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MÉG mindig sokan l'annal\, kik együltaJában nem 
ismerik, s még többen, akik nem tudják kellő

kép méltányolni azon kiváló hucsúengedélyt, mclyben 
Sz:entatyánk, X. Pius púpa, az eg~sz világ katholikus 
hiveit 1904 mút·czius H-én részesítette. Azért rihiden 
kifejtjük ezen bucsúeugcdély mihenlétét, nagy elő

nyeit és egyszerstHind elmondjuk keletkezésének 
történetéL 

I. ~lihen áll ezen lmcsúen~Jedély? 

Röviden a kiil'elkezüldJcn l"oglalható össze a felelet: 
Szenlatyánk H bncsú-kongregúcziónak l nw IIIÚ!'

czius 9-éu kell hatúrozalÚI'ttl az összes hivi"•k szá
mát·a halúlnk ,·m-tjakor megnyerhetíí teljes bucsúl 
engedett nzon csekély föltétellel, hogy Yalamikor 
életükben, tetszésszerinti napon. ttté>ltú sz:entgyónás 
és áldoztts után bnzgt'l. iiszintc sz:íHel eze11 rövidke 
imát elmondjük: 

«Oh édes L~fPnem. te(jes lllt'ffll!fll:fJtiÍssal és készsé
/Jesen fo.r~adom már nwHf a halál et.z-o11 W'mét. mely 
neked tet • .::zik. ''" üss.:.e~< ;·efejú;·ó .tJ!Ji'it;'t'/;iidkel, .~.<en

redésekkel é~ f(íjtlalmakkal egyiifh>. 
l. Teljes bnt81Í \'an ezen imúcskúhoz: kötve, tehát 

a halúlnnkkot· biíneiuk miall ránk nehezedő összes 
ideiglenes hiinlctésl'k eleng-0dése; lllillek flllytún a ki 
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ezen bucsút elnyerte - és természetesen halála 
perezében nincs halálos bün állapotában - és 
összes bocsánandó bűneit is igazán megbánja, 
tisztítótűz nélkül azonnal a mennyországba juthat. 

2. Halálakor nyeri el az ember ezt a teljes bucsút, 
vagyis: magát a bucsút nem már most, előre kapja 
meg, hanem föltételeit teljesítheli előre; magát a 
bucsút pedig a halál pillanatában nyerjük meg, 
tehát a legkedvezőbb időben, melyet csak kívánha
tunk, s így mármost, egészséges napjainkban. gondos
kodhatunk a legfontosabb. legválsúg-osabb óránkróL 

3. Feltételei csekélyek. 1\lint rendszerint egyéb 
teljes bucsúmíl, nkként ennél is az első feltétel: 
mélló szentgyónás és áldozás. Úgy hiszeru, katho
likus embernek tal(m mond<mi sem kellene, hogy 
halálos bűn állapotúban egyttltalában semmiféle 
bncsút nem nyerhetünk, köYetkezé=-kt>p ebben sem 
részesülhetünk a mcgszentelő malas;.:t híján. Hogy 
is lehetne szó ,·alakinél a bíín ideiglenes büntetr
seinek elcngedésé•·iíl. mikor mé~ maga a hiín P-s a 
súlyos hünnel já1·ó iirök büntetés terheli lelkét! 

A második feltétel pedig csak ahban áll, hogy a 
szentsc'>gek töredelme::-. buzgú Yélelc llláll iíszinte 
ájtatossággal, habá1· nem hallhatónn, de magunkban 
Idej t vei!: elrwmclj nk a ft>mrchbi iu1át. nr 0 g pedig 

* Ezt azért emlitem, mert tapnsztalásból tudom, hogy 
akadnak, kik azt hiszik, elég ha pusztán szemmel elolvassák, 
vagy csak gondolalban végzik el az előírt bucsúimát. Áltctlá
ban minden bucsúimára áll, hogy nem elég gondolatban, 
hanem szó\·al kell nzt elimádkozni. 
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lehetőleg bm:gón, a benne kifejezett odaadás, Isten 
szent akamfán gyermeki megnyu_qvá8 érzelmével. 
E:wn két feltételnél egyéb nincs előírva. 

II. Előnyei. 

Ezen oktató magyarázat után fontoljuk meg e 
bncsúcng·edély nagy előnycit 

1. Már az is nagy s;~,erencse ránk nézve, hogy a 
bucsúk ttltal kevés imával, böjttel, alamizsnin·al stb. 
törleszthetjük ez életben a különféle ideiglenes bün
tetéseket, mclycket a bün maga után von; kivált 
pedig nagy jútélemény a teljes bucsú, mely által az 
összes fenmtllú ideigletws büntetéseink elengedésé
ben részesülünk. Ámde az ember sohasem érzi a 
teljes bucsúnak oly nagy szükségét. mint épen 
halála pillanatúban. :\le1·t ekkor 111Índen ideiglenes 
büntetés. a melyérl az élet folyamim eleget nem 
tettünk a tisztítótűzre marad: ennek rettentő kínjai 
pedig a l'öldi sl:emedéseket hasonlíthatlanul felül
múlják. 1\Jé~r a szentek is remegtek a tisztítótűztöl, 

s a küzdö egyhúz szüntelen sarkalja híveit, hogy a 
s1.envedií egyhúznak, a tisztítótűzben lévő lelkeknek 
kínjait a szentmise-úldozat. bucsúk, jócselekedetek 
stb. felajánlúsával csillapítani és megrövidíteni igye
kezzenek. November ha,·át is az ehheli buzgalom 
gyakodatára ~zentcli, s az egósz l'l' folyamún min
den szentmisébeu megemlékei.:ik a tisztítótűzheu 

szenvedö lelkekről. Az egyház e111e szorgoskodó · 
gondja, a szentek aggodalma nem hiábavaló, hanem 
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komoly figyelmeztetés a tisztítótűztől való üdvös 
félelemre! És íme, ha valaki halála perezében teljes 
bucsút nyer, akkor tisztítótüz nélkül azonnal be
mehet az örök boldogságba! 

2. Bát· az egyház egyes bucsúengedélyei eddig is 
lehetövé tették ezen nagy szerencsét, ámde a halá
los ór{tra engedett teljes bucsú elnyerése korántsem 
volt annyira megkönnyítve, mint most.A feltételeksze
rint ugyanis szükséges voll, hogy a haldokló bünbánó
lag szúral vagy Jegalább szivében Jézus szent nevét 
kiejlse. Csakhogy hányszor mflr oly gyenge a beteg, 
hogy utolsó perczeiben nem képes eg~·etlen szót sem 
kiejteni, vagy elcsigúzottsúga és fújdalmai folytán 
nuí.r elernyedt lelki ereje, hiúnyr,ik a lélek üdesége és 
nem birja egykönnyen a kellő bú nat ésszeretet get·je
delmét szivében felgerjeszteni. És ismét hányat ér 
\'úra tlan ul a halúl?! Egészséges napjaiban azonban 
b:trki könnyen és uyugodtan teljesítheti a fent 
elsoroJt csekély feltételeket. Süt választhat valami 
kedvező alkalmat, a midiin különösen úhitatra van 
hangolva, mint példíml szcnt missiú idején, lelki
gyakorlatok YégeztéYeL ,·alantely ki\·úló ünnepen, 
gyermekek elsö szentúldoz:ísuk utún stb. Több ízben 
is eh·égezhetjiik és biztousúg ked,·éért aj:í.nlatos is 
több szentgyónús és úldozús után azon illlúcskitt 
elmondani. hn netalán aitól tartunk. hogy gyarló
súgból elsö izheu neut tellünk a föltételeknek ele
gel, kiilöni\sen, hogy az Úr szcnt nkaratún ,·aló 
mcgnyu~v:ís érzelme hiúnywlt. 

a. l-In \'iilaki h:ít'lllikm· él«'túbcn cg-ysr,cr kellií 
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módon teljesítette a feltételeket, csak egyetlenegy 
esetben veszítheti el a bucsút, ha t. i. halála pilla
natában súlyos, halálos bűn terheli lelkét. Ily álla
potban az ember Isten ellensége, a sátán rabja; ily 
állapotban rá nézve a halál az örök pokol kapúja ; 
ily állapotban meghalni annyit tesz, mint elkárhozni. 
De nem vész cl az említett teljes bucsú azzal, ha 
a föltételek teljesítése után az a nagy szerencsét
lenség ér, hogy ismét halálos bűnbe esel, csak az 
szükséges, hogy legalább a halál pillanatában újból 
a kegyelem állapotában légy. 

Ezek megfontolása után legyünk hálásak Szent
atyünk irúnt és imádkozzunk érte gyakran, ki az anya
szentegyhúz lelki kinestárút megnyitva ily könnyíi 
szerrel oly nagy kegyelemhez juttatott! 

lll. Története. 

Lússuk ,·égül ezen bucsúengedély történetét 
A mult sz:"tzad közepén élt Turinban egy Carasso 

József nevü buzgó pap, a Consolata-templom és a 
vele kapcsolatban lévö kollégium elöljúrója. Ezen 
hívatalán kÍ\·ül még azzal volt megbi7.va, hogy az 
elitélteket a kivégzés elött készítse elö a halálra. 
Nagy buzgalmát a jó l!'ten ig~n nRgy ke!!"yelmekkel 
jutalmazta. mert a szerencsétlen foglyok közül senki 
sem halt meg anélkül, hogy lelkiismeretét ideje
korán rendbe ne hozta volna. Még a legkonokabb 
gonoszleviiket is sikerült 111egindítauia, kih."'ben a 
legtöJ•cdelmescbh hi'lnhúnat lllellett oly CJ'í"'s !Jizal-
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mal ébt·esztett Isten irgalmassága iránt, hogy nyu
god~ sőt csaknem örömmel telt szívvel léptek a 
bitófa alá. Megmagyarázta ugyanis nekik, hogy a 
halálnak Isten akaratán megnyugvással fogadása 
hitünk egyi!;: legnagyobb és legérdemsxerzőbb ténye 
s ezt gyakorolhatják i'1k most, a halál küszöbén. 
A fenti rövid imát szerkesztette szíunukra s velük 
imádkozgatva igyek.exett tartalmát velük ítléreztetni. 
A világ ugyan még mindig szerencsétleneknek tartja 
öket, pedig ily érzülettel Isten előtt múr nem gonosz
tevők, hanem nagyon is ked,·esek. l\lerl hisz Isten 
nem a külsöt, hanem a bensüt nézi s «a megtörő
dött szivet nem veti 111eg>>. (Zsolt. 50, 19.) 

Carnsso akárhányszor hálatelt lélekkel tért vissr.a 
a vesztiihelyröl. ((Most ismét egy lélekkel több van 
az égben - kiállott fel öt·ömében - és múr imád
kozik értünk: mcrt ilyen elitéltnek nincs sziiksége 
a tisztítótüue.» Aztún fejcst'lvúlva hozzúfüzte: «És 
miért menjünk mi liibhiek a tisztítúliízbc ?» - és 
sokat tiiprcngPtt magában, hogy menthetne meg 
másokal Í!-3 nz elégtétel entc kínos helyétől. 

V égre ritjött a nyitjára. Li!(nri sze nt Alfonz írt 
a gyóntató atyúk számára egy ,·ezérkönyvet, amely
b!'n említi, hogy Isten elött legkedvesebb penitenczia 
és legtökéletesebb áldozat az ember részt'>röl, ha 
büneiért engesztelésül az Úr akaratán megnyugvás
sal szivesörömest fogadja el n halúlt. Ezt fontolgatva 
elhatározta ntagúban a szentl-letüpup,ho!!y a púpához 
megy és kérni fogja, engedjen minden hivönek teljes 
bucsüt ar. általa sxerkesztett intút·a, melyet a foglyok-



kal szolwtt imádko;-;tatni. IX. Pins ült akkor szent 
Péter székén s a csodúirúl híres Don Bosco terjesz
tetteeléje 1858 úpt·ilis 9-én Carasso kérelmét. A Szent
atya beleegyezett ngyan, de nem últalánosan, hanem 
csak szűk körre, többek kö;-;t a turini szent Ferencz
kollégium tagjaira terjesztette ki bucsúengedélyét. 

Ezen csekély szerenesések és Carasso halála után 
az egész ügy feledésbe 111ent volna, ha egy kiváló 
turin-egyházmegyei pap újra fel nem karolta volna 
Carasso gondolatát. Negy1•en f.vi kitartú fáradozás
sal egyre szorgalmazta kérelmét különböző befolyá
sos egyéneknd, hogy a;-; ú. n. «Congregatio Indul
gentiarunlll útjún a hi ,-eket e nagy l\ egy és kivú ló 
bucsú rés;.-;esei1·é tehesse. 1\Iajd a betetjesztett iratok 
vesztek el, majd nwg t> l haltak azok, kiknek kezébe voll 
az ügy letéve. l\iús kevóshbé apostoli lélek buzgalma 
rég lelohad! volna, de e;.-; a derék pap nem s;.-;ünt meg 
im:í.dkozni és Ílllúdko;.-;talni t'•s 1·eményleni, mígnem 
X. Pius tróma lépett. . .\wnnal is1nd. imm:ír ötödször 
újította meg h·l'~lmót {'S. miut tudjuk. sikerrel. 

-j( 

Ha ezen apostoli fél'fiú -1:0 (·ven út nem nyugo
dott, hogy a hiveknek tehút neked is megszerezze 
e nagy bucsú leht>töségét. saját lelked érdekében 
ne mulaszd el, hanem buzgi'm használd fel elnyere
sére a legközelebbi alkal111at: és kérlek, e sorok 
írójáért is rüpíts l'g~· fohúszt az ég felé, hogy boldog 
halállal hagynt el a rilúgot. ,-pled együtt dics,.őítse 

Isten végtelen bökezü irgalmát az égben. 
A. M. D. G. 



Tudni valók a Sze nt-István-Társulatról. 

A Szent-István-Társulat a magyar katholikusoknak olyan 
egyesülete, mely arra vállalkozik, hogy jó könyveket adjon ki 
és terjeszszen. A tanult embernek és a népnek egyaránt olyan 
könyveket és egyéb olvasnh-alókat ad a kezébe, melyekböl a 
vallásos hit táplálékot nyer, de a melyekböl tanulni és neme
sen szórakozni is lehet. Az összes iskolák számára a Szent· 
István-Társulat ad ki tankönyveket; kiad továbbá tudományos 
müveket, tisztességes regényeket, az ifjúság számára készült 
tanulságos könyvek~ t, a népnek való kis füzeteket, telve hasz
nos tanácsokkal ajózan életre és a helyes gazdálkodásra. 

Mindezt a sok köny\·at és más írást a lehető legolcsób
ban adja. mert mint katholikus egyesület azt akarja, hogy a 
jó könyv minél szélesebb körükben terjedjen s az igazsággal 
ne csak az ismerkedjék meg, a kinek sok a pénze, hanem az 
is - söt killönüsen az - a kinek kevés a pénze s a kinek 
épen az igazság, a katholikus igazság az egyellen kincse és 
vigasztalója ezen a földön. 

· A Szenl-István-Társulat .Magyarország elsö apostoli kirá
lyának, szenl Istvánnak nevét viseli. Mert mint szent István 
királyunk .Magyarországot katholikussá és mü\·eltté igyekezett 
tenni, úgy a róla elne\·ezett Társulat is hazánkban a katho
likus szellem és a mii\·eltség terjesztöje kiván lenni, tehát 
szcnt Ist\·án szelleméhen akar müködni. És valamint szenl 
István a magyarok Xagyasszonyának, a boldogságos szüz 
Máriának oltalmálla ajánlotta Ma~cya.rországot, úgy a Szent
lstván-Társulat is a magyarok Nagyasszonyát vallja égi Pátró
nájául és az ö hat11lmas kiizbenjárását kéri, midön jó küny-
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vekkel hazánkban az egészséges keresztény szellemet ter
jeszteni igyekszik. 

A Szent-István-Társulat már közel jár fönnállásának 
hatvanadik évéhez. Ennyi ideje, hogy Magyarországot jó
irányú könyvekkellátja el. Még 1848-ban alapították a Szent
István-Társulatot; és mert czélja az, hogy jó könyveket olcsón 
adjon, azért neve eleinte az is volt, hogy: <<Jó és olcsó könyv
kiadó-társulat». 

A Szent-István-Társulat pártfogói a püspökök. 
Tagjai többfélék.Vannak pl. alapító tagjai; ezek közé föl

veszik azt, a ki egyszersmindenkorra négyszáz koronát tesz 
le a Társulatnál örök alapítványképen. Vannak rendes tagjai, 
a kik közé fölveszik azt, a ki évenkint tíz koronát fizet tagdíj 
gyanánt s legalább három hre kötelezi magát. Vannak végül 
pártoló tagjai, a· kik évenkint csak két koronát kötelesek fizetni. 
Ezek csak egy évre vállalnak kötelezettséget, de ha az év 
végéig nem jelentik, hogy ki lépnek, a következő évre is tagok, 
tehát a következő évben is fizetik a két koronát. Megjegyez
zük itt. hogy nök is lehetnek tagok. 

A falusi népnek, továbbá mesterembereknek,kereskedök
nek : tehát mindazoknak, kik nem végeztek magasabb isko
lákat, az olcsó pártoló tagságot ajánljuk. 

Azért az évi két koronáért pedig mit kap a pártoló tag? 
Mert jól megjegyzendő: nem alamizsnaszámba megy a tagdij, 
a mit a Szenl-István-Társulatnak fizetnek, hanem a Társulat 
bőven visszaadja a tagdíjat könyvek alakjában. 

Azért a két koronáért tehát a pártoló tag kap minden 
évben kalendáriumot s ezenkivül pár igen szép könyvet: 
olyant, mely katholikus hitében megerősíti, meg olyant, mely· 
ből okos dolgokat tanulhat, \-égül olyant, mcly mulatságos 
órákat szerez neki. 

De nemcsak a pártoló tagok, hanem a többi tagok is 
kapnak tagdíjukért évenkint bízonyos könyveket. Ezt az é\•i 
könyvadományt tagilletmény-nek ne\•ezik. , 

De a Szent-István-Társulat mint már említettük, sok 
egyéb könyvet is nel ki, melyeket nem ad tagilletményül. 
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Az ilyen könyvekre nézve az összes tagoknak - tehát a 
kétkoronás tagoknak is - megvan az a kiváltságuk, hogy a 
könyveket bizonyos ármérsékléssel. tehát a bolli árnál vala
mivel olcsóbban kapják. Csak a tankönyvekre nem vorr.llko· 
zik ez; mert a tankiinyvek ára oly csekély és a Szent-István· 
Társulat évenilint annyi tankönyvet oszt szél teljesen sze
gény iskolásgyermekek közt ingyen. hogy a Lankönyvek bolli 
árából senkinek sem tehet engedményt. 

A ki mindazt a sok jó és szép könFel hirni akarja, mit 
a Szent-István-Társulat tagilletményül ad, az lépjen be a 
Szent-István-Társulatba! 

A Szent-István-Társulat kiadványainak jegyzékét bár
kinek, a ki ezt töle egy levelezőlapon kéri, szivcsen megküldi. 

A ki a Szent-lstt•án-Társulat tagjává akar lenni -akár 
alapító, akár rendes, akár pártoló tagjá\·á -·az forduljon a 
Szent-István-Tdrsulat titkdri hivataldhoz. (Budapest, \'Ill., 
Szentkirályi-utcza 28. szám.) Elég egy kiiziinséges levelezö
lap is. Évközben is lehet jelentkezni. A ki teheti, a jelent
kezéskor küldje be mindjárt az arra az évre szóló tagdíjat is. 

A ki pártoló tagokat ki\·án gyüjteni, az kérjen gyUjtö
iveket a Szent-István-Társulat titkári hivatalától. A szorgal
mas grüjtök, ha legalább Liz pártoló tagot szereznek, aján
dékkönyvet kapnak. A mikor a gyüjtö-h·et a gyüjtötl pártoló 
tagok neveivel a Szent-Istdn-Társulalboz visszaküldik, tes
sék az ivel a fötisztelendö plébános vagy káplán úrral lát
tamoztatni. 



A Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalában 
Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 28. sz., kap'lult6k a ldWetkezö 

Népiratkáka 
t. Mfl~fél nap Boldogfal ván, 4 lll. - ~. KönnyQ az asszonynak, 

6 fil. - 3. Egy porczió pá.linka, 6 lll. - 4. Krumpli Miska, 6 lll. -
5. A vén Rókflné, 4 fil. - 6. A fejszének nyele, 4 fil. - 7. Galambos 
Ralint ártatlansága, 8 fil. - 8. Remele Péter, a derék földmíves, 
8 lll. - 9. Egy délután Antal bácsiéknál, 10 fil. - 10. I. Czinkotai 
klmtor. II. Hogyan boldogulhatunk? 4 fil.- ll. Derék Bálint kántor 
uram beszélgetései az ünnepek és vasárnapok mepzenteléséröl, 
4 fil. - 1!!. A nagyravágyó, 4 lll. - 1::1. A szövetkezetek elönyei, 
10 fil. - 14. A dr:iga méreg, 10 fil. - 15. Virág Anrlré.s története, 

. 6 fil. - 16. Sz.ent László kelyhe, 8 lll. - 17. Eldorádó, !!O fil. -
18. Egy szem baraczkmag, 6 fil. - 19. A nagy lutri, 6 fil. -20. Szi· 
vet szivért, 6 fil. - !!l. Mester uram a nevelésről, 6 Hl. - !!ll. A gár· 
donyi biró, tO lll. - !!3. Az án·ák atyja, 10 fil. - 24. A pórul járt 
irigy, 6 fil. - 25. A mit nálunk még kevesen tuduak, 6 fil. -
\'!6. Hogyan lett Lajlor uram módos emberré, 6 fil. - 27. A szántás
nak és a vetéenek titkai, 6 fil. -28. Mi a magyar gazda büszkesége, 
6 lll. - 29. Milté bátya és a ki~értetek, 6 fil. -30. Az én szivem ilyen; 
hat a tied milyen? 6 fil. -31. A két szomszéd, 8 fil.- 32. Az igé
ret adományt vár, 16 fil.- 33. Fehér Orzse szomorú esete, 6 fil.-
34. Isten jutalmaz és büntet, 8 lll. - 35. A gyermek - Isten 
ll.ldása, 6 lll. - 36. Kerüljük a pletykál! 8 lll. - 37. Faragó 
uram baja, 6 fil.- 38 . .MAtyé.s király, a nép barAija, 6 fil. -39. Mit 
izen a római pápa minden kath. embernek? 8 fil. - 4-0. A mire Isten 
AidAst nem adott, 8 fil. -41. Szent Alajos élele, 8 fil. - 4:!. A tem
plom tiszteletben larlásflról, 6 fil. - 43. A pokol útja, 6 fil. -
44. A szelényi kút, 6 fil. -45. A Balaton tüudérei, 6 fil. - 46. Be· 
szélgetés a kimtortanítói loivatal fontos voltáról, 6 fil. - 47. Milria
Radna rövid története, 12 fil. -48. Menjünk .~merikába? 6 fil.-
49. Bogár Böske, 6 fil. - 50. A jó egészség könyve, 30 fil. -
51. A b\lCollki klikereszl, 6 fil. - 52. Isl~n idd, hten \'er, 6 fil. -
53. Simor Jáno> herczegprimás élei története, 6 fil.- 54-. Segur, rövid 
és bizalmas feleletek a keresliény vallAs ellen leginkabb elterjedt 
ellenveté$ekre, 4-0 fil. -55. A róm~i pápa izenele a munkások álla
potáról, 12 lll. -56. Rozzant szekér, sánta lo, 10 fil. -57. Fehér 
Bandi, 6 fil. - 68. Deres ;\fi hál y sor>a, 6 fil. - 59. A kereszté'ny ellen' 
sépzeretet, 4 lll. - 60. A gonosz szomszéd, 6 fil. - 61. A két czinkos, 
6 lll. - 62. A becsilletesség jutalma, 10 fil. - 63. Borura derü, vagy 



az i867·iki kieuezés t6rt6nele, it ru. - 61. A mauar szent korona 
és a koron{lzltsi jelvények, 16111.- 65. Szent László király, 1~ fil.-
66. A koler{lról, 4 fil.- 67. Falusi rossz szokások, 8 fil.- 68. Az Isten 
keze, 8 .lll. - 69. Kender uram mulatságos esete, 6 fil. - 70. Az új 
pénz, 1!1 ru. - 71. A falu árvája, 6 lll. - 7~. János razda boldog· 
sága, 10 III. - 73. Ujabb falusi levelek a polpri hAzassagról, a lll. -
74. XUI. Leó pápa élete, 10 ru. - 75. A római pápáról, 8 fil. -
76. Mit kell tudmmk a parancsolt böjtökröl, 8 fil. -77. Nem mind 
arany, ami lény lik, 8 III. - 78. Bús Pál története, 6 fil. - 79. A ha· 
zugság útja, 10 fil.- 80. Dura Miklós, 8 lll. -81. A léleklátó, 6 fil.-
8!1. Az ölyvedi kántor, !14-111.- 83. A fekete kenyér, 4 fil.- 84.. Meszes 
János büne, 6 lll. - 85. Szerenesés András, 8 til. - 86. Jézus szüle· 
tése, 10 fil. - 87. A szegény asszony, 1~ fil.- 88. A falu birája, 
6 fil. - 89. Más felesége, 10 III. - 90. A szegény és gazdag, 6 III.-
91. A jámbor t{lrsulatokról, a lll. - ~. A szomorúak vigasztalója, 
8 fil. - 93. Mariska, vau : Okosan keresd a boldogságot, 8 fil. -
94.. A két testvér, 6 fil. - 95. A balásfalvi bankócsinálók, 8 fil. -
96. A k{lromkodó nyelv, 8 fil.- 97. A telhetetlen Gangos, 6 fil.-
98. A csóregi czifra szür, l~ fil.- 99. Az apai átok, !O fil.- 100. Lelki 
patika, 24. fil. - 101. Karllcsonyi pászto1játék, 10 fil. - 102. Szent 
Filomena története, 6 fil. - 103. Kincses And rés, vagy: Jó az Isten, 
jót ád, 6 fil. - 104.. A Pisti gyerek apja, vagy : Ti,zteljed atyádat, 
anyádat, 10 fil. - 105. A talált kincs, vary: Add vissza az idegen 
jószárot, 6 fil. - 106. Megsegit a boldogs{lgos Szüz. Tanulsáros 
történet, 6 fil. - 107. Megszentelt idök, ~4 fil. - 108. Föveszedel· 
münk (a káromkodás), 20 fil. - 109. Szép András alma, 6 fil. -
110. A házasség szenlsége, 4 .lll. - lll. Barcza Balint könyvei (a 
rossz olvasményról), 4 fil. - 11~. CseppekböJ áll a tenger (a 
korcsmAzásról), 6 lll. - 113. Kurucz Tamás. Elbeszélés, 4o fil. -
114. Ezer esztendő, vagy a magyarok honfoglalilsa, 6 lll. - 115. Hé· 
rom szent testvér {b. Margit, b. Jolánta és b. Kunigunda), 8 .lll. -
116. A féllábú koldus, 8 fil. - 117. Két falusi történet, 4o fil. -
118. A szomolányi kiséi1et, 4 fil. - 119. A [l:yilkos, 6 fil. -
l !!O. Hamis próféták, vagy: Szó a nazarénusok ról, 10 fil. - al. Ho· 
gyan gazdélkodjunk, 8 lll. - 1'22. Imadsilg n boldocs:í;;nak kulcsa, 
4 .lll. - H3. A bún büntetése, 8 fil. - 1~4. A pogány megtérése, 
6 :61. - li!li. Czuczor Gergely, paprikás versek, 8 fil. - 1'!6. A szo· 
cziálista, 6 lll. - a7. Hamar tanilcs, hamar biln:'ls, 10 .lll. -
1!18. P{lduai szent Antal és a szegények kenyere, 8 fil.- 1~. A néma 
gyermekek, 4 lll. - 130. Akasztófavir{lg, 8 fil. - 131. A ki szQz 
MAria képét megszúrta, 8 fil. - 18!. A mí apostolaink, 1! fil.-
133. Egy Miatyánk, 8 fil. - 1M. A népbolonditók, 8 fil. - 135. Okos 



BAlint uram esze, 16 lll. - 186. Kölcsönpénzen vett birtok, 6 lll. -
137. Szent Erzsébet asszony élettö• ténete, tO fil. - 188. A korc.~ ma· 
hősök, 6 fil.- 189. Békeség a7. embernek. Karácsonyi jaték, 6 fil.-
140. lsten negyedik parancsa, 6 fil. - 141. Új veszedelmünk, 6 fil. -
14!!. Meztlhelyi nagy ribillió, 16 fil.- 143. A gazdag vtllegény és 
szegény menyasszony (a selyemhernyó-tenyésztésröl), 'lO fil. -
lU. A hüséges szivek, vagy: Az ember útját Isten igazgatja, tO fil.-
145. Erzsébet magyarok királynéja, 16 fil. - 146. A kartya. Elbe
szélés, 6 fil. - 14·7. Kormos Péter gyónasa, vagy: Meg lehet is· 
merni az igazságot, l!! fil.- 148. Filokszera a magyar nép életsz(l. 
löjében, 6 fil. - 149. Páduai szent Antal élete, 16 fil. - 150. Orzse 
néni meséje, vagy: Ne engedj az ördögnek, 8 fil.- 151. Balga ,János 
szomorú nótája, vagy: Ne higyj a lázltóknak, 10 fil.- 15!!. Ger~ndAs 
MihAly kalandjai az aranyországban (SelmeczbAnyán), 16 fil. -
158. A:L ördög kelepczéje, vagyis : Ki taltita ki a pálinkát, 6 fil. -
1M. A hitetlen, vagy: Isten útjai beláthatatlanok, 8 fil. - 155. Mé· 
hészkedjünk, 3!! fil. - 156. Nagy véteknek nagy az ára, 6 fillér. -
157, Vtlfélkönyv ker. kath. vófélek szárna.ra, SO fillér. - 158. Dikics 
Dwel majszter ór, vagy: Hogyan okosodott meg a czuczilista vezér? 
10 fil.- 159. Római zarándokkönyv, A manar ember útmutatója 
az örökvárosban, 24 fillér. - 160. A kastély titka, vagy : A pórul· 
járt kisértet, 6 fil.- 161. Nagy·Mária-Czell rövid története és ismer· 
tetése, !!4 fil.- 16i!. Mindennél drágább a hit, 1!! fil.- 163. Gombos 
Tamás kincse, vagy : Mire jó a Kristóf-imádstg? 8 lll. - 164. A talilit 
arany, vagy : Az Isten megsegít, 6 fil. - 165. A kopott Márla-szobor, 
vagy: Hogyan gyógyit az hten, 6 fil. - 166. Ágnes asszony leánya, 
16 fil. - 167. Az elégedetlen és telhetetlen. A csonka apostol, 
8 fil.- 168. Szent István elsO magyar király, 3! fil. - 169. A szent 
Jobb, vagy : Az I. apostoli király dicsóséges szent jobb kezének 
története, 8 fil. - 170. Szent Gellért vértanú, elsö csanádi püspök 
élele, 3!! fil. - 171. Az öreg János bácsi, vagy : Nem halt meg az 
M:en, 6 fil. - 17\!. Sohasem késö. Két tanulsilgos történet, 8 fil.-
173. Az obsitos. Elbeszélés, 8 fil.- 174. Istenben bízzál, nem csalat· 
kozol, 6 fil. - 175. A Kévés mer a Búza, varr: A gyülölködés ára, 
8 fil. -176. A piros bugyelllnis, vngy: Maradj a becsület útján, 8fil.-
177. Szegény Bor ka Ferkó l vagy : N e ijeszlegesd a gyermekel ! 
8 lU.- 178. Assziszi-i szent Ferencz élete, 'lO fil. - 179. Betlehem. 
KarAcsonyi pAsztorjáték, 1!! ftl. - 180. A szövetkezetekröl, vagyis : 
Segits magadon, az lsten is megseglt, 36 fil.- 181. Balázs Antal bajai, 
vagyis: A ki szarva közölt keresle a tőgyét, 10 81.- 18~. A ~éltósá· . 
gos asszony aranya, vagy : Miképen jöttek észre a czuczili>ták ? 6 ftl. -
l 88. A m(l.shitü feleség, vagyis: A vegyesházassig veszedelme, 8 fil. 



184.. A ki kicsal, hunezfut róka, rossz hely az az Ameróka, VarJis: Az 
a kérdés, hogy menjünk-e Amerikaba? 6 fil. - 185. Az ördög itala, 
vagyis: Hogyan fogta meg a plébanos a muszka spiont? 10 fillér. -
186. Az 1\lnok jóbarat, vagy : A hamis eskü büntetése, 6 fillér. -
187. Betlehemi bakter. Karácsonyi pasztorjáték négy részben, !U fil. 
188. Karácsonyest. Karácsonyi játék, 8 fillér. - 189. Itt a Miklósl 
Pasztorjáték. 8 fil. - 190. Betlehemi asszonyok. Karácsonyi pásztor· 
játék, 8 fil. - 191. Három királyok. Karácsonyi pásztorjáték, 10 fil. -
19!!. Aprószentek. Karácsonyi pásztorjAték, 12 fil. - 193. A takarék· 
magtárról, 20 fillér. - 194-. A vak ló: vagy: Isten kinek·kinek meg· 
fizet, 6 fil.- 195. A póruljárt népvezér, 6 fil. -196. A szeretethöse, 
vagy: Hazudni sohasem szabad, 10 fil. - 197. Az öregapa, 10 fil.-
198. Ösi erények, 60 fil.- 199. Il. Rákóczi Ferencz élete, 24 fil.-
200. Angyalszi\·ek karácsonya, li! fil. - 201. A magyar ipar dicső· 

sége : Szabók y Adolf élete, hl fil. - 20:!. A kassai vértanuk élete és 
halála, li! fil. - :1!03. Szegény leány keresztje és boldogsága. Mariska, 
a derekszi\·ü leány. Két elbeszélés, 16 fil. - 204-. A gonosz beszéd 
átka, vagy : Pál János szomot·ú esete, 8 fil. - 205. Isten nem ver 
bottal, 6 fil.- 206. Dolgos Böske szerencséje . .Addig hajlilsd a fát, a 
míg fiatal. Ket elbeszélés, 16 fil. - !107. A s1.ivet nézd, ne a ruhát, 
10 fillér. -208. Nem csalatkozott az l· ten ben, 8 fillér.- :.!09. X. Pius 
pápa élete, li! fil. -210. Értsük meg egymást, jó tanácsok magyar 
tesh·éreinkhez, U fil.- 211. Árva Gergel)'. Elbeszélés, 30 fillér.-
212. A Szeplőlelen Fogantatás üunepe, 6 fil. - 213. Egy imádságos· 
könp- története. A vak leilny. Kél lörlénet, 10 fil. -214. A bünbánó 
fiú. Karácsonyi pásztorjél ék, 10 fil.- 215. Pászlorjálék, 20 fillér.-
216. A bor kezelése, 8 fil.- :!17. Kincsesbánya a kertben, v;o.gy: 
A gyümök;; eltartása, fel<l<·l~c.za~a é:; értekesit ese, 10 fil. -218. A jó 
tehén, 8 fil. - ~19. A me~került gyermek. Pú~ztorjitlek, :U fillér.
HO. Három balla. Olcsó hil~nak híg a Ie,·e, 8 fil.- 221. A kaszálók 
es legelők áp<:>lá~a. 6 fil. -- :l:l:l. A domonyi 6jféli mise, 10 fillér. -
22B. A patahilzi menyegzö, 10 fil. - :l:l}. A sertés tenyésztése és hiz
lalása, H fillér. - i!:l5. Melyek a polgár kötelességei? 2-l- fillér. -
2:!(), Példal>eszédek és közmonditsok, :!4- !il. - 'Hi. Szent József tisz. 
teleie, 16 fil. - 1!1!8. A vitéz hu~zitr, :!4 hl. - 2:!9. A vasárnap és a 
korcsma, 12 fillér. - :!30. Timár László \·ándorlása, l!! fillér. - 1!31. 
A kis Jézus ajándéka, H filler. 

Megrendelésnél elég a folyószám megjelölése. 
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