia egészen 
Viliuiszkig, ahol 14 nap alatt 79 könyvet tudott 
eladni. Az egész utat télen tették meg; az eladott 
könyvek teljes száma 1147, ezekből 320jakut nyelvű.

Egy másik bibliaárús, névszerint Gladeseff, be
utazta az óriási Baikal tó északi partját, ahol az 
elhagyott halászfalvakat és néhány aranybányát 
látogatott meg és arra törekedett, hogy egy házat 
se kerüljön ki

Baikálián túl három bibliaárús dolgozik. Szapri- 
kinnak, aki egy öreg katona; van egy olyan út
levele, amely feljogosítja őt az összes katonai őr
ségek látogatására. Ugyanilyen engedélye van Cse- 
bukinnak Yladivosztokra, a „kelet KronstadtjáraL 
Ez egy különös jele ama bizalomnak, amellyel a 
hatóság a bibliaárús iránt viseltetik. Engedélyt 
nyertünk továbbá arra, hogy itt egy kínai biblia
árús is alkalmaztassék, aki az ő ott letelepedett 
számtalan honfitársai között terjeszti a bibliát.

Törökország.
Az alkotmány kikiáltása folytán az új idők 

kezdődtek Albániában. Nemzeti iskolát szerveztek, 
tanítóképezdét alapítottak és nyolc újságot adnak 
ki: így dolgoznak céltudatosan a nép kiképez- 
tetésén. A bibliaárúsok számát háromról ötre emel
tük. Ezek most sokkal szabadabban mozognak, 
mint azelőtt, amikor bilincsektől és börtöntől kellett 
rettegniük. A nép fanatizmusa fogyóban van. A 
jelentés évében 32.736 könyvet adtak el.

Egyiptom.
Ezen nagy, nemcsak Egyiptomot és Szudánt, 

hanem Szíriát, Palesztinát, Arábiát, Abesszíniát és 
Keletafrikát is magában foglaló kerületben 55.196 
könyvet terjesztettünk el (1908: 54.961). Azon 
kerületekhez tartozik, amelyekben egészen külö
nösen végezünk soknyelvű munkát; hiszen nem 
kevesebb, mint 61 nyelven árúsították a bibliát. 
De az elterjesztett könyvek fele része arab volt. 
Ezen országokban a bibliatársulat indirekte részt 
vesz a missziói munkákban is, nemcsak azáltal, 
hogy a missziói társulatokat látja el bibliákkal, 
hanem azáltal is, hogy ezek helyett 54 biblia- 
árúsnőért fizeti a tartásdijat. Ez utóbbiak részint 
Egyiptomban, részint Szíriában és Palesztinában, 
részint Eritreában dolgoznak. Átlag hetenkint 4000 
asszonynak olvasnak fel a bibliából.

A soknyelvűség különösen a tengeri kikötők
ben lép előtérbe. Jellemző a különböző néptörzsek 
viselkedése a bibliával szemben. A bennszülöttekkel 
különösen a Nílus deltájában jutunk érintkezésbe. 
Itt 2000-nél több falu és város van szétszórtan és 
Egyiptom lakóinak nagyobb része itt van otthon. 
Bibliaárúsainknak gyakran igen nehéz a munkájuk 
a fanatikus mohamedánok között. Még az is elő
fordul, hogy a keresztény koptok (!) is ellenséges 
érzülettel vannak munkánk iránt.

Szudán mindjobban gyarapszik jelentőségében 
és éppen ezért rövid idő óta két embert állítottunk 
oda. Az egyik a raktárnoki munkákat látja el 
Khartumban és ugyanott, valamint Omdurmánban
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foglalkozik árúsítással, míg a másik a vidéket 
nyerte munkatérül.

A török alkotmány kikiáltásával és a benne 
biztosított vallásszabadság folytán végre Palesztiná
ban is alaposan megkezdhettük s bibliaterjesztést. 
Ezzel most Vartan Ácsinak bibliaárús van meg
bízva, aki örmény és igen alkalmas ember. Egy 
nagyon érdekes utat tett meg, Bethlehem, Beth- 
saide, Hebron, Nablus, Samaria, Haifa, Akka, 
Názáreth, Kána, Zidda, Ramléh és Jaffába. Ez 
alatt orosz, kopt és abessziniai kolostorokat láto
gatott, zsinagógákban és mecsetekben, ifjú-török 
klubbokban és börtönökben, karaván- és ország
utakon és nem felejtendő el az új mekka-vonaton 
terjesztette könyveit. Öt nyelven 1771 darabot 
adott el. Ugyanő egy tizhetes utazást tett Adana 
és Mezzina kerületekbe, Kisázsiába, mely helyek 
oly gyászos hírnevet nyertek a múlt évi rettenetes 
vérfürdők által. Eladott 1562 könyvet.

A biblia terjesztésére egy külön bizottság létezik 
Ugandában. Ide küldtünk 7000 ganda bibliát, 1000 
ganda testamentumot, 910 nyoro testamentumot 
(régebbi kiadást) és 1000 darabot az új kiadásból. 
A fordítási munkálatok évenkint új előmeneteleket 
tesznek. A misszió Ugandában és a biblia Ugandá
ban : két elválaszthatatlan fogalom.

Eszakafríka.

Hála az erőteljes francia rendszernek, a helyzet 
Algírban lényegesen megjavult. Az országban min
denfelé biztonságban járhat az ember. Négy biblia- 
árusunk félelem nélkül utazhat egészen az arab 
falvakba és a sivatag sátraiba. Ez az oka forgal
munk tetemes gyarapodásának (10.829-ről 18-099 
könyvre!). Még jobban esik latba egy másik ok, 
t. i. egy algir-arab evangélium kiadása, amely 
amint ismertté lett, általánosan meg is kedvel- 
tetett. Egy helyen a bibliaárús érkezését így hir
dették : az az ember, aki az evangéliumot saját 
nyelvünkön adja e l! Csakhamar körülvették és 
egyik kezükkel a pénzt nyomták a markába, a 
másikkal a könyv után nyúltak. 6479 darabot 
adott el belőle.

Nyugatafríka.
A hosszan elnyúló nyugatafrikai partokon az 

összes missziók tőlünk nyerik évenkint bibliaszük
ségletüket. így a jelentés évében küldtünk a bázeli 
missziónak a gineai partra 1000 bibliát és 1500 
új-testamentumot ga nyelven és 300 bibliát esi 
nyelven: a veszlejánus missziónak Azantéba 1000 
új-testamentumot fante nyelven; az angol egyházi 
missziónak Jorubába és a Nigerhez 4300 bibliát 
joruba nyelven és 2500 új-testamentumot ibo 
nyelven, 2000 új-testamentumot és 2040 ó-testa- 
mentumot niger-ibo nyelven, 496 evangéliumot óra 
nyelven, 1424 haussza evangéliumot. Lagoszban a 
bennszülött keresztyének vágya a joruba-bibliák 
után akkora volt, hogy az egyik 1000 darabos 
küldeményből mindjárt az első napon 400 kelt el. 
A misszionáriusoknak gondoskodniok kellett arról, 
hogy egy bizonyos mennyiség visszamaradjon a

beljebb eső gyülekezetek számára és azonnal új 
rendelést eszközöltek.

A Szudán misszió Nigériában kapott két kül
demény haussza és arab könyvet; az angol bap
tisták a kongónál egy küldemény angol, francia 
és portugál könyveket kaptak; az amerikai bap
tisták ugyanott egy küldeményt német, svéd, stb. 
könyvekkel; a párizsi misszió 300 könyvet fang 
nyelven.

Mindezeket a könyveket a misszióknak „missziói 
feltételek" mellett küldjük, ez annyit tesz, hogy 
azok fuvarmentesen kapják a küldeményeket az 
állomásukig és ott ők maguk határozzák meg az 
egyes könyvek árait az ottani viszonyoknak meg- 
felelőleg. A nyereséget azután az összes kiadások 
levonása után beküldik nekünk. (Folytatjuk.)

V E G Y E S .
Lapunk olvasóinak és munkatársainak boldog kará
csonyi ünnepnapokat kívánunk és kérjük, hogy la
punk iránt eddig tanúsított szeretetükkel ezután is 
támogassanak. Kérjük, terjesszék a lapot ismerőseik 
körében, segítve ezzel is a Luther-Társaságot a val
lásos és erkölcsös élet fejlesztésére irányidó törek

vésében.
A betlehemi evangélikus templom képéhez.

Krisztus Urunk születése helyén, a kis Betlehem
ben, ipelynek neve gazdag és fényes városok nevé
nél sokkal ismertebb, nekünk evangélikusoknak is 
van egy templomunk. Ennek képét mutatjuk be e 
számban olvasóinknak. Komoly és egyszerű ez a 
templom, mint az a hely, amelyen épült. De nem 
is illene cifra és díszes templom arra a helyre, ahol 
a Megváltó született, aki komoly és egyszerű sza
vakban hirdette az embereknek azt, hogy Isten 
mennyire szereti őket . . . Mélyen megható érzés 
lehet ebben a templomban Betlehemben, a Meg
váltó születése helyén hallani a karácsonyi öröm
hírt: „Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy 
örömet, melyen az egész népnek nagy öröme lészen: 
mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr 
Krisztus, a Dávid városában. Ez pedig néktek a 
je le : találtok egy kis gyermeket bepólálva feküdni 
a jászolban . . .“

Zelenka Pál temetése. A tiszai evang. egyház- 
kerület áldott emlékű nagy püspökének temetése 
— mint arról előző számunkban már hirt adtunk — 
december hó 7-én délelőtt volt Miskolcon. Az or
szág minden részéről jöttek hazai evangélikus egy
házaink képviselői, hogy a nagy halottat utolsó 
útjára elkísérjék. A templom, hol a gyászszertartás 
lefolyt, szorongásig megtelt őszintén elszomorodott, 
könnyező emberekkel. Délelőtt 11 órakor kezdő
dött meg a szertartás. Az orgonán gyászinduló 
hangzott, utána a gyülekezet énekelt, majd a mis
kolci dalárda-egylet. Az oltárnál az imát Terray 
Gyula gömöri főesperes mondotta. A gyászbeszédet 
Gyurátz Ferenc püspök tartotta, aki az ő páratlan 
ékesszólásával és szívből fakadó bánatával könv- 
nyekre ragadta az egész közönséget. Utána Gyürky
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Pál kishonti főesperes áldotta meg az elhunyt fő
pásztor emlékét megható szavakban, majd az eper
jesi theológusok énekkarának hangjai mellett el
indult a tízezernél több gyászolóból álló menet a 
mindszenti temető felé, hol első neje mellé temet
ték el az elhunyt püspököt. Még egyszer megzen- 
dült a karének, még a kerület nevében búcsút 
vett a halottól Oeduly Henrik egyházkerületi fő
jegyző és a miskolci egyházközség nevében CsóTc 
György másodlelkész, azután a három óra hosszáig 
tartott temetés véget ért, — egy hosszú, áldásos 
és eredményes munkákban gazdagon telt élet vég
leg lezárult. Legyen csendes, áldott a pihenése!

Halálozások. Paulik Mihály nyugalmazott ev. 
tanító, volt 48-as honvéd, a losonci Tanítói Kör 
kiérdemesült dékánja. 83 éves korában meghalt 
Nyíregyházán. Szántó József a rozsnyói ev. főgim
názium igazgatója 55 éves korában, tanári műkö
désének 31. évében Rozsnyón meghalt. Az Úr ál
dása maradjon munkáik felett, 0  adjon nekik 
csendes pihenést! — Ózv. Béress Jánosné, szül. 
Balbach Emília úrnő 64 éves korában Bánon elhúnyt. 
Halálát nagyszámú rokonsága őszintén gyászolja. 
Az Úr vigasztalja meg az elszomorodott szíveket s 
adjon pihenést a szeretett halottnak!

Fejes István püspök beigtatása.December 11-én 
iktatták püspöki hivatalába református testvéreink 
Kún Bertalan utódját, Fejes Istvánt. Az ünnepély 
a sárospataki református templomban ment végbe.

Püspökválasztás a tiszai ev. egyházkerület
ben. A tiszai egyházkerület december 28-án Mis
kolcon rendkívüli egykázkerületi közgyűlést tart, 
melyen megteszi az intézkedéseket a Zelenka Pál 
halálával megüresedett püspöki szék betöltésére és 
kitűzi a határnapot a szavazatok beadására.

Lelkészbeigtatás Budapesten. A pesti evang. 
magyar egyház újonnan szervezett harmadik lel- 
készi körének első lelkészét: Majba Vilmost, dec. 
11-én iktatták be hivatalába a kőbányai református 
templomban, mivel a lelkészi kör templommal még 
nem bír. A templomot a főváros evang. hívei, de 
főképen a kőbányai új kör hívei zsúfolásig meg
töltötték. Képviseltette magát a főváros törvény- 
hatósága, a kőbányai más vallású egyházak és 
intézetek is. A beiktatási nagyhatású beszédet 
Kaczián János budapesti esperes mondotta, mély 
tartalmú beszédében kiemelve azokat a nehézsé
geket, melyekkel a fővárosi lelkésznek különösen 
kell küzdenie. Az új lelkész beköszöntő beszédé
ben kiemelte azokat a célokat, melyeket egyháza 
híveinek segítségével elérni óhajt s kifejezte, hogy 
Istenbe vetett bizalma mellett legfőbb bátorítóját 
híveinek buzgóságában keresi.' A beköszöntő beszéd 
nagy hatást tett a templom közönségére. Babits 
Vilma művészi énekszáma után a Hymnus elónek- 
lésével ért véget az ünnepély.

A világbéke. Annak a gyönyörű gondolatnak 
a megvalósítására, hogy az emberek háborúskodá
sok és béke idején is fegyveres hadseregek tar
tása helyett egymással békességben éljenek mindig 
és azok a borzalmas háborúk, melyek százezrek 
halálát és szerencsétlenségét idézik elő, örökre 
megszűnjenek, újabban egy amerikai milliomos: 
Carnegie, tízmillió dolláros alapítványt tett. Ez az

óriási összeg a mi pénzünkön ötvenmillió koronát 
jelent és csak a kamata minden esztendőben egy 
félmillió korona. Az alapító levél szerint, ha majd 
az emberiség eljut valamikor abba az állapotba, 
hogy mindig béke lesz, akkor az alapítvány célja 
az lesz, hogy valamely olyan szerencsétlenséget 
enyhítsenek vele, mely az egész emberiségnek 
átka. Carnegie jótékony alapítványai ezzel az ösz- 
szeggel együtt most már 180 millió dollárt, vagyis 
900 millió koronát tesznek ki. Ez a sokszoros mil
liomos íme milyen példát ad arra, hogy abiagyon gaz
dagok hogyan használják fel a felesleges pénzüket.

Egy katholikus papherceg a pápa ellen. Miksa 
szász herceg, aki római katholikus pap és a frei- 
burgi egyetemen theológiai tanár, egy katholikus 
újságban azzal vádolja a pápát és a katholikus 
egyházat, hogy erőszakos és uralkodó vágyának 
mindent alárendel, hogy önkényes és pénzsóvárgó. 
Az a cikk, melyben e támadások vannak, termé
szetesen óriási feltűnést keltett mindenütt s Rómá
ból is hamar megjött reá a válasz. A pápa egyik 
újságjában a következő nyilatkozat jelent meg:

„Miksa szász herceg általános megbotránko
zásra és boszúságra a katholikus és a görög egy
ház egyesülésén fáradozó „Róma és a Kelet“ 
című folyóiratnak novemberi számában becsempé
szett egy cikket, amelyben hemzseg az eretnekség. 
Állításai oly szörnyűek, hogy a világ egyetlen 
katholikusa sem tűrheti, annál kevésbbé az egyház, 
vagy a pápa“.

Tehát mindjárt eretnekséggel vádolják a her
ceget, mihelyt a pápát bírálni meri. Megidézték 
Rómába és ha a herceg elmegy, bizonyosan meg
próbálják, hogy rábírják a cikk visszavonására. 
Mert bírálni — úgy látszik — nemcsak Luther ide
jében nem volt szabad, hanem még most sem.. . .

Egészségi úrvacsorái kehely. Ez a legújabb 
találmány s az első ilyen kelyhet Geyer szász- 
országi község újonnan épült Laurentius-temploma 
kapta ajándékba az ottani egyház taníióitől. A 
kehely felső széle tíz-tizenöt egyenlő nagyságú 
nyelvalakú részre van beosztva. Á kehelybe külön 
bortartó csészét illesztenek. A bortartó csészének 
csak egyetlen nyílása van s a benne lévő bor csak 
e nyíláson folyhat ki. A bortartó és kehely között 
ujjnyi széles hézag van, a hézagot a bortartó csésze 
nyílása hidalja át. Az úrvacsoravétel így történik: 
az első iszik a kehelyből, miközben csak az egyik 
nyelvalakú rész érintheti a száját. Olyan bor, amely 
az úrvacsorázó száját érintette, nem kerülhet vissza 
a bortartóba, mert a bortartó és a kehely széle 
között lévő hézagba csurran. Ha az egyik úrvacsora
vevő ivott már, a pap egyszerű kézmozdulattal 
fordít egyet a kelyhen s a következő már a kehely 
szélén lévő következő nyelven részesül az italból. 
A fordításkor ugyanis csak a kehely széle fordul, 
mig a bortartó csésze önsúlyánál fogva egy hely
ben marad s így a kehely szélének következő 
nyelve újra a bortartó csésze nyílásához jut. A 
nyelvekre osztott kehely széle, valamint a bortartó 
csésze is könnyen kicserélhető s így bármennyi 
úrvacsoravevő is akad, mindegyik ihat a kehely
ből, anélkül, hogy egészségi szempontból veszély
nek tenné ki magát.
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Orgonahangversenyek. A pesti evangélikus 
magyar egyház Deák-téri templomában e tél folya
mán elsőrendű művészi erők közreműködésével 
négy oryonahcmgversenyt rendez. E hangversenyek
kel az egyház kettős célt kíván szolgálni. Első
sorban a művelt külföld szokását követve, a temp
lomi hangversenyeket óhajtja megkedveltetni és 
meghonosítani. Másodsorban a hangversenyek tiszta 
jövedelmével a székesfőváros díszére és javára 
emelendő új templomainak alapját kívánja gyara
pítani. Az első hangversenyt 1910 december hó 
15-én d. u. 6 órakor Degel Frigyes orgonaművész 
rendezte : 1. Bach J. S. Passacaglia. Degel Frigyes. 
2. Haydn J. Gábriel-ária a Teremtés című orató
riumból. Énekelte Tóth Mária. 3. a) Pachelbel J. 
Toccata, b) Clérambault J. N. Praeludium. c) Guil- 
mant A. Ábránd két régi karácsonyi ének felett. 
Degel Frigyes. 4. a) Handel Fr. V. (1685—1759) 
Larghetto. b) Bach J. S. Air. Hegedűn előadta 
Lincz Mártha. 5. Liszt F. Változatok a „Weinen, 
Klagen. Sorgen, Zagen sind des Christen Tranen- 
brot“ című Cantate első részlete felett. Degel 
Frigyes. — A II. hangversenyt január havában 
Altdörfer Viktor orgonaművész, soproni tanár ú r ; 
a III. hangversenyt február havában Antalffy- 
Zsiross Dezső orgonaművész, orsz. zeneakad. tanár 
úr; a IV. hangversenyt március havában Sugár Viktor 
orgonaművész úr, a Nemzeti Zenede tanára rendezi.

Hány zsidó él a föld kerekén? Az „Univers 
Israélite" című francia folyóirat a legutóbbi számá
ban statisztikát közöl arról, hogyan oszolnak meg 
a zsidók a föld kerekén. Az „Univers Israélite“ 
adatai szerint a föld különböző részein szétszórt 
zsidók teljes száma 11,817-783, akik közül 
8,942.266 Európában él, 1,894.409 Amerikában, 
522.635 Ázsiában, 341,867 Afrikában és 171.106 
Ausztráliában. Az európai zsidók közül 5,110.548- 
nak Oroszország, 1,224.899-nek Ausztria, 851.378- 
nak Magyarország, 607.862-nek Németország,
282.277-nek európai Törökország, 266.652-nek 
.Románia, 238.275-nek Anglia, 105.988-nak Hol
landia, 100.000-nek Franciaország (küzülök 70-000 
Párisban él), 52.115-nek Itália, 33.663-nak Bul
gária, 15.000-nek Belgium és 12.264-nek Svájc a 
hazája. A világ valamenyi városa közül Newyork- 
ban él legtöbb zsidó: 1,062.000 fő. Utána Varsó 
következik 254.712 (35'8 százaléka a város teljes 
lakosságának), Budapest 186-047, Bécs 146.926, 
London 144,300, Odessza 138.935, Brooklyn kerek 
szám 100000, Berlin 80.000 lakossal stb. Az orosz 
Kisinyevben 50.237 zsidó él, a város lakosságá
nak 46'3 százaléka. Ez a világ legsűrűbb zsidó 
lakosságú központja.

„Evangélikus Lap“ címen egy új egyházi heti
lap indul meg most karácsonykor, melynek elő
fizetési felhívása a következő tájékoztatót közli:

„Evangélikus egyházunk jogait és autonómiáját 
ellenőrizni és minden külső és belső támadás ellen 
megvédelmezni egyik legelső kötelességünknek 
tekintjük. Egyházunk és iskoláink érdekeinek, 
fejlődésüket célzó minden törekvésnek lelkes szó
szólói leszünk.

Hit dolgában a reformáció elveihez híven, a 
haladni vágyó, a kor igényeit kielégíteni törekvő

evangéliomi szabadság és felvilágosodás zászlaját 
hordozzuk és követjük.

Az evangéliom tiszta jézusi eszméit igyekszünk 
egyházunkban továbbra, is alkotó erőnek fenn
tartani, a társadalom köztudatába pedig irányító 
tényezőül bevinni. E végből a társadalmi élet 
jelenségeit szemmel tartva, a szociális mozgalmakat 
az evangéliom világításában mutatjuk be olvasóink
nak. Különös gondot fordítunk arra is, hogy egy
házunk szociális feladatait és teendői körét kör
vonalazzuk és megszerettessük.

Más vallásfelekezetekkel szemben a jézusi 
szereteten alapuló vallási türelmesség alapján 
állunk. Senkit azért, mert hite a mienktől eítér, 
el nem ítélünk, evangéliomi vallásunk részére sem 
arrogáljuk a kizárólagos üdvtizítés előjogát. Hisszük 
és valljuk, hogy minden hívő megtalálja az Istent 
és az ő megtartó kegyelmét. Mégis most, amikor 
híveink oly könnyen eltántorodnak és apáik tiszta 
evangéliomi hitéről oly könnyen megfeledkeznek, 
mindenkiben igyekszünk erősíteni a hithűséget és 
folytonosan, erőteljesen hangoztatni fogjuk, hogy 
egyházunk, mint igazi jézusi egyház, az evangéliom 
alapján azt az igazságot képviseli, amelyet a Meg
váltó hirdetett s amely a gyarló embert Isten 
országa tagjává teheti.

Az Európa nyugati országaiban mindjobban erő
södő modernizmust és annak minden nyilvánulását, 
mint amiben a protestantizmus természetes szövet
ségesét látjuk, szemmel tartjuk és élénk rokon- 
érzéssel kisérjük. Ezen rokonérzésünkből kifolyólag 
a római katholicismust és a klerikalizmust egy
mástól élesen megkülönböztetjük és örömmel 
üdvözlünk minden oly törekvést, amely az auto
nómia megszerzésével a magyar katiiolicizmust a 
római kúria abszolút uralma alól felszabadítani vágyik.

A Krisztus tanítását megvető vallástalan szociál
demokrácia, monizmus, atheizmus és minden olyan 
irányzat ellen azonban, amely a társadalom rendjét 
az önzésre, a haszonra és a gyengébbek kizsák
mányolására igyekszik alapítani, minden erőnkkel 
küzdeni fogunk. Ezekkel szemben a Krisztus esz
ményi társadalmára utalunk, amely az általános 
einberszereteten alapulva, egyedül van hivatva az 
ember szellemi és anyagi boldogulását megvaló
sítani. Evégből az élet és társadalom evangélizálá- 
sára minden nemes törekvésű irányzattal szívesen 
kezet fogunk.

Feladatunk támogatására már is több jeles 
munkatárs csatlakozott hozzánk, akiknek segítségé
vel reméljük, hogy lapunk nemcsak szorosan vett 
evangélikus egyházi irodalmunk terén fogja hiva
tását betölteni, hanem a magyar művelődésnek is 
tényezőjévé válik".

A lap felelős szerkesztője Raffay Sándor buda
pesti evang. lelkész (IV., Deák-tér 4.), theol. tanár, 
akihez a lapot illető mindennemű közlemény kül
dendő. Vele a szerkesztés munkájában Sztehlo 
Kornél (II., Fő-út 4.) ügyvéd, az evang. egyetemes 
egyház ügyésze, mint társszerkesztő osztozik, aki
hez az előfizetési és hirdetési összegek kül
dendők.

A lap előfizetési díja egész évre 16 korona, 
félévre 8 korona.
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Karácsonyi ajándékul alkalmas
képeskönyvek, mesekönyvek és ifjú s á g i íratok leszállított árakon.

Megrendelhetők:

A Luther-Társaság könyvkereskedésében B pest,vm , Szentkiráiyí-u. 5i/a.

Képeskönyvek:
Faragó bácsi Mindentudó képeskönyve, albumalakú, 

ára vászonkötésben 8 K helyett 6 K, két részben is kap
ható, részenként 4 K helyett 3 K.

Töndérliget, irta Kálmán bácsi, verses képeskönyv, 
ára 4 Ií 80 f helyett 3 K 60 f.

Az én abc-in, művészies kivitelű képes a 'c-s könyv, 
ára 4 K helyett 3 K.

Abc, írta Pósa Lajos, ára színnyomatú képes kötésben 
1 K 60 f helyett 1 K 20 f, elszakíthatatlan kiadás 3 K 
helyett 2 K 40 f.

Arany napsugár, írta Pósa Lajos, gyönyörű színes mű
vészies képekkel díszesen bekötve 6 K helyett 4 K 50 f.

Mindenféle állatképek, versekkel ellátta Antal bácsi, 
ára színnyomatú kötésben 2 K 40 f helyett 1 K 80 f.

Nagy képes tündérmesék, versbe szedte Gyula bácsi, 
24 nagy képpel, 8 K helyett 6 K.

Ciróka és Miróka, Szilágyi Géza verseivel, 18 képpel, 
5 K helyett 3 K 80 f.

Csak előre, kis versekkel, nagy leporeló, 12 lappal, 
5 K helyett 3 K 80 f.

Tarka világ, versekkel, 18 képpel, ára 5 K helyett 
3 K 80 f.

Hű pajtásaink, versekkel, 18 kutya-képpel, ára 5 K 
helyett 3 K 80 f.

Vadállatok képekben, szép versekben, bemutatja Koboz 
tudor, ára 5 K helyett 3 K 80 f.

Új oktató nagy képeskönyv, versbe rótta Gyula bácsi. 
A falusi és városi élet télen, nyáron, oktató szöveggel, ára 
5 K helyett 3 K 80 f.

Állatország, Percnyi L. verseivel, 2 K helyett 1 K 50 f.
llabaországból, versikékkel, 2 K helyett 1 K 50 f.

M eséskönyvek:
Mesék és elbeszélések, írta Benedek Elek, színes és 

fekete képekkel, ára 5 K 60 f kelyett 4 IC 20 f.
Száz kis történet, irta Hoífmann Ferenc, ára kötve 

3 K helyett 2 IC 40 f.
Több sincs királyi!, magyar népmese három felvonás

ban, írta Benedek Elek, ára kötve 3 IC helyett 2 K 40 f.
Az egérke mesél, irta Tábori Róbert, díszes mese

könyv, ára 2 K 80 f helyett 2 K 10 f.
Andersen meséi, ára 3 K helyett 2 K 40 f.

„ újabb meséi, ára 3 IC helyett 2 K 40 f.
„ összes meséi, ára 6 K helyett 4 K 50 f.

Tündérek között, elmeséli Bánfy János, ára 3 K helyett 
2 K 40 f.

Legszebb regefiizér, elmeséli Bánfy János, ára 3 K 
helyett 2 K 40 f.

Egyszer volt, hol nem volt, elmeséli Bánfy János, ára 
kötve 6 K helyett 4 IC 50 f.

Mesék és regék, írta Karádi J., ára 4 K helyett 3 K.
Tündérmesék, írta Benedek Elek, ára 2 K 40 f helvett 

1 K 80 f.
Csodavilág, elmeséli Benedek Elek, ára 2 K 40 f 

helyett 1 K 80 f.
Kis mesekönyv, írta Fayné Hentaller M., ára 2 IC 40 f 

helyett 1 K. 80 f.
Mesék, regék és elbeszélések, írta Fayné Hentaller M., 

ára 2 K 40 f helyett 1 K 80 f.

Ifjúsági elbeszélések:
Burkus, regény az ifjúság számára, írta Gaál Mózes, 

ára 3 K 50 f helyett 2 K 80 f.
Az utolsó lantos, regényes korrajz, írta Gaál Mózes, 

ára 3 K 50 f helyett 2 K 80 f.
A két imposztor, elbeszélés az ifjúság számára, írta 

Jakab Ödön, Neográdi Antal 30 művészi rajzával, ára 4 K 
helyett 3 K.

Vadászkalandok, a magyar ifjúságnak elbeszéli Garádi 
Viktor, 50 képpel, ára 3 K 40 f helyett 2 K 60 f.

A cirkuszkirály, elbeszélés az ifjúság számára, írta 
Krúdy Gyula, ára 2 K 50 f helyett 1 K 90 f.

Marci, történet egy falusi fiúról, írta Gaál Mózes, ára
2 K 80 f helyett 2 K 10 f.

A Pál-utcai fiúk, regény kis deákok számára, irta 
Molnár Ferenc, ára 6 K helyett 4 K 80 í.

A császárok sírjai, regény az ifjúság számára, ára 
4 K 80 f helyett 3 K 60 f.

Kexhoimi Mária, regény az ifjúság számára, Miiive 
Károly rajzaival, ára 1 K 80 f helyett 3 K 60 f.

Egy tutaj története, regény az ifjúság számára, Ger
gely Imre rajzaival, ára 4 K 20 f helyett 3 K 20 f.

A kis kertész, fiúk és leányok részére, irta Vágner 
János, ára 3 K helyett 2 K 40 f.

Szív, a gyermekek számára, írta Edmondo de Amicis, 
olaszból fordította Radó Antal, ára 5 IC 60 f helyett 4 IC 20 f.

Tuskó Matyi kalandjai, írta Radó Antal, ára 6 K helyett 
4 K 50 f.

Rákolti György utazása a gambai császárságban, nagy
alakú kötet, ára 6 K helyett 4 K 50 f.

Történelmi hősök, irta Abonyi Árpád, ára 4 K helyett
3 K.

Havasok ura, irta Abonyi Árpád, ára 2 K 40 f helyett 
1 K 80 f.

Harc a szabadságért, irta Böngérfy János, ára 6 K 
helyett 4 K 50 f.

Hazánk története, írta Benedek Elek, ára 6 IC helyett
4 K 50 f, ugyanaz 28 kép-melléklettel 8 K helyett 6 K.

Donászi Ferenc ifjúsági ira ta i: Egy magyar diák 
élete Mátyás király korában, ára 3 K helyett 2 K 40 f. 
Életünket és vérünket, ára 4 K helyett 3 K. Buda hőse, 
ára gyönyörű díszkötésben 9 IC helyett 6 K 50 f. Toldy 
Miklós, ára 7 IC helyett 5 K 20 f. Rejtélyek a történelem
ből, ára 3 K helyett 2 K 40. Miklós vitéz, történeti elbe
szélés a Hunyadiak korából, ára 5 K helyett 3 K 80 f. 
Az arany szalamandra, ára 3 K helyett 2 K 40 f. Ozdor- 
telegd, elbeszélés a magyar pogányvilágból, ára 3 K 60 f 
helyett 2 K 80 f.

János generális, történeti elbeszélés az ifjúság számára, 
irta Goda Géza, ára 5 K helyett 3 K 80 f.

A Floridai kalandhősök, Goulding után írta Zempléni 
P. Gyula, ára 3 K helyett 2 K 40 f.

Séták a nagy természetben, irta dr. Nogrády László, 
a pazar kiállítású vaskos könyv ára 8 K helyett 6 K.

Koldus és királyfi, írta Mark Twain, ára 2 K 40 f 
helyett 1 K 80 f.

Budapesti séták, írta Tóth Rezső, három fiú naplója 
ára 5 K helyett 3 K 80 f.

Mackó úr utazásai: Mackó úr útnak indul. Mackó úr 
utazásai. Mackó úr szárazon és vízen. Mackó úr újabb 
utazásai, egy-egy kötet ára díszkötésben 7 K helyett
5 K 40 f.
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Magyar vitézek Párisban, írta Tábori Róbert, ára 
kötve 2 K 50 f helyett 2 K, díszkötésben 3 K 20 f helyett 
2 K 40 f.

A búrok földjén, írta Gaus Viktor, ára kötve 2 K 50 f 
helyett 2 K, díszkötésben 2 K 80 f helyett 2 K 20 f.

A szúrt os királyfi, írta Kabos Ede, ifjúsági regény, ára 
kötve 2 K 50 f  helyett 2 K, dlszkötésben 2 K 80 f helyett 
2 K 20 f.

A Kis Kelemen története, írta Rákosi Jenő, ára kötve 
2 K 50 f helyett 2 K, díszkötésben 2 K 180 f  helyett
2 K 20 f.

Egy falat kenyér története, levelek az ember életé
ből, írta Macé János, ára vászonkötésben 4 K helyett 3 K.

Honszerző Árpád, elbeszélés a honfoglalás idejéből, 
írta Benedek Elek, albumalak, ára díszkötésben 8 K.

Talpra magyar, 1848-iki szabadságharcunk rövid tör
ténete, írta Gracza György, albumalakú kötet, ára dísz- 
kötésben 7 K 20 f.

Vitorlákkal a föld körül, útirajzok, irta Jenovai Jenő, 
albumalakú kötet, ára díszkötésben 6 K.

Zörgő harasztok, elbeszélés az ifjúság számára, írta 
Mauks Kornélia, albumalakú kötet, ára vászonkötésben 6 K.

A leányvári boszorkány, regény az ifjúság számára, 
írta Lövik Károly, ára díszkötésben 5 K helyett 3 K 80 f.

Két gazdag ifjú története, írta Benedek Elek, Miil- 
beck Károly rajzaival, ára díszkötésben 7 K helyett 5 K 40 f.

Hősök hőse, a magyar ifjúságnak irta Sas Ede, ára 
diszkötésben 7 K helyett 5 K 40 f.

Hős tlúk, regényes történet a szabadságharcból, írta 
Rákosi Viktor, Mühlbeck Károly rajzaival, ára díszkötésben 
7 K helyett 5 K 40 f.

Három vitéz magyar baka meg egy káplár kalandjai, 
írta Abonyi Árpád, ára 7 K helyett 5 K 40 f.

Utazás a holdba, irta Rákosi Viktor, ára díszkötésben
4 K helyett 3 K 20 f.

Ajándékkönyvek érettebb ifjúság 
számára:

Universnm. Találmányok, felfedezések, utazások, va
dászkalandok, természetcsodák, hasznos tudnivalók, mulat
tató és tanulságos kísérletek, évkönyv a család és ifjúság 
számára, szerkesztette Hankó Vilmos dr., számos képpel; 
eddig öt kötet jelent meg, egy-egy kötet ára díszes kötés
ben 8 K 50 f.

Korunk találmányai, Viliams Archibaldtól, ára díszes 
kötésben 8 K.

Műszaki mesterművek, Viliams Archibaldtól, ára díszes 
kötésben 8 K.

A primitiv ember hajdan és most, Scott Eliot-tól, an
golból fordította. Ára díszes kötésben 8 K.

Természettudományi olvasmányok az ifjúság számára, 
szerkeszti Szterényi Hugó, I. sorozat ára 4 K 80 f helyett
3 K 60 f, II. sorozat ára 4 K 40 f helyett 3 K 30 f, III. soro
zat ára 3 K 60 f helyett 2 K 80 f.

Bzájról-szájra, írta Tóth Béla, ára 8 K helyett 6 K.
Mende-mondák, írta Tóth Béla. ára 8 K helyett 6 K.
Magyar ritkaságok, írta Tóth Béla, ára 7 K helyett

5 K 40 f.
A művészet kis tükre, írta Reinnach Salamon, fordí

totta Lázár Béla, ára egész bőrkötésben 7 K helyett 5 K 40 f.

Ifjúsági elbeszélések serdültebb leányok 
számára I

Leányévek, írta Fayné Hentaller Mária, ára 4 K 80 f 
helyett 3 K 60 f.

Róza története, írta Eayné Hentaller Mária, ára 4 K 
helyett 3 K.

Feliér Rózsa és egyébb történetek, írta Mauks Kornélia, 
Mikszáth Kálmán bevezetésével, nagyobb leányok számára, 
ára 8 K helyett 6 K.

Fekete Kató és más elbeszélések, írta Fayné Hentaller 
Mária, ára 5 K helyett 3 K 80 f.

Futri Kata, írta Helm Klementina, ára 5 K 20 f  helvett
4 K.

Szöcske kisasszony, regény 10—15 éves magyar leá
nyok számára, írta Tóth Sándor, ára 4 K 20 f helyett 3 K 
20 f.

Bözsike, leányok s mindazok számára, akik a kis gyer
mekeket szeretik, átdolgozta Körösi Henrik, ára 5 K helyett 
2 K.

Galambok, elbeszélés fiatal leányoknak, irta Benedek 
Elek, ára 5 K helyett 3 K 80 f.

Katalin, regény fiatal leányok számára, írta Benedek 
Elek, ára diszkötésben 6 K helyett 4 K 50 f.

Árva Margit, leányregény, írta Fayné Hentaller Mária, 
ára 2 K 40 f helyett 1 K 80 f.

Szödi leányok, leányregény, írta Fayné Hentaller Mária, 
ára 2 K 40 f helyett 1 ti 80 f. Fenti két kötet, leányvilág 
címen egy kötetbe kötve, 4 K helyett 3 K.

A legkisebb leány, regény fiatal leányoknak, ára 6 K 
helyett 4 K 50 f.

Magyar nők, irta Gaál Mózes, ára 6 K helyett 4 K 50 f.
Nótás Katica, elbeszélés kisebb leányok részére, ára 

2 K 40 f helyett 1 K 80 f.
Három leány története, fiatal leányok számára, írta 

Gyarmathy Zsigáné, ára 6 K helyett 4 K 50 f.
Erdélyország tündérország, mesék igazak, apróknak, 

serdiilteknek. ára 3 K helyett 2 K 40 f.
Az élet iskolája, regény fiatal leánvok számára, ára 5 

K helyett 3 K 80 f.
Uzoni Margit, regény fiatal leányok számára, írta Bene

dek Elek, albúmalakú kötet, ára 7 K helyett 5 K 40 f.
Tündérmesék, a való életből, írta Ambrozovicsné Mesz- 

lényi Ilona, ára 4 K 80 f helyett 3 K 80 f.
Anyai szív, regény fiatal leányok számára, írta Gaál 

Mózes, ára 7 K helyett 5 K 40 f.
Éviké, regény fiatal leányok számára, írta Hermán 

Ottóné, ára 4 K helyett 3 K 20 f.
A nagyobbik leány, regény fiatal leányok számára, írta 

Szabóné Nogáll Janka, ára 7 K helyett 5 K 40 f.
Rózsák között, elbeszélések fiatal leányok számára, 

írta Tutsek Anna, ára 7 K helyett 5 K 40 f.
Szélvész kisasszony, a kastély titka, irta Tutsek Anna, 

serdültebb leányok számára, ára 2 K 50 f helyett 2 K, 
díszkötésben 2 K 80 f helyett 2 K 20 f.

Szeretet, írta Gaál Mózes, serdültebb leányok számára, 
ára 2 K 50 f  helyett 2 K.

Vidorka. Új élet írta Tutsek Anna, két elbeszélés fiatal 
leányok számára, ára 2 K 50 f helyett 2 K, díszkötésben 
2 K 80 helyett 2 K 20 T.

Rügyfakadás, írta Benedek Elek, elbeszélések fiatal 
leányok számára, ára 2 K 50 f helyett 2 K, diszkötésben 
2 K 80 f helyett 2 K 20 f.

Az édes otthon, irta Tutsek Anna, regény fiatal leányok 
számára, ára 2 K 50 f helyett 2 K, diszkötében 2 K 80 f 
helyett 2 K 20.

Ciliké viszontagságai, irta Tutsek Anna, 2 kötet. I. 
Ciliké rövid ruhában, ára 7 K helyett 5 K 40 f, II. Ciliké 
menyasszony lesz, ára 7 K helyett 5 K 40 f.

Zsófika naplója, irta Szabóné Nogáll Janka, ára 5 K 
helyett 4 K.

Egy babaház története, ára 5 K helyett 4 K.

Mindezen ifjúsági iratok díszesen bekötve és képekkel 
ellátva vannak. Minden itt fel nem sorolt bárhol és bárki 
által hirdetett ifjúsági könyv vagy egyébb irodalmi termék 
a hirdetett áron a Luthertársaság könyvkereskedésében 
Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 51/a beszerezhető. Kérjük 
szeretett hitsorsosainkat, hogy most a közeledő karácsonyi 
ünnepek alkalmából beálló szükségletüket s ezentúl is min
dennemű könyvszükséglet beszerzése esetén teljes bizalom
mal hozzánk fordulni szíveskedjenek.

A Luthertársaság könyvkereskedése
Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 51/'a.
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Verne Gyula összes munkái:
Antifer mester csodálatos kalandjai, regény, 

ára fűzve 6 K, vászonk. 7 K 20 f  helyett 5 K 80 f.
Az antillák világa, regény, ára fűzve 2 K 50 f, 

kötve 4 K 20 f helyett 3 K 40 f.
Bégum 500 milliója, regény, Bounty lázadói, 

elbeszélés, haimadik kiadás, 47 képpel, ára fűzve 
2 K, kötve 3 K 50 f  helyett 2 K 80 f.

Egy khinai viszontagságai Khinában, 52 kép
pel, ára fűzve 2 K, kötve 3 K 20 f helyett 2 K 60 f.

Egy sorsjegy 9672. szám, 38 képpel, ára fűzve 
2 K, kötve 3 K 50 f helyett 2 K 80 f.

Észak a dél ellen, regény, második kiadás, 85 
képpel, fűzve 4 K, kötve 5 K 50 f helyett 4 K 50 f.

Fekete Indiák, regény 43 képpel, ára fűzve 3 K, 
kötve 5 K 50 f helyett 4 K 50 f.

A francia zászló, regény 40 képpel, ára fűzve
2 K 80 f, kötve 4 K helyett 3 K.

Grant kapitány gyermekei, negyedik kiadás, 
172 képpel, fűzve 5K 60 f, kötve 7K 20 f helyett 5 K 80 f.

Három orosz és három angol kalandjai, re
gény, harmadik kiadás, 50 képpel, ára fűzve 2 K 40 f, 
kötve 4 K helyett 3 K 20 f.

Hatteras kapitány kalandjai, 255 képpel. I. Az 
angolok az északi sarkon. II. A jégsivatag, ára fűzve
4 K, kötve 5 K 20 f  helyett 4 K 20 f.

Haza Franciaországba, Gil Braltar, 38 képpel, 
ára fűzve 3 K 20 f, kötve 4 K 60 f helyett 3 K 60 f.

A hódító kobur, regény, második kiadás, 44 kép
pel, ára fűzve 2 k 40 f, kötve 3 K 60 f helyett 3 K.

Bombarnac Klaudius. Egy hirlaptudósitó jegy
zetkönyve, regény 54 képpel, ára fűzve 4 K, kötve
5 K 20 f helyett 4 K 20 f.

Branicanné asszonyság, 62 képpel, ára fűzve
6 K, kötve 7 K 50 f helyett 6 K.

A bundák hazája, regény 102 képpel, ára fűzve
3 K 20 f, kötve 4 K 40 f helyett 3 K 60 f.

Cascabel Caesar, regény 84 képpel, ára fűzve
4 K, kötve 5 K 50 f  helyett 4 K 50 f.

A cetvadászok, regény 28 képpel, ára fűzve 2 K, 
kötve 3 K 50 f helyett 2 K 80 f.

Dardentor Clovis, regény 46 képpel, ára fűzve
4 K. kötve 5 K 20 f  helyett 4 K 20 f.

Dél csillaga. A gyémántok hazája, második kiadás 
50 képpel, ára fűzve 2 K 80 f, kötve 4 K helyett 3 K 20 f.

A Jangada. Nyolcszáz mértföld az Amazonon, 
második kiadás 77 képpel, ára fűzve 3 K 60 f, kötve
5 K helyett 4 K.

A jégsphinx, regény 66 képpel, ára fűzve 4 K, 
kötve 5 K 20 f helyett 4 K 20 f.

Két évi vakáció, regény, második kiadás, 90 
képpel, ára fűzve 4 K, kötve 5 K 50 f  helyett 4 K 30 f.

A két Kip testvér, regény 43 képpel, ára fűzve 
2 K 80 f, kötve 4 K 40 f  helyett 3 K 60 f.

Különös végrendelet, regény 60 képpel, ára 
4 K, kötve 5 K 50 f  helyett 4 K 50 f.

Kéraban a vasfejű, regény, második kiadás, 40 
képpel, ára fűzve 4 K, kötve 5 K 20 f helyett 4 K 20 f.

A lángban álló szigettenger, második kiadás, 47 
képpel, ára fűzve 2 K 40 f, kötve 3 K 60 f helyett 3 K.

Névtelen család, második kiadás, 80 képpel, ára 
fűzve 4 K, kötve 5 K 60 f helyett 4 K 50 f.

Utazás a hold körül, negyedik kiadás, 42 kép
pel, ára fűzve 2 K 40 f, kötve 3 K 20 f helyett 2 K 60 f.

Utazás a tenger alatt, negyedik kiadás, 107 kép
pel, ára fűzve 2 K 40 f, kötve 3 K 60 f helyett 3 K.

Várkastély a kárpátokban, regény, második kia
dás, 39 képpel, ára fűzve 2 K, kötve 3 K 50 f he
lyett 2 K 80 f.

Város a levegőben, regény 37 képpel, ára fűzve
2 K 50 f, kötve 4 K helyett 3 K.

Az Orinocon fölfelé, regény 49 képpel, ára fűzve
3 K .60 f, kötve 5 K 80 f helyett 4 K 80 f.

Öt hét a léghajón. Utazás Afrikában, harmadik 
kiadás, 13 képpel, ára fűzve 3 K 60 f, kötve 5 K 
helyett 4 K.

Dr. Ox theoriája, regény 49 képpel, ára fűzve 
2 K 60 f, kötve 4 K helyett 3 K 20 f.

A rejtelmes sziget, harmadik kiadás, 139 kép
pel, ára fűzve 3 K 60 f, kötve 5 K helyett 4 K.

A Robinsonok iskolája, regény, második kiadás, 
46 képpel, ára fűzve 2 K 40 f, kötve 3 K 80 f he
lyett 3 K.

Sándor Mátyás, regény, második kiadás, 115 kép
pel, ára fűzve 4 K 80 f, kötve 6 K 40 f helyett 5 K 20 f.

Senki fia, regény 83 képpel, ára fűzve 6 K, kötve 
7 K 20 helyett 5 K 80 f.

Servadac Hector kalandos utazása a naprend
szeren át. Harmadik kiadás, 94 képpel, ára fűzve
2 K 80 f, kötve 4 K 40 f  helyett 3 K 60 f.

Sztrogoff Mihály utazása Moszkvától Irkutsig. 
Harmadik kiadás, 82 képpel, ára fűzve 2 K 80 f, 
kötve 4 K 40 f helyett 3 K 60 f.

A tizenötéves kapitány, regény, negyedik ki
adás, 59 képpel, ára fűzve 2 K 80 f, kötve 4 K 40 f 
helyett 3 K 60 f.
í* Az új hazában, regény 65 képpel, ára fűzve
3 K 20 f, kötve 4 K 50 f  helyett 3 K 60 f.

Az úszó sziget, regény 79 képpel, ára fűzve
4 K, kötve 5 K 20 f helyett 4 K 20 f.

Az úszó város. Az ostromzáron keresztül. 42 kép
pel, ára fűzve 2 K, kötve 3 K 20 f helyett 2 K 60 f.

Utazás a föld körül nyolcvan nap alatt, ne
gyedik kiadás, 51 képpel, ára fűzve 2 K 80 f, kötve 
4 K helyett 3 K 20 f.

Utazás a föld központja felé, második kiadás, 
58 képpel, ára fűzve 3 K 20 f, kötve 4 K 80 f he
lyett 3 K 80 f.

Utazás a holdba, negyedik kiadás, 42 képpel, 
ára fűzve 2 K 40 f, kötve 3 K 20 helyett 2 K 60 f.

Világfelfordulás, regény, második kiadás, 34 kép
pel, ára fűzve 2 K, kötve 3 K 50 f helyett 2 K 80 f.

Világura, regény 30 képpel, ára fűzve 2 K 80 f, 
kötve 4 K helyett 3 K 20 f.

A zöld sugár. 44 képpel, ára fűzve 2 K, kötve 
3 K 20 f helyett 2 K 60 f.

Verne Gyula és Laurie André a „Cynthia hajó
töröttjei, 40 képpel, ára fűzve 2 K 40 f, kötve 3 K 
60 f helyett 3 K.

Verne Gyula összegyűjtött munkái. Olcsóbb kiadás.
Minden kötet képekkel és diszkötésben. Ára 2 K 50 helyett 2 K.

I. Antifer mester. 2. Bombarnac Claudius. 3. Cascabel Casar, 4. Dél csillaga. 5. Észak a dél ellen. 6. A gőz- 
ház. 7. Húszezer mértföld a tenger alatt. 8. Kárpáti várkastély. 9. Két évi vakáció. 10. Névtelen család.
II. Ox Doktor. 12. Prémek hazája. 13. A rejtelmes sziget. 14—15. Sándor Mátyás 2 kötet. 16. Strogoff Mihály
utazása Moszkvától Irkutzig. 17. A tizenöt éves kapitány. 18. Utazás a föld körül 80 nap alatt. 19. Utazás a 
holdba és a hold körül. 20. A zöld sugár. Mindezek megrendelhetők a

Luther-Társ. könyvkereskedésében Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 51 /a.
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! Megjelent! ! Megjelent!

Kincses Kalendáriom
az 1911. évre.

A gyakorlati élet általános útmutatója.

TizenötödiK évfolyam.
Á r a  K ö tve  2 K oron a .

A Kincses Kalendáriomnak évről-évre 
összegyűjtött kötetei úgyszólván egy 
lexikont pótolnak, mert a Kincses Kalen
dáriom tanulságos és hasznos ismere

tekkel gazdagít bennünket.

Megrendelhető a
Luther-Társaság :: |  B udap est, VIII.,
könyvkereskedésében, $ Szentkirályi-u. 51/a,
ahonnan 2 korona 20 fillér beutalványozása 
:: ellenében bérmentve küldetik meg. ::

Evangélikus imakönyvek.
Legkedveltebb imakönyvek a Gyurátz 
Ferencz püspök úr által írott következő 

imakönyvek:
A Hit oltára. Imakönyv, evang. keresztyének szá

mára. Negyedik kiadás. Vászonba kötve 1 (50 K,arany- 
metszéssel tokban 3 K, bőrkötésben 6 K, borjúbőr
kötésben párnázva 8 K.

Lelki vezér. Kisalakú imakönyv. Kilencedik ki
adás. Vászonba kötve 150 K, aranymetszéssel 3 K, 
bőrkötésben (5 K, borjúbőrkötésben párnázva 8 K.

Kovács A .: Balzsam. Ára bőrkötésben arany- 
metszéssel 4 K.

Székács József: Imádságok és buzgólkodások.
Vászonkötésben 5 K, chagrinbörkötésben aranymet
széssel 8 K, párnázott borjúbőrkötésben 10 K.

Sántha Károly: Őrangyal. Protestáns ifjak és 
leányok, különösen konfirmáltak részére. Vászon
kötésben 2 K, párnázott borjúbőrkötésben 7 K.

Imakönyvek gyermekek számára:
Kovács Andor: Lelki tavasz. Imádságos könyv 

gyermekek, ifjak és leányok részére. Ára vászon
kötésben 2 K, fehér vászonkötésben piros metszés
sel 3 K, bőrkötésben csattal 6 K.

Ruttkay Sándor: Kis imakönyv. Ára papirkötés- 
ben (50 fill., vászonkötésben 1 K.

Mindezen imakönyvek a
Luther-Társaság könyvkereskedésében,
Budapest, Vili., Szentkirályi-utca 51/a. kaphatók.

A Luther-Társaság könyvkereskedéséből
Budapest, Vili. kér., Szentkirályi-utca 51/a„ a következő

ifjúsági iratújdonságok
szerezhetők be:

Benedek Elek: Toldi Miklós. Arany Toldi-trilo- 
giájának tartalma az ifjúság számára. Mühibeck 
Károly pompás rajzaival. Album alakú kötet, ára 
díszes kötésben 8 korona.

Rákosi Viktor: A bécsi diákok. Szerző ebben a 
regényében a bécsi 48-iki forradalmi mozgalmakat 
veszi háttérül. Művészi illusztrációkkal. Ára dísze
sen kötve 5 60 korona.

Hankó Vilmos dr.: Universum V. kötet. Roppant 
sok érdekes és hasznos tudnivalót tartalmaz a ter
mészettudományok, technikai tudományok, találmá
nyok stb. köréből. Ára díszes kötésben 8 50 korona.

Laurie A .: A délafrikai aranykeresők. Érdek
feszítő kalandos történet keretében ismertet meg a 
tengerjáró hajókon folyó élettel. Afrika vad népei s 
a délafrikai telepek életével. Ára sok képpel 5 kor.

Bérezik Árpád: Ifjúsági Színpad. Hét eredeti 
vígjáték. Ára kemény kötésben 140 korona.

.......-=^= Megrendeléseket kérünk: =
a Luther-Társaság könyvkereskedésébe,
Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 51/a. intézni.

Énekeskönyvek.
Dunántúli énekeskönyv. Félvászonba kötve 

2 kor. 20 fill. — Egész vászonba kötve, valódi 
aranynyomású kehellyel 3 kor. 20 fill. — Chagrin 
bőrbe kötve, kapoccsal, aranynyomású kehellyel 
és metszettel 6 kor. — Finom chagrinbőrbe kötve, 
valódi aranynyomású kehellyel és aranymetszés
sel 7 kor. — Finom chagrin bőrben, valódi arany
nyomású kehellyel, kapoccsal és aranymetszéssel 
7 kor. 50 fill. — Finom chagrin bőrben, valódi 
aranynyomású kehellyel, gyöngyvirágdíszítéssel, 
arany és fehér nyomással 8 kor. — Párnázott 
borjúbörben, valódi aranynyomású kehellyel, arany 
szegéllyel és aranymetszéssel 10 kor. 50 fill.

Győri énekeskönyv. Egész vászonba kötve, 
valódi aranynyomású kehellyel 3 kor. 60 fill. — 
Chagrin bőrbe kötve, valódi aranynyomású kehely- 
lyel és aranymetszéssel 8 kor.

— Külön kötéseket is készíttetünk. —
Békéscsabai énekeskönyv. Egész vászonba

kötve, valódi aranynyomású kehellyel 3 kor.
— Külön kötéseket is készíttetünk. —
Beliczay-féle keresztyén halotti énekes

könyv. Egész vászonba kötve 2 kor. 40 fillér.

--------  Kaphatók: --------
a Luther-társaság ev. könyvkereskedésében
— Budapesten, VIII Szentkirályi-utca 51/a. —
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Szépirodalmi újdonságok.
Mikszáth K. hátrahagyott munkái:
A fekete város. Regény három kötetben. Törté

neti hátterű regény, mely a Rákóczi-korbeli Szepes- 
ség életéből ad fémes tollal írt, ragyogó humorral 
előadott történetet. Ára a három kötetnek fűzve 12 
K, díszkötésben 18 K.

Elbeszélések. Mikszáthnak élete utolsó négy évé
ben írt elbeszélései ebben a kötetben jelennek meg 
először összegyűjtve Ára fűzve 1 K, diszkötésben (> K.

Kóbor Tamás újabb munkái:
Hamupipőke Őnagysága. — Ki a Ghettóból

Mindegyik regény két kötetből áll. Ára (! K.
, Szemere György; Kont eset. Fantasztikus regény. 

Ára 4 korona.
Tömörkény István: Ne engedjük a madarat.

A szegedi magyar népélet kitűnő írójának legújabb 
elbeszélései, tősgyökeres, az igazság erejével meg
ragadó történetek. Ára 4 K.

Sudermann Harmann : Énekek éneke. Az Énekek 
Énekének Németországban rendkívüli hatása volt s 
a magyar olvasóra is hasonló erővel fog hatni. Két 
kötet ára 8 korona,

Shaw Bemard: Cashel Byron foglalkozása. For
dította Benedek Marcell. Shaw e regénye, az első 
nem színpadra készült műve, amely magyar nyelven 
megjelenik, teljes erejében és sokszínűségében mu
tatja be Shaw fölényes szellemét. Ára 4 K

Mindezen művek megrendelhetők a
Luther - T ársaság könyvkereskedésében,

Budapest, VIII. kér., Szentkirályi-utca 51/a.

Legalkalmasabb Karácsonyi 
ajándék gyermekeknek

Jó Pajtás
Képes gyermeKlap Könyvalakban.

Megjelent: I. kötet 1909. Ára díszes 
színnyomatú bekötésben 3 K 50 fill.
II. kötet 1910. I. félév. Ára díszes 
színnyomatú bekötésben 0 korona.

Kaphatók a
A Luther-Társ. könyvkereskedésében,
Budapest, VIII. kér., Szentkirályi-utca 51/a.

NAPTÁRAK
A következő 1911. évre szóló naptárak 
kaphatók és megrendelhetők a Ltíther- 

T ársaság  könyvkereskedésében  
Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 51/a.

Protestáns árvaházi képes naptár.
Szerkesztették Szabolcska M ihály és Raffay 
Sándor. Á ra 60 fillér.

Protestáns új képes naptár.
Á ra 80 fillér.

Protestáns papok zsebnaptára.
Szerkesztette V értesi Z oltán. Á ra 1.20 fillér. 

Luther-Kalender.
H erausgegeben von D . Georg Buchwald. 
Á ra 1 K  80 fillér.

Kincses kalendárium.
A  gyakorlati élet általános útm utatója. X V . 
évfolyam . Á ra kötve 2 korona.

A z Athenaeum nagy képes naptára. 
C ím tárral e llátva. Á ra kötve 2 K  60 fillér.

Ugyanott bárhol hirdetett más naptár és bár- 
: :  mily irányú munka megrendelhető, t ;

Homyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdája Budapesten 49832

A Révai Nagy Lexikon
:: I. kötete már megjelent ::

A teljes mű 18 kötetből fog állani 
s évente 3—4 kötet jelenik meg.
Egy-egy kötet ára angol vászon
kötésben 1(5 korona s 4 koronás 
havi részletfizetésre megrendel
hető a Luther-Társ. könyvkeres
kedésében (Bpest, Vili., Szent- 
királyi-u. 51/a), ahonnan kívánatra 
kimerítő prosp. ingyen küldetik.

Karácsonyi ajándéknak különösen a lkalm as:

A magyarhoni
protestáns egyház története.

A művelt közönség; számára Farkas József, Kovács 
Sándor és PokolyJ. közreműködésével szerkesztette: 
Zsilinszky Mihály. — 12 melléklettel és 238 szöveg
képpel. 800 oldalra terjedő díszmü, tárgyalja a hazai 
protestantizmus küzdelmekben gazdag történelmét Ez 
a munka nélkülözhetetlen minden művelt protestáns 
családra nézve. Eleven és világos stílusú, hasznos 
tanulságokban gazdag mű. Ára díszes vászonkötésben 

17 korona, félbőrkötésben 19 korona.

REMENY
finom csontlevélpapir 
:: és bélelt borítéK ::

Egy csinos doboz 50 levélpapír 
és 50 borítékkal 1 korona. — 
Ugyanaz úri alakban 1 K 50 fill.

Kapható a Luther Társ. könyv- 
kereskedésében, Budapest, VIII. 
kér., Szentkirályi-utca 51/a. sz.


