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Zsilinszky Mihály.
Ünnepi száma Családi Lapunknak a mai. Fárad

hatatlan s közszeretetben részesülő elnökünknek, 
Zsilinszky Mihálynak, a valóságos belső titkos taná
csosi cimet adományozta felséges királyunk.

Díszes cint s csak keveseknek jut. Az ural
kodó azokat tünteti ki vele, a kik a haza szolgála
tában nagy érdemeket szereztek, a kik a kévésén 
és sokon egyiránt híven sáfárkodtak, mert nem a 
munkatér volt előttök fontos, hanem a hűség és 
kötelesség. A kiknek a nagyobb munkakör nem 
nagyobb hatalmat, nagyobb méltóságot, hanem na
gyobb felelősséget és nagyobb önmegtagadást jelent. 
Részünkről ezt tartjuk a keresztyén erények koro
nájának. Ebben juthatunk legközelebb Jézushoz, 
erkölcsi életünk örök eszményéhez. Az a legkeresz- 
tyénebb közülünk, a kinek önmegtagadása legna
gyobb, akiben tehát legkisebb az önzés és legnagyobb 
a szeretet.

Zsilinszky Mihály élete pályáját nem rajzoljuk 
mostan. A Családi Lap élete rajzát is, arca képét 
is bemutatta már olvasóinak. Csupán utalunk rá, 
hogy szegénysorból emelkedett a köztisztelet pol
cáig. Ifjúsága szorgalmas tanulással telt el; a midőn 
ide haza iskoláit kijárta, a hallei és berlini egyetem 
emlőin fejlődött tovább egyénisége. Volt tanár 
Szarvason, s tanítványai máig lelkes áhítattal gon
dolnak termékenyítő előadásaira. Volt országgyűlési 
képviselő, több bizottságnak munkás tagja és elő
adója. Mert a képviselőség hasonlatos a papság
hoz ; a becsületes ember agyon dolgozhatja magát 
benne s egy másik \ elverheti, elkorhelykedi egész 
életét. Két megyét kormányzotLmint főispán; 1895- 
ben a király vallás- és közoktatásügyi,'államtitkárrá 
nevezte ki s most ünnepük tízesztendős fordulóját. 
Kormányelnökök, miniszterek változtak, de nem 
mellőzhették kipróbált munkaerejét.

Szegény s küzködő ev. egyházunknak egyik 
[ legerősebb oszlopa. Az egyszerű csabai hajlék mély 

vallásosságát elvitte magával magas állásaiba s

most is az egyház munkamezején fárad legörömes- 
tebb. Talán mert látja, hogy az aratni való gabona 
sok s az arató oly kevés. A közbizalom a bánya
kerület élére állította s igazi papi lélekkel szolgál 
hivatalában. Örökölte Hunfalvy Pálunk elnöki szó
két a Luther-Társaságban s íme alatta vált valóra 
régi álmunk, a Magyar Luther megjelenése, évszá
zados tartozásunk. Történetírói érdemeiért a Magyar 
Tudományos Akadémia tagjai sorába választotta, 
a Magyar Történelmi Társulat és Magyar Prot. 
Irodalmi Társaság alelnökét tiszteli benne.

Szent igaz, hogy a keresztyén ember nem 
„földi" jutalomért fárad, nem keresi e világ ki
tüntetését. Igazi jutalma a jó öntudat, az az áldott 
érzés, hogy a midőn jót cselekedett, önmagát is, 
embertársait is boldogította. Oly felséges érzés ez,, 
a mivel semmi sem vetekszik ezen a világon, a 
kerek ég alatt. Örömünk mégis természetes. Más
fél századja, sőt talán fél századja sincs, a protes
táns ember ki volt rekesztve a király tanácsából, 
magas méltóságot ritka ember nyerhetett. Ma más
kép van. A legmagasabb polcra eljuthat akármilyen 
szegény ember fia. Ha istenadta talentumát jóra 
használja, ha szorgalma és tiszta jelleme kivívja 
a közbecsülést, nem akadály az alacsony szár
mazás. Azaz hogy alacsony származás nincs is. 
A becsületben megőszült szegény embernek több 
tisíteletet érdemel a nemeslévelg, mint a gazdagé, 
a kinek bölcsője felett bűn virrasztóit.

Zsilinszky a becsületes munkás képviselője. 
Mertj ne azok közt* keresd, szerelmes atyámfia, a 
„munkást, a kik csak^nyelvöMel azok, a kik tünte
tésből hordják ajkukon a „munkás" nevet, akikre 
büntetés a „veríték" és örömestebb lennének henyélő 
és dorbézr ’ó gazdagok; az az igazi munkás, a ki 
óletösztönből az, a ki dolog nélkül élni sem tudna 
s akinek a mindennapi kenyér sem ízlik, ha egy 
csepp verítéke rá nem hullott. A ki minden sorban 
munkás'és hasznos‘munkás volna. Mert csak azon 
a dolgon van , Istennek áldása, a mit szeretetből, 
a mit gyönyörűséggel végezünk.
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Köszöntünk, Zsilinszky Mihály, e névtelen 
„igazi munkások" nevében. Te benned a mi tiszta, 
szeplőtelen verítékünket látjuk jutalmazva.

K. S.

B öjti ének.
Jézus életem világa,
Reménysége és pásztora,
E  földön zarándok vagyok,
Terhesek bűneim s nagyok.
Mely messze út van előttem,
Menvén színed eleiben,
A hol van én igaz hazám,
Kit szerzél szent véred árán.
Igen gyarló s bágyadt szívem 
S  bűnös testem is erőtlen,
De kiált hozzád én lelkem:
Vígy haza hozzád Istenem!
Azért bátoríts kínodért,
Midőn a halál kínja sért,
Enyhíts vérveritékedért,
Oldj meg költöztetésedért.
A te szentséges öt sebed 
Legyen nekem kőszál helyetti 
Ahol bátran éljen lelkem 
A pokol hollója ellen.
Mikor elmúlik szólásom.
Szent lelked bennem kiáltson.
Mikor befogják szememet,
Vezéreld mennybe telkemet.
Te végső szód szövétnekem 
Legyen, ha a halál nekem 
Altalverí én szívemet,
Vígan hajtsam le fejemet.

(Behm M. f  1622) Petrőczy Kata Szidónia.

Jézus megkísértése.
„Akkor Jézus viteték a lélektől a pusztába, 

hogy megkisértessék az Ördögtől." Máté 4, 1.
Akkor! Igen, akkor, a mikor már maga Isten 

Fiává avatta ott Jordán mellett, hol a Szentlélek 
reá szállt, s hol a mennyei szózat elhangzott: „Ez 
az én szerelmes Fiam, kiben gyönyörködöm". 
Máté 3, 17.

A Fiú hivatása, hogy végrehajtsa Atyja aka
ratát, hogy megépítse itt e földön az Istennek orszá
gát. Megépítse minden áron, ha kell drága vére 
árán is. A Fiú hivatása, hogy az ő Szendéikének 
erejével meggyőzze ezt a világot és annak fejét, 
az Ördögöt és ott, a hol eladdig is istenellenes 
hatalmak: a hazugság és gyűlölet és háborúság 
uralkodtak, ugyanott új, dicsőbb világ támadjon 
és annak Ő légyen a feje és abban az isteni erők: 
az igazság és szeretet és békesség uralkodjanak.

Nagy, valóban emberfeletti hivatás! Méltó az 
Isten Fiához! De vajh’ az Isten Fiának hivatása 
nem törik-e meg az emberfia gyengeségén ? ! Vajh’

a Krisztus dolgát el tudja-e végezni egy Jézus?! 
Erről akar most még megbizonyosodni. Ezért megy, 
ezért viszi őt a Lélek- a pusztába. Hogy szembe- 
álljon és szembeszálljon legnagyobb ellenségével 
— e világ fejével, az Ördöggel s a maga isteni 
erejét összemérje annak pokoli nagy hatalmával!

Az a puszta Judea pusztasága volt. Egy vad 
vidék, a mely délnyugatra Jerikótól Betániáig és 
le délre egészen Engeddiig terjed. Ma is mutogat
ják azt a helyet, a hol a hagyomány szerint Jézus 
negyven napig tartózkodott. Ott van Jerikó alatt 
az ú. n. Nögyvennapos-hegy legmagasabb csúcsá
nak közepén. Egy barlang voltakép, melyhez kőbe 
vájt lépcsőkön juthatni föl. Ma néhány görög szer
zetes lakik benne, az ég madarai, a vadgalambok 
és sasok társaságában.

A szemtanuk szerint: „Tömör, roppant vöröses 
mészkődarabból álló szikla az. Öt részre oszlik, 
mind megannyi gúla s mély szakadék választja el 
őket egymástól. A szél és eső megrágták a sziklát 
s oldalába mély lyukakat vájtak. A csúcsokról 
szemkápráztató szép látvány tárul fel. Keletre, a 
Jordánon túl, ott mered a Nebo hegye s ott terül 
Perea fensíkja; észak felé a Hermon hófedte csúcsa 
mintegy fénytengerben úszva; délen a Holt-tenger 
sötét ezüst tükre ; nyugaton Júdea hullámzó, kopár 
dombhátas pusztája. Sivatag és hegység, mint két 
nagyság folynak itt egybe komolyan és fenségesen".

Ember ritkán kereste fel ezt az elhagyatott 
helyet, inkább a vadállatok tanyája vala az. És 
Jézus mégis odament. Ki magával az Ördöggel 
akar megvívni, mitől féljen-? Bizonyosan valamelyik 
sziklabarlangban vonúlt meg.

„És minekutána negyven nap és negyven éjjel 
bőjtölt s megéhezék, hozzája lépett a kisértő." 
Máté 4, 2—3.

Hármas ostromot intéz ellene — s mindezt a 
legbiztosabb emberbuktató erővel. A legsötétebb, 
valóban ördögi hatalmakat mozgósítja, a melyek
nek, mióta a világ, az ember mindég áldozatul 
esett, a mik bukásunkat okozták és okozzák folyton.

Az első kisértés a bűnt ősi alapformájában, 
mint önzést mutatja be. Az anyag első szava hoz
zánk: anyagot! A test a testi, az érzéki és múló 
javakhoz tapad, azokat áhítja, keresi, szereti. Az 
éhes -— kenyeret akar. Ez elemi természeti szük
ség, ennek, mint ember, Jézus is alája volt vetve. 
Megéhezett ő is. Mily jó alkalom negyven napi s 
negyven éjjeli böjt után elébe állani és azt mon
dani neki: „Ha Istennek Fia vagy, mondd, hogy 
e kövek változzanak kenyerekké!" Máté 4, 3.

Igen, mondd, és akkor nem fogsz éhezni többé 
sem te magad, sem a te néped! 11a szólsz, meg
lesz a csoda, a messiási jel, meglesz a földi jólét 
és boldogság!

És Jézus szól, de nem azt mondja, a mit neki 
az Ördög, hanem a mit a Lélek súg: „Nemcsak 
kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely 
Istennek szájából ered!" Máté 4, 4.

Nem; ő nem azért jött, hogy isteni erejével, 
az Ige hatalmával természeti csodákat míveljen, 
hanem hogy a kegyelemnek nagy csodáit: a ve
szendő lelkek váltságát és iidvözitését, végrehajtsa. 
Ö azt az isteni hatalmat, melylyel Atyja e világra
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küldte, se a maga, se a mások önző földi s testi 
céljaira fel nem használhatja 0 nem a test, hanem a 
lélek éhségét és szomjúságát akarja lecsillapítani; 
az ő Igéje nem a test, hanem a lélek kenyere és 
itala leszen. Ezt megadja, mert e nélkül szűköl
ködik a nép s azért boldogtalan s ezt ő rajta kívül 
nincs, ki megadja nekiek.

Az első kisértés tehát balul ütött ki. De az 
Ördög még nem hátrál. Nyomba előáll a másik 
kisértéssel. Az önzésre következik a gög bűne. 
Valójában az önzés szüli azt is. Az ember a maga 
rút önzésében csakis 
maga, mint a világ 
sarka körül szeretne 
forogni s mindenkit 
és mindent a maga 
érdekében és czól- 
jára felhasználni.

Önistenítésbe vész, 
akarja, hogy csak 
őt bálványozzák és 
szolgálják, hogy min
den fény s dicsőség 
őt ragyogja körül — 
még ott is. a hol az 
Isten oltára vagyon, 
a templomban!

„Akkor vivé az 
Ördög Jézust a szent 
városba és a tem
plom ormára állítá.
És monda néki: „Ha 
Istennek Fia vagy, 
bocsátkozzál a lá ; 

mert meg vagyon 
Írva: Az ő angyalai
nak parancsol te fe
lőled és kezeikben 
hordoznak téged, 

hogy valamikép meg 
ne üssed lábadat a 
kőbe.“ Máté 4. 5, 6.

Magas pontot vá
laszt: a templomnak 
ormát. Hogy minél 
többen lássák. Emel
kedjék ki — mint a 
zsidó papok s Írás
tudók tették — a 
nép közül s a fölé, 
fel egész az égig s így mutassa ki a maga isteni 
hatalmát egy látványos külső csodatettben. Hisz a 
nép úgyis messiási jelt vár.

Jézus hallja a csábító szót, de megáll szilár
dan. Csak annyit mond: „Az is meg van írva: Ne 
kísértsd a te Uradat Istenedet!"

Ő nem akar kiemelkedni, hisz a magasságból 
ép azért száll alá, hogy a bűnösökhöz is leeresz
kedjék és szolgáljon nekik, hogy őket emelje ki 
a bűn fertőjéből, kárhozatos örvényéből. 0  Isten 
szolgája s nem Isten akar itt a földön lenni. Isteni 
méltóságáról lemondott, hogy mint igaz ember az 
istenszolgálatban örök példát adjon nekünk. Meg
alázta magát, hogy minket felmagasztaljon. 0  nem

akarja magát imádtatni, hanem akarja, hogy vele 
együtt mi mindnyájan, még az Ördög is az egyedül 
való Urat és Istent imádja s csak neki szolgáljon.

Azért istenkisértésre nem vállalkozik.
A második kisértés is balul ütött hát ki. Ámde 

az Ördög még most sem tágított. Ellenkezőleg, most 
intézte még csak Jézus ellen a legerősebb rohamot.

Az önzés megszüli a gőgöt, a gőg a nagyra- 
vágyást.

„Vivé tehát őt egy igen magas hegyre és meg- 
mutatá neki e világnak minden országát és dicső

ségét. És monda 
néki : Mindezeket 

neked adom, ha le 
borulva imádandasz 
engem. “ Máté 4.8,9.

Megnyerni ezt az 
egész világot! Oh 
hány emberben, nagy 
lélekben fogain zott 
már meg e képtelen 
vágy. E vágytól ég
tek a hamis Messiá
sok és próféták, e 
vágytól égett egy 
Barkochba, egy Mo
hamed, s ég folyton 
a római pápaság, 
hogy a világverő 
nagy császárokat ne 
is említsük. De a 
világot csak a világi 

eszközökkel lehet 
megnyerni és azok 
mind-mind ördögi 

eszközök : fegyver, 
erőszak, csel, inqui- 
sitio és máglya!

Jézusnak is fel
ajánlja hát az Ördög 
az egész világot, de 
csak egy feltétel mel
lett,: ha leborúlva őt 
imádja! Ha Istenét 
megtagadva — Iste
nének az Ördögöt 
választja, vele szö
vetkezik.

Ezzel az Ördög 
nyilván leleplezte 

magát. Most látja Jézus, kivel van dolga. Lelké
ben megborzad és türelmét veszítve keményen 
rászól a kisértőre : „Távozz tőlem Sátán, mert meg 
vagyon írva: Egyedül a te Uradat Istenedet imádd 
és csak néki szolgálj. Máté 4, 10.

Ő csak egy Urat és Istent akar ismerni, egygyel 
szövetkezni s ez Úr és Isten, az ő Ura Istene: a 
mennyei Atya.

Ez küldte őt e világra, ez kente fel Szent - 
leikével, ez van vele most is. Érzi erejét, azért 
nem enged: benne, vele és általa győz e világ 
fején, az Ördögön és annak minden hatalmán.

Távozz tőlem Sátán! Egy Igécske, mely el
hangzik ajkán s ime ez egy igécske lesújtja őt.

Jézus a pusztában.
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„Akkor elhagyá az Ördög. És íme angyalok — a 
menny angyalai járulának elé és szolgálnak vala 
neki“. Máté 4, 11.

Ki Istent, azt az Isten sem hagyta el. Ki 
Istent, azt az Isten is megdicsőítette. És adott neki 
minden név felett való nevet: Úrrá tette őt ez 
egész világ felett!

Áldott Jézus! állj mellénk Igéddel, isteni 
erőddel és Szentlelkeddel, hogy a Sátán rajtunk 
se vehessen diadalmat soha, soha!

Dr, Masznyik Endre.

A testvérek.
Elbeszélés. Irta: Béri Gyuláné.

-— Gábor igazán a család szégyene, már megint 
szekundát kapott a latinból — ezekkel a szavakkal 
rontott Illésy Pista a szobába, míg bátyja, Gábor 
szégyenkezve sompolygott utána.

Nagy ellentét volt a két testvér, a mint ott álltak 
apjuk előtt, aki az Íróasztalánál ült s valami szám
adásokba volt elmélyedve, a sugár termetű, villogó 
feketeszemű Pista és a zömök, erős, vállas Gábor, 
akinek szelíd kék szemeiből annyi jóság, de egy
szersmind jámbor ügyefogyottság tűnt elő.

— Ejnye! ejnye! Gábor, csóválta a fejét az 
öreg Illésy, feltekintve az írásaiból, mindig csak sze- 
kunda, hát már más nem is lesz ebben a félévben.

Gábor meg volt nagyon illetődve s csak állt 
az apja előtt, a könyveit szorongatva a hóna alatt 
és a világért sem mert volna felnézni.

En már az iskolába sem merek menni, 
panászkodott tovább Pista, mindenki csűfol á Gábor 
miatt, már inkább nem is megyek az iskolába 
többet, úgy szégyenlein magam.

Az apa végignézett két fián ; Pista arca lángolt 
a felindulástól, és értelmes szemei szinte a szikrá
kat hányták, míg Gábor, mint egy bűnös, alázato
san, lehajtott fejjel állt meg mindig és szemeiből 
könyek peregtek le csendesen s végigfutottak az 
arcán.

Az apa tekintete büszkén siklott át Pista arcán, 
de aztán megsajnálta Gábort is.

— Gyere közelebb, szólt hozzá nyájas han
gon, hát igazán olyan nehéz neked a tanulás?

— Apám! szólt elkeseredve Gábor, én úgy, 
de úgy iparkodom, tanulok éjjel-nappal, de az a 
latin sehogy sem megy.

— Édes fiam, gondolkoztál-e te valaha jövőd- 
ről, a négy első osztályon valahogy csak keresztül 
mentél, de ebben a félévben már elégséges felele
teid sincsenek. Mi lesz belőled! Jól tudod, hogy 
az én kis birtokomból most is csak nehezen tudunk 
megélni, s az a pár ezer forint, ami neked jut a 
halálom után, hamar elfogy s mi lesz belőled, ha 
nem tanulsz?

— Kedves jó apám, kezdte Gábor eleinte 
félénken, akadozva, majd mindinkább nekibátorodva, 
ne költsön annyit az én taníttatásomra, ne eről
tessen arra engem, adja azt a pénzt is, amit rám 
költené Pistára, oly jó feje van neki, tanul az 
mint a tűz, engem meg adjon valami mesterségre. 
Az asztalosságot nagyon szeretem, fúrni, faragni már

most is tudok, ott meglátja nem fog velem szé
gyent vallani.

—■ Az lesz csak az igazi szégyen, pattant fel 
Pista, rád sem nézek többet, ha szurtos asztalos 
inas leszel.

— Pista Csendesen, csitította a heves fiút az 
apja s aztán újra Gáborhoz fordult. Tudod-e mit 

jelent az, ha te abba hagyod a tanulást, az öcséd 
tudományos pályára lép, a rokonaink mind előkelő 
úri emberek. Az Illésy család nagyon régi, nagy 
család, mind nagy urak voltak, csak mi szegényed
tünk így el, de ti, ha tanultok, ha törekedni fogtok, 
még visszaszerezhettek mindent s tudod mit jelent 
az, ha te mesterember leszel? engem is megszomo- 
rítasz ezzel, bár én nem foglak erőltetni a tanu
lásra, ha az nem megy, de azért jól gondold meg, 
nem-e bánod meg később, ha abba hagyod a ta
nulást.

— Nem! nem! én nem engedem, hogy a 
törökverő Illésyek utódja asztalos legyen, heves- 
kedett Pista, hogy ilyen nagy szégyent csináljon 
nekünk, hiszen akkor fognak még csak csúfolni.

— Pista, Pista, Gábor mindig a te testvéred 
marad, akár mi lesz is, erről soha sem szabad 
megfeledkezned.

— Várjunk még az ev végéig, szólt halkan 
Gábor, nem akarom ón megszomorítani a jó apá
mat, a szegény Pista se szégyenkezzen miattam, 
majd csak tanulok, hej csak az a latin ne volna! 
— tette hozzá sóhajtva.

— Mindig jó fiú voltál Gábor, én bízom ben
ned, elég komoly vagy, vess számot magaddal, én 
reád hagyom az elhatározást.

A szegény Gábor a szavának állt és úgy neki 
feküdt a tanulásnak, hogy az apja is megsajnálta.

Soha sem lehetett őt könyv nélkül látni, nem 
ment játszani, labdázni a pajtásokkal. Ő akkor is 
tanult és a sok tanulástól úgy megzavarodott a 
feje, mert az előző években is roppant sokat tanult, 
hogy csak keresztül menjen, így túlerőltette magát 
a tanulással s most egyszerre nem bírt többé 
tanulni.

Vasárnap, mikor a többi fiúk vígan készültek 
szórakozásokra, kirándulásokra, ő akkor is ott ült 
a szobában a könyv mellett s csak akkor tette le 
azt, mikor az első harangszót hallotta, mert azt el 
nem engedte volna egy vasárnap sem, hogy a 
templomba ne menjen. Ez volt az egyedüli öröme. 
Csendesen meghúzódott a leghátulsó padban és 
buzgó szívvel fohászkodott a jó Istenhez, hogy 
segítse meg őt a tanulásban és az ő jó törek
véseiben.

Az istentisztelet után még elfutott a temetőbe 
az édesanyja sírjához, sírva ölelte át a márvány
követ és a nagy erős fiú zokogott, mint egy kis 
gyermek.

Gábor nagyon szerette az édesanyját s annak 
is ő volt a kedvence s mióta az meghalt, lépten- 
nyomon érezte annak a nagy szeretetnek hiányát 
s úgy látszott neki, hogy egész el van hagyatva, 
mert az édesanyja megértette egészen ennek a 
nehézkes, ügyetlen fiúnak a lelkét, a mely tele volt 
jósággal, szeretettel mindenki iránt, ártatlan volt 
és tiszta és a maga egyszerűségében, romlatlan-
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ságában nagyobb, fenségesebb, mint a ragyogó 
szellemi tulajdonokkal megáldott, de a rosszra, a 
bűnre hajlandóbbak lelke.

Sok kedves, bizalmas órát töltöttek együtt az 
anya és fia, az anya, a ki látta a fiú lelkében 
megnyilatkozni azt az igazi tiszta jóságot, nem 
bánta, hogy fiánál hiányzanak a fényes tehetségek, 
fia jóságos szívét szerette, a mely oly készséggel 
fogadta be az anyai tanácsokat s egész lélekkel 
követte is, midőn az őt a valláshoz, az Istenhez 
vezette s a fogékony lélek szomjúságával szívta 
magába ezt az éltető forrást, a vallásosságot. S 
ez az erős hit anyja halálával sem szűnt meg, sőt 
még erősebbé lett, mintegy anyja képezte az 
összpkötő-kapcsot földi élete és az Isten között. 
Anyja bibliáját magához vette s abból olvasgatott, 
különösen azokat a részeket szerette olvasgatni, 
melyeket anyjával együtt olvastak, melyeket ő, 
midőn már beteg volt, reszkető kezekkel aláhuzo- 
gatott és mintha ezeket az aláhúzott sorokat a fia 
leikébe tette volna, oda vésődtek azok be mélyen, 
eltörölhetetlenül, s így az a kéz, az a szerető, az 
a régen elporladt kéz, még mindig az vezette a fiút.

— Hol voltál ilyen sokáig ? kérdezte egy vasár
nap az öreg Illésy Gábort, a ki egy kissé megkésve 
jött az ebédhez.

— Bizonyosan a temetőben kószált, szólt Mari 
néni, egy magas és mindig méltóságteljes asszony, 
aki a fiúk nagynénje volt, s a ki Illésyné halála 
óta náluk lakott s vezette a háztartást. Valaha 
jobb napokat látott, előkelő földes úr felesége volt, 
de férje mindenüket eltékozolta s mikor meghalt, 
Mari néninek nem maradt egyebe, mint elégedet
lensége és családi gőgje, ezeket elhozta bátyja 
házába is s itt unokaöcscsei leikébe igyekezett 
különösen a családi gőgöt beleplántázni; de Gáborra 
nem volt semmi hatása Mari néninek, annál inkább 
Pistára, a ki különben is elbizakodott volt fényes 
tulajdonaira s eddigi sikereire. 0  volt Mari néni 
kedvence, a ki benne látta a család jövendő fényét, 
míg Gábort nem szerette s minden cselekedetében 
rosszat látott.

— Persze, hogy a temetőben volt, vágta rá 
Pista is, bujkál az mindig, fél az emberektől, mert 
már mindenki tudja, hogy asztalosnak készül.

(Folyt, köv.)

B ujdosó  én eke .
1711 után.

S z e n v e d te m  eleget,  
Hideget,  m e le g e t ;
Z iva ta r  zúgását,
Vad erdők  búgását  
B u jdosó  korom ban  
E leg e t  ha llga ttam .

N e m  is vo l t  én n ékem  
In tő  c s i l la g fé n y e m  :
S ö té t  é jszakákon  
Tétova já rá so m  
H o g y  m e r r e  in té z z e m  ? 
E g y e d ü l  ínségben.

K a la u z o m  vala  
A z  Isten  an gya la ;

33

A fö ld i  em berek ,  
E lh a g y ta k  en gem et.
B e re k  la p p o n g ta to t t :
D e e m b e r  e lh agyo t t  1

C yakortább  az útban  
S írván  leborúltam  
K e m é n y  kőszik lákra ,  
M oh os k idő l t  fákra,
Csörgő kú tfő k  felett,
P a ta k  partja  m e lle t t :

U ram  s  én I s te n e m  —
N e  fordu l j  e l lenem ,  
V ezére ld  járásom ,
S zán jad  bujdosásom ,  
B u jd o só k  Istene,
É n  le lk e m  m in d e n e i

K i k  vo l tak  barátim, 
N é k e m  m e g h i t t  társim,  
E lh a g y ta k  en gem et ,
Én  árva f e je m e t ;
— U ram , Te el n e  hagyj,  
H olt ig  v e le m  m arad j  /

S  k e g y e s  s z á r n y i d  alatt  
B átor n y u g o d a lm a t  
Lelt az  én bús fe jem ,
M ert Te valál ve lem ,
É n  le lk e m  m in d en e ,  
B u jd o só k  I s t e n e i

S z e g é n y  m a g y a r  hazám  
Volt én s z ü lő  a n y á m  ; 
Már so h a sem  lá tom  
S zé p  M agyarországom .  
S irh a lm o m  hol le g ye n  ?
Te tudod Is ten em .

Á m  akárhol lé g ye n  
N y u g v á s o m  én n ékem ,  
B á r m e ly ik  ég a latt:
C sak  Te s z e n t  s zá rn ya d a t  
H ajtsd  le  h a m v a im ra  — 
B u jd o só k n a k  ura.
A te s z e n t  öledben  
M e g n y u g s z o m  csen d ese n .  

Á m e n  1
Régi ének.

Rózsa a tövisek közt.
Csoda felett való csoda, hogy még akad a 

földön jámborság. Az emberek közt embert találni 
ritka dolog. Mily sokan vetkőződnek ki az ember
ségből ? Egyiket az irigység sziszegő kígyóvá vál
toztatja, másikat a veszekedés marakodó ebbé; a 
harmadikat a harag dühös oroszlánná; a negyediket 
részegsége és tisztátalansága csúfolja meg. Egy 
teremtett állat sem tagadja meg nemét és természetét, 
egyedül az ember. Még ritkább dolog az emberek közt 
keresztyénre bukkanni. Bizony nehéz szurokhoz 
érned a nélkül, hogy kezedet be ne mocskold, rossz 
erkölcsű emberek közt élned, hogy példájuk meg ne 
lássék rajtad. A gonosz társaság megvesztegeti a 
jó erkölcsöket, mondja Pál apostol. (I. Kor. 15, 33.) 
A víz szaga, íze attól a földtől vagyon, a melyen 
átfolyik. A ki balzsamum körül forgolódik, balzsam 
illatja lészen annak. Óh mily nehéz eleven tűzön 
járni s meg nem perzseltetni! Kősziklák közt hajózni 
és össze nem zúzódni! Hálón járni, hogy lábad meg 
ne akadjon. Alatrok barlangjában csoda számbamegy 
az igaz szív. Egyiptomban egyetlen egy tiszta életű 
Józsefet, Sodomában egy árva Lóthot talált az Úr.
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Mennyi jámbor vált gonoszszá a világ mérges lehel
etétől és mily kevés istentelen tért meg az istenfélő 
keresztyének közt! De nem mesterség a jámbor
ság, a midőn semmi sem csábít rosszra s a jónak 
jutalma, dicsősége biztos. Az az igazi keresztyén, 
a ki ezernyi kisértés tövise közt, mint egy rózsa
vagy liliomszál, megsértődés nélkül tisztává és 
szentté nevelkedik; a ki jót cselekszik, midőn körös- 
körül gyűlölet szikrázik ellene. Ha Istennek fia 
vagy és Krisztus lelke lakik benned, maradj meg 
sértetlen rózsaszálnak a tövisek között. Az embe
rekkel úgy társalkodjál, hogy a te keresztyén lel
ked, szelídséged beléjök költözzék s az ő gyarló
ságuk, vétkök, bántalmuk néked ne ártson. Szen
vedd békességgel a kisértést, de állj ellene Isten
nek s Jézusodnak nevével. Légy a te barátodé 
krisztusi lelkeddel együtt, — barátod legyen a 
tiéd az ő vétke nélkül. Sz. F. I.

VEGYES.

Pozsonyi Protestáns Kör. Pozsonyban f. hó 
18:án Protestáns Kör alakult, a melynek magvát 
a Magyar Prot. Irodalmi Társaságnak Pozsony 
áros és megye, Moson, Nyitra és Trencsén vár

megyék területén lakó tagjai alkotják, mintegy 
70-en. Azonban lesznek külön körtagok is, akik 
az anyaegyesületnek nem szükségképen tagjai, de 
a munkában részt vesznek. A kör célja irodalmi 
és társadalmi tevékenység a protestantismus és 
magyar hazafiság szolgálatában. Eszközei közösek 
a Magyar Prot. írod. Társaságéval: felolvasások, 
buzgólkodások rendezése, prot. szellemű könyvek 
(első sorban a M. P. I. T. és Luther-Társaság 
kiadványainak) terjesztése. Időnkint összejövetele
ket tart közérdekű kérdések megbeszélése végett. 
Védőül az új kör Láng Lajos v. b. t. t., pozsony- 
városi esperességi felügyelőt kéri fel, elnökévé pedig 
dr. Dobrovits Mátyás egyházfelügyelőt, alelnökökké 
Jónás Jánost és dr. Masznyik Endrét (egyúttal ügy
vivő), titkárrá Stromp Lászlót, pénztárossá dr. 
Sajtos Samu ev. ref. főgondnokot választotta. A 30 
tagú választmány tagjai közt ott vannak az összes 
theol. akad. tanárok, a lyc. tanárok, a környékbeli 
papok és világiak közül számosán. A kör választ
mánya most állítja össze a böjti felolvasások rend
jét, a miről közönségünket időről-időre tájékoztatjuk.

Választási hírek. A fehér-komáromi egyház- 
megyei gyámintézet dr. Beliczay Elek igmándi ügy
védet választotta világi elnökké. Beliczay régi s 
érdemes ároni család tagja. — A lőnyabányai 
egyházközség (Felső-Nógrád) febr. 12-én tartotta 
lelkészjelölő közgyűlését. A gyülekezetnek egyetlen 
jelöltje Svehla Géza segédlelkész, a zólyomi espe
res, Svehla Gusztáv fia. — A tisza-földvári egyház 
Bárány Mihályt választotta felügyelőjévé három 
jelölt közül a leköszönt Kifútli János helyére febr. 
19-én. Az újonnan választott felügyelőt nyomban 
be is igtatta. Istentől gazdag áldást munkájukra!

A beszterczebányai evang. egyesület, mely 
1892-ben keletkezett, s a melynek célja a liit- 
buzgóság, a valláserkölcsi érzület s az ev. öntudat

erősítése, vallásos estélyek rendezése, az ev. egyház 
érdekeinek társadalmi téren való előmozdítása s a 
diakonissa-ügy népszerűsítése által, f. évi jan. hó 
22-én tartotta XIV. rendes évi közgyűlését Hoznék 
János kir. jogügyi tanácsos, tb. tag elnöklete alatt, 
ki a személyes megjelenésben akadályozott Stadler 
Tófor kir. tanácsos, e. védnököt helyettesítette. 
Sztehlo Gerő lelkész, e. elnök minden fontosabb 
mozzanatra részletesen kiterjedő elnöki évi jelen
tését terjesztette elő, a melyet örvendetesen tudo
másul vettek. Az egyesület a múlt évben a „britt 
és külföldi bibliai társulat” megalapításának 100-ik 
évfordulója alkalmából „bibliai estély“-t rendezett. 
Az eperjesi evang. theol. akad. „belmissiói egye
sület” a múlt évben a beszterczebányai egyházköz
ség és az ev. egyesület meghívása folytán az 
egyesület nagytermében kiválóan sikerült „bel
missiói estély“-t rendezett, mely alkalommal Mayer 
Endre és Csengey Gusztáv tanárok vezetése mel
lett 32 hittangallgató jött Beszterczebányára. Az 
egyesület ez alkalommal az eperjesi theol. interná- 
tus alapjának gyarapítására s a theologusok útikölt
ségeinek részbeni fedezésére 325 K adott a bel
missiói egyesületnek. Stadler Tófor kir. tanácsos, 
e. védnök az egyesület céljainak előmozdítására 
300 K adományozott, Halassy Malvin úrasszony az 
egyesület „Halassy Gyula könyvtársát 200K értékű 
nagybecsű művekkel gyarapította s az e. nagy
terem részére néhai b. e. Halassy Gyula, volt orsz. 
képviselő és egyes. tb. tag olajfestményú nagy 
arcképét adományozta. Stollmann Andor rajztanár 
megfestette s az egyesületnek adományozta dr. 
Luther Márton dicső reformátorunk nagy arcképét. 
Az egyesület minden évben kegyeletes módon meg- 
ünnepli a reformáció évfordulóját egy vallásos estély 
s ezt követő közvacsora keretében. Az egyesület 
m. évi bevétele 5667 K 69 f., kiadása 5517 K 
81 f, pénztári maradványa 149 K 56 f Zene és 
táncestélyekből 1186 K 56 f, adományokból 465 K 
40 f folyt be. Házvételi tartozásából az egyesület 
2020 K törlesztett. A f. évi költségvetési előirány
zat 5984 K 88 f fedezettel, 5960 K szükséglet
tel, s 24 K 88 f remélhető p. maradványnyal 
állapíttatott meg. Az egyesület cselekvő vagyona 
54,500 K, szenvedő vagyona 20,468 K, tiszta 
vagyona 34,032 K. Az egyesület a villanyvilágí
tást a tulajdonát képező két házba 1200 K költ
séggel bevezettette. Az egyesület két legnagyobb 
jótevője Stadler Tófor kir. tanácsos, e. védnök és 
Halassy Malvin úrasszony. Az egyesület „Halassy 
Gyula könytár“-a jelenleg 1700 kötet könyvet szám
lál. Az egyesület rendes tagjainak száma 250, az 
alapító tagoké 45. A „magyarhoni e. e. e. gyám- 
intézet“-nek a „britt és külföldi bibliai tá rsu la t
nak, tűzkárvallott és építkező szegény egyházaknak 
az egyesület a m. évben 140 K adott. Az egyesület 
az 19Ó6. évtől kezdve Beszterczebányán diakonissát 
akar alkalmazni. Az egyesület a „Luther Társa
ságinak s a „Magyar Prot. Irodalmi Társaságinak 
rendes tagja. Könyvtára részére előfizetett dr. 
Luther Márton összes műveinek magyar nyelvű 
kiadására. A közgyűlés Hoznék János indítványára 
Sztehlo Gerő elnöknek és Klirno Samu pénztáros
nak az egyesület ügyeinek buzgó s szakavatott
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vezetéséért egyhangúlag jegyzőkönyvi köszönetét 
szavazott s Varga Mihály tb. tag indítványára a 
m. évi e. tisztikart és választmányt a f. évre is 
egyhangúlag megválasztotta. Sztehlo Gerő ezúttal 
nyolcadízben választatott meg az egyesület elnökévé.

A szentgyörgyi evang. egyház (Pozsonym.) 
1904. évi jelentéséből'közöljük a következő adatokat: 
Az Úrvacsorájával élt 133 férfi és 201 nő, összesen 
334, ezenkívül hatan mint betegek saját házuknál 
kérték a szentség kiosztását. Született 20 fiú és 11 
leány, összesen 31 gyermek. A konfirmáltak száma 
16 ; a halottaké 1?. Esketés 5 pár. A tanulók száma 
93, a híveké 808- Az iskolakötelesek községi isko
lába járnak; a vallást a gyülekezet kántora tanítja. 
Évi bevétele 6162 kor., kiadása 4417 kor., a pénz
tármaradvány tehát 1745 kor. Az évi jelentésből arról 
győződünk meg, hogy a gyülekezet, a melyet még 
Ulésházy nádor és felesége, Pálffy Katalin alapított, 
a nyugodt biztos fejlődés útján van ; az áldozatkész
ség évről-évre meghozza filléreit az oltárra. Általában 
Szent-György alegrendezettebb egyházak egyike, mi 
első sorban a lelkész, Schönviszner Kálmán érdeme.
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ARANYKÖNYV.
A leégett puchói egyházra adakoztak: hajdú 

siczi egyház 4, Eothenburg, Németország 23'50, 
Szász Gotteskasten 58'42, sztankóczi egyház 58, 
Nemes-Podhragy 78, bulkeszi egyház 4, silbási 
egyház 20, Micsatek tanító 4, nagyméltóságu Tisza 
István miniszterelnök 100, Szlezacsek Therezia 
O-Turáról 20, Stúr Corneliának a gyűjteménye 
Trencsénben 100, ókéri egyház 30, beszterczebányai 
egyház 30, pusztovam-ondódi egyház 5, Új-Pázua 
15, Szabadka 5, trencséni egyház 20, Szelencs, 
Bács-Újfalu 68, babinai egyház 4, Pusztafödémes 4, 
Liptó-Szt.-miklósi egyház 20, Felső Almás 20, Tren- 
csén egyházmegye gyámintézete 49.30, Stuttgarti 
Sontagsblattnak a szerkesztője 59, zólyomi egyház 
2, vychodnai egyház 5, illoki egyház 10.40, dengeli 
egyház 14, Lajosfalva 60, málnapataki egyház 2, 
sidi egyház 9.30, blatniczi egyház 25.22, glozsáni 
egyház 30.70, csácsói egyház 100, tótprónai egyház 
18, Zvarinyi Emilné, lieblingi lelkészné 10, dr. Briik- 
ner prepositus Berlinben (Probst) 23.50, lónyabányai 
egyház 8.70, iglói-egyház 9, esztergályi egyház 
26.77, mosóéi egyház 58, bocai egyház 8, neudorfi 
vinkovcei egyház 3, Abaffy lelkész 2, franczfeldi 
egyház 142.95, bánki egyház 3.36, necpáli egyház 
22, budalehotai egyház 2, szomolnoki egyház 34.70, 
Zsámbokréthy Luizának a gyűjteménye új haran
gokra 62.40, Busa János tanító harangokra 2, 
Duchaj György tanító harangokra 2, Krizsan Emil 
tanító új harangokra 3, dobronyai egyház 5, kiszácsi 
egyház 93.32, zárjecsi egyház 80, Nagynémet-Szent- 
mihály 6, ruszkini egyház 11.50, Bácsujfalu 6 40, 
Glük Frigyes vendéglőtulajdonos Pesten 10, kékkői 
egyház 30, tótprónai egyház 2, Pobezsal Mária 
gyűjtése új harangokra 21.20, lukareci egyház 4.20, 
mezőberényi egyház 74.10, nagyrőcei egyház 2, 
Tótaradáci egyház 30 30, salgói egyház Straz na 
Sione nevű lap útján 39 80, szobotisti egyház 10, 
Zsámbokréthy Kornélia, Stúr Károlyné gyűjteménye 
új harangokra 60, Dréher-féle uradalom Brumov-
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bán 100, háji egyház 26, cserencsóc fiókegyház 
9-80, Névtelen Szentmihályból 6, Névtelen Mosóéról 
1, Schreter Károly Dombóvárról 7, ozori egyház 10, 
szarvasi egyház 101.40, Plányovsky Mária Beszter
céről 6, Pákán István Miáváról 4, nagybecskereki 
egyház 10, lelkésze 2, pozsonyi egyház 50 kor, 
korponai egyház 5, kassai egyház 25, budapesti 
tót-egyház 20, Winter Félix Lipcséről (Leipzig) 252.52, 
méltóságos Osztroluczky Géza Trencsénmegye fő
ispánja 100, krcsedini egyház 6.15, podluzsáni egy
ház 9, morvalieszkói egyház 63.82, modori egyház 
20, Hajicsek Emília puchói ügyvédnő gyűjtése 
104.10, zárjecsi egyházból Amerikában tartózkodók 
10, beckói egyház 28, Pécsy István nagybirtokos 
Selyében és egyházi felügyelő 4, győri egyház 10, 
lédeci uradalom 3 ezer téglát és 5 hordó cementet, 
pruszkai Kőnigsegg uradalma 5 ezer téglát, békés
csabai egyház 50, Baldácsi alapból 500, orosházi 
egyház 5, Scholtz budai lelkész 3, krajnai egyház 
50, Leopoldianumból 1000, Nagy Vilmos Komárom
ból 200, Velkavej (?) árvamegyei egyház 5, ó-pazuai 
egyház 50, ó-pazuai takarékpénztár 50, Gyulai 
alispán úrnak a gyűjtése 30.40, dunaföldvári egy
ház 10, pribylini [egyház 10, dobsinai egyház 10, 
domonyi egyház 6, Megyesegyháza 20, holicsi egy
ház 82 36, Levice (?) egyház 2, Német-Járfalu 11.60, 
ó-turai egyház 52.60, Ő Felsége adománya 200, 
Zoch Pál modori lelkésznek a gyűjteménye 26, 
nyitraszerdahelyi egyház 5, alsópivnicai egyház 2, 
Gusztáv Adolf egylet 455.13, Pobezsal János Tren- 
csénből új harangokra 10, kér. állami segélyből 
2000 korona

Ezekből látszik, hogy milyen nagy ami szeren
csétlenségünk és milyen nagy a felebaráti szeretet 
egyházainkban! Látni, hogy vannak az Istennek 
fiai. akik Öt szeretik és az Ő országának falait 
építik. Távol lakunk felebarátainktól — nem látták 
templomunk lángját, de messziről nyújtottak nekünk 
segédkezet egyszerű esdő szózatunkra. Minden jótevő 
fogadja tőlünk legforróbb hálánkat. Isten pedig 
fizesse vissza számtalanszor és óvja meg védő kar
jával mindnyájukat hasonló csapástól! Puchó, 1905. 
febr. 15. Zsámbokréthy Lajos, ev. lelkész.

A büki templom-alapra adakoztak a követ
kezők : Jánosa Ferenc felügyelő 20, Farkas Elemér 
lelkész 20, Hajas Kálmán tanító 5, id. Balogh 
József 2, Horváth Sándor 2, Tóth János 2, Szabó 
Sándor 2, Hetyésy László 2, Szedenics János 2, 
Németh Ferencz 2, Mesterházy Gyula 2, Balogh 
Ferenc 2, Németh János 2, Hajas Ernő 1, Komjáthy 
János 1, Kisfaludy Károly 5, Mogyorósy Sámuel 
vendéglős 10, Mogyorósy Sámuelnó 9, Szabó Sámuel 
pincér 5, Hasza Gergely 4 korona. Az ég Ura áldja 
meg a szép eszmét megpendítő buzgó felügyelőt, 
az őt odaadással támogató hitfeleket s koronázza 
sikerrel fáradozásukat!

Evang. Theologusok Otthona.
Szeretett Hitrokonok!

Bizalommal, Isten adta jogunknál fogva zörgetünk 
ajtóitokon. A szegénynek elkobozhatatlan joga, hogy 
panaszkodjék és kérjen, a gazdagnak Istentől megszcn-
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telt kiváltsága, hogy a panaszkodót vigasztalja, a kérést 
meghallgassa, az irgalmas samaritánus módja szerint 
olajat és bort töltsön a szenvedők sebeibe.

Nem magunktól jöttünk, az Úr, a mi áldott Üdvö
zítőnk küldött ti hozzátok, „Kérjetek és megadatik 
nektek, zörgessetek és megnyittatik, keressétek és meg
találjátok/“ (Máté ev. 7, 7. v.) Keresünk híveket, 
a kik nem engedik kihamvadni az Úr oltárán az áldozat 
tlizét, keressük a Nádasdyak, Perényiek, Illésházyak, 
Thurzók, Zayak utódait, hogy hivjuk őket a magyar 
Sión bástyáinak erősítésére. Az ősök egykor egyik 
kezükkel a kardot forgatták a hitetlen ellenség támadó 
dühe ellen, a másik szép csendesen épített, templomot, 
iskolát, a hol Isten igéjének szolgái hirdették a szere
tet evangyéliomát, terjesztették a tiszta keresztyénség 
világosságát. Lelkipásztorságra készülő ifjakat küldöt
tek külső országi akadémiákra, hogy a lelki tudo
mányban meggyarapodva nemzetük földjén tovább plán
tálják az elődök szent örökségét; könyvet nyomtattak, 
hogy a népnek lelke eledel nélkül ne szűkölködjék. 
Erezték, tudták, hogy elvész a nép, mely tudomány 
nélkül való.

Hiszszük, hogy ez a régi szellem ma is él, nem 
halt ki a nagynevű családokkal. Szükség is van reá, 
hogy lobogjon, mert az idők gonoszak és a félelem, 
mint éhes ordas, jár körülünk. Egyik oldalról a vakhit, 
másfelől a jégközöny, meg a világ szeretete támad 
az Ige ellen. A védő sereg pedig gyenge, a harcosok 
felette igen megfogyatkozának, elszántságuk megcsap
pant. Drága most minden ajk, mely Isten országát 
prédikálja ; földi gyönyörűség ejtette rabul a szíveket. 
És ha nem lesznek többé pásztorok, szerte szélednek 
a nyájnak juhai.

Az Evang. Theologusok Otthona, mely Pozsonyban, 
az egyetemes evang. theol. akadémia felügyelete s 
oltalma alatt már pályafutásának kilencedik évét fejezi be, 
nemsokára Isten országának nevel lelkes harcosokat, az 
Úr nyájának éber s fáradhatatlan pásztorokat. Biztos fede
let ad azoknak, a kik a szülei háztól elszakadva, a 
lelkűkben égő isteni szikra útmutatását követve e küz
delmes pályát választják és szembe szállnak a nyomor, 
rész vétlenség kérlelhetetlen, üldöző rémeivel. E fedél 
alatt az elhagyott lélek meleg tűzhelyet, a szegény 
pártfogást, a gyámolatlan igaz baráti támaszt talál. Az 
idén már 24 szegény sorsú ifjút fogadott részint ingyen, 
részint csekély díjért enyhe hajlékába a Theologusok 
Otthona. Kitűzött célunktól azonban még messze vagyunk. 
Ingyenessé akarjuk tenni ez áldott intézetet valamennyi 
tanulónk számára s e nagy feladatra anyagi erőnk nem 
elégséges.

Bizalommal fordulunk az áldozatkészségben fárad
hatatlan híveinkhez, hogy ne szánják filléreiket az 
Úrnak ez egyszerű, de tiszta oltárától sem. Kérjük 
világi urainkat, a kik századok előtt kidőlt nagyjaink 
nyomába léptek, hogy a mi egyházunk hagyományai
hoz híven karolják fel a lelkipásztornevelés ügyét s 
legyenek a múlt példáihoz hasonló hű, szerető dajkáivá!

Az adományokat „Evang. Theologusok Otthona 
Pozsony“ címre kérjük. Aki 4000 koronát ad, meg
nyeri a maga és családja számára azt a jogot, hogy 
egy theol. hallgatót alapítványa élvezetére évről-évre 
kijelölhessen. Aki 100 koronával járul az intézet céljai
hoz, beigtattatik az alapítók közé. De szívesen fogadunk

bármely csekély adományt. Hiszen az Otthon nem az 
összegek nagyságából, hanem a szívek szeretetéböl épül. 

Az Úrnak lelke maradjon mivelünk !
Dr. Masznyik Endre Kovács Sándor,
a theol. akadémia igazgatója. az Evang. Theologusok Otthona

felügyelője.

F E L H Í V Á S .
Felhívom ev. egyházunk mindazon íróit, külö

nösen pedig tankönyvíróit, akár egyháziak, akár 
világiak legyenek is azok, — főleg azonban a dolog 
természeténél fogva most azon t. középiskolai tanár 
urakat akik egy

a hatodik középiskolai osztálynak szóló világ- 
történeti (a középkorról és 1648-ig az újkorról szóló) 
tankönyvnek ev. szellemben való megírására magok
ban hajlandóságot és erőt éreznek, hogy ezt velem 
mielőbb tudatni szíveskedjenek, hogy a további 
lépések iránt bizalmasan és egyetértőleg határoz
hassunk.

Megjegyzem, hogy a munka kéziratban bírá
latra és felülbírálatra fog kiadatni s elfogadás 
esetén a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úr által is approbáltatni és úgy a mélt. és főtiszt, 
püspök urak útján minden ev. középiskolába be
vezettetni.

Kérem azért a szerző urat, illetve az író urakat, 
hogy a kéziratot tisztán, világosan, a papirosnak 
csak egy oldalára írják, illetőleg írassák és bekötve 
küldjék be, hogy kárt ne szenvedjen a kézirat.

Kelt Pozsonyban, 1905. febr. 7-dikén.
Hörk József’ 

a L uther-T ársaság i. v. 
tan k önyvi-osztá lyán ak  elnöke.

SZERKESZTŐI ÜZENET.
D. G. A szód . E lő fize tése  a m últ év  decem ber v ég én  járt le. 

— M it e c z  J ó z s e f ,  G y é k é n y e s .  L ev elét n a g y  öröm m el 
olvastuk . M ihelyt a so k  m unka k is s é  lem úlik  rólunk, lev e le t  
írunk. A d d ig  is  sz iv es  testvéri ü d v ö z le t ! —  A zon  t. előfizető
ket, a k ik  hátralékban vannak, felkérjük , sz ív esk ed jen ek  az 
e lő fize té s i ö s s z e g e t  bekü ldeni, va g y  ha a lap ot tovább  tar
tani nem  kívánják , a je le n  szám ot v isszakü lden i.
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