
X.  é v . 5 .  s z á m .1 9 0 5 .  B u d a p e s t ,  m á r c i u s  1 5 .

TARTALOM : Dicséret. Rimay János. — Az öt kenyér csodája. Dr. Masznyik Endre. — A testvérek. Béri Gyuláné. — 
Rimay János. Kovács Sándor. — A socialista. Albert József. — Egyedül és mégsem egyedül. Sz. F. J. — 
Különfélék. — Vegyes. — Jó könyvek. — Aranykönyv. — Pályázati felhívás. — Luther-Társaság. — Szerkesztői 
üzenet. — Kalauz a biblia olvasásához.

Dicséret.
(1629. március 18.)

0  Jehova, szent Istenem,
Életemben légy vezérem,
Dolgaimban segedelmem,
Tisztességes eldmentem.

Óhajtozván téged hívlak,
Alázatosan imádlak,
Jobb kezed felöl hadd álljak,
Mert üdvözítőmnek tartlak.

Segilj engem szükségemben,
E mostani nagy ínségben,
Végy fel engem én ügyemben,
Szoríts be te szent kezedben.

Minden időben velem légy,
Engem szárnyaid alá végy.
Üdvözölt néped közé tégy,
Minden jókkal áldj s nevelj így.

Őrizz nagy kegyesen engem,
Tartsd lelkem nagy csendességben, 
Bűneim távoztasd tőlem,
Ne hagyj megfúlní bűnökben.

így tarthatsz engem boldogul,
Ha te lész nekem oltalmát,
Megáldván kegyességedből,
Szentséges áldomásodba!.

Szent Háromság, egy Istenség!
Legyen te néked dicsőség!
Tőlem, fiadtól tisztesség,
Téged dicsérjen mindvégig.

R im ay János.

Az öt kenyér csodája.
(Márk ev. 6, 30—34.)

I.

És járja vala Jézus mind a városokat és falu
kat, tanítván és prédikálván az Isten országának 
evangéliomát. Mikor pedig látta volna a sokaságot, 
könyörűletességre indúla rajtok. Máté 9. 35, 36.

Szülőföldjén, Názáretben kezdte meg áldott 
munkáját. Hirdette volna ott még tovább is az 
Isten Igéjét, de tövis közé hullt a jó'mag. A gyom 
elfojtotta. Tovább ment hát s a környékbeli fal
vakban tanított. S ugyanezt cselekedték tanítványai 
is, a kiket kettőnként bocsátott szét, adván nekik 
hatalmat a tisztátalan lelkeken.

Hanem egyszer aztán megrebbent a kicsiny 
sereg. Heródes Antipás, Galilea gonoszlelkű feje
delme, ki csak nem rég vette fejét Keresztelő 
Jánosnak, az új magvetők ellen is cselt forralt, 
mivelhogy félt tőlük. Azt hitte, hogy csodás hatal
mukat ellene fordítják és a népet fellázítják.

Kitértek hát boszuálló dühe elől és Mesterük 
után siettek, hogy elmondják neki mindazt, a mit 
láttak és hallottak s a mit cselekedtek.

Jézus ekkor már Bethsaida-Julias táján volt.
Ezt a Bethsaidát nem szabad összetéveszte

nünk a Péter s András városával, a mely a Gene- 
záret tava nyugati oldalán feküdt s Heródes Antipást 
uralta.

Ez a Bethsaida az ő testvérének Fülöpnek 
egyik országrészéhez, Gaulanitishez tartozott. Ö 
nevezte el Juliasnak is Augustus császár leányá
ról : Júliáról. Ott fent, a Genezaret észak-keleti 
partjánál, ép a hol Jordán beletorkollik a tóba, 
egy alacsony hegyecske lábjában. Ma se híre, se 
hamva. Mindössze is csak egy-két rom, egy pár 
bazaltoszlop, meg egynéhány üres pincebarlang 
hirdeti, hogy itt hajdan szebb élet volt! Hol egy
kor fejedelmi udvarnép pompázott, ott ma vándor 
beduinok ütnek sátrat egyidőre, aztán ők is búcsút 
mondanak a kietlen vidéknek.
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De nem; az ájtatos kegyelet, mint mindenütt, 
itt is emlékjelet állított az emlékezésre örökké 
méltó kedves jelenetnek, a mely e város környé
kén játszódott volt le. Mutogat egy szent fát, a 
ma úgynevezett El-Tell forrás mellett, a mely alatt 
Jézust a hozzá siető tanítványok édesdeden szuny- 
nyadva találták. Ennek a rege szárnyán szállva- 
szálló szent fának ágai alatt terült volna hát el 
az a picinyke hely, a melyről a szent író, azt mondja, 
hogy : „az apostolok /lojajövének Jézushoz !“
S miért ne? Az ő hazájuk, az ő édes otthonuk 
mindég ott vala, a hol Megváltójuk és Üdvözítőjük 
tartózkodott volt.

Jézus örömmel fogadta őket s látva, arcukról 
leolvasva, mit s mennyit álltak ki térítő munkájuk 
alatt s mi az, a mi sziveiket félelemmel és szorongó 
nyughatatlansággal tölti be (hiszen ő maga is a 
gonosz Heródes Antipás elől menekült ide a szelíd
lelkű és jóságos Fülöp országába), imigyen szólt vala 
hozzájuk: „Jertek el ti magatok felfelé a pusztába 
és nyugodjatok meg egy kevéssé". S volt oka rá, 
hogy ezt javallottá nekik. Hiszen ott a város köze
lében a járókelő népség miatt pihenésről szó nem 
is lehetett és ingyen sem ehettek volna.

És felkerekedtek. Lementek nagy titokban a 
tó partjához, a mai El Batijah nevű keskeny és 
lakatlan örökzöld síkságon keresztül és ott hajóra 
kelve áteveztek a túlsó oldalra délkeleti irányban. 
Ámde jó szándékuk tisztára meghiúsult.

A nép észrevette távozásukat s utánuk sietett 
csak úgy gyalogszerrel, a tóparton körülkerülve s 
még a célhoz sem értek, már ott várt rájuk a kikötő
helyen. Sőt útközben még a húsvéti ünnepekre 
zarándokló rajok is hozzácsatlakoztak, hogy a 
názáreti prófétát ők is megláthassák és hallgassák.

Jézus az ő tanítványaival a magányt és nyu
galmat kereste ugyan, de látván az eléje gyűlt 
nagy sokaságot és tudva az ő lelkűk vágyát s 
nagy szomorúságát, közéjük ment és azt a pásztor 
nélkül való nyájat megsajnálva elkezdte tanítani. 
Egy halom tetejére állva beszélt nekik az Isten 
országa rejtett dolgairól.

A szegény nép áhítatos figyelemmel hallgatta. 
Mint az égi harmat a szornjú gyepre, úgy hullt alá 
ajkáról az isteni ige magva, igazságot éhező fogé
kony szivük talajába. Már a nap is rég eltűnt a 
nyugatfelé eső hegyek mögött s a fátylas alkonyat 
borítá be mind az egész tájat s ők még mindég 
csak őt, a jó pásztor édes beszédét hallgatták. 
És hallgatták volna tán örökké étien és szomjan, 
ha a tanítványok oda nem mennek Jézushoz és 
szelíden nem figyelmeztetik, hogy: „Puszta ez a 
hely és immár nagy idő vagyon. Bocsásd el őket, 
hogy elmenvén a körül fekvő majorokba és falukba, 
vegyenek kenyeret maguknak: mert nincsen mit 
egyenek".

Bocsásd e l! Oh ezt igen könnyű kimondani! 
De hát hova, merre? Úttalan utakra, a vak sötét
ségbe ! Hogy kimerültén, étien, szomjan ide-oda 
bolyongjanak s tanácstalan és minden segítség nél
kül szerte-szét széledve eltévelyegjenek ! ?

Ő utána jöttek, ő érte epedtek, náia meg
fáradt és megterhelt lelkűk megkönnyebbülést és 
megnyugvást talált és most, hogy ím az éjszaka

rájuk borúit, bocsássa el őket ? Óh nem ! Ki lelki 
nyomorúságukban, az nem hagyhatja el őket testi 
ínségükben sem. Nincsen mit egyenek? Nos tehát, 
adjatok enniek nekik ti.

Ezt meg viszont Jézusnak vala könnyű’ ki
mondani ! De a tanítványoknak nagy szeg az fejük
ben. Az akarat csak megvolna náluk is, de mód
juk nincs hozzá. Adni, úgy de miből? Az ő készletük 
vajmi csekélyke. Abból maguknak is alig telik. 
Összenéznek s úgy találják (és ezt Mesterüknek 
is nyomban értésére adják), hogy a nagy szükségen 
másként aligha segíthetnek, csakis ha elmennek 
és a nép részére beszereznek vagy kétszáz dénár 
(vagyis körülbelül 180 korona) árú kenyeret és 
azt adják oda nekik, hogy egyenek. A mi nyilván
való képtelenség vala még abban az esetben is, 
ha közös pénztárukban lett volna annyi pénz, mert 
hát ők maguk is hova, merre mehettek volna éj
szaka idején kenyereket vásárlani?

Csak Jézus maga nem habozott. Ö már tudta, 
mit fog cselekedni. Megkérdd hát tőlük: „Hány 
kenyeretek vagyon? menjetek el és lássátok meg. 
És azok meglátván, mondának: Öt kenyerünk és 
két halunk".

„Akkor Jézus megparancsolá nekik, hogy ül
tessék le a népet mind a zöld pázsitra úgy, a mint 
lakodalomban szoktak az asztalhoz leülni. És le
telepedőnek külön-külön csoportokban százanként 
és ötyenenként".

És megtörtént az öt kenyér és a két hal 
csodája: az ötezer ember megvendégelése az Úr 
vacsoráján, épen Húsvét tájban, a kietlen pusztábair.

Mint egy nagy Szent család, úgy olvadtak 
egybe egy közös isteni felséges érzésben. Maga 
Jézus volt a család feje. Kezébe vette az öt kenye- 
nyeret és a két halat és hagyományos ősi szokás 
szerint, de a szív igaz buzgóságával az égre fel
tekintvén hálákat ada, megáldá és megszegd a 
kenyereket és adá az ő tanítványainak, hogy a 
nép elébe adnák és a két halat is kiosztó közöttük.

Evének azért mindnyájan és megelégedének.
Majd ugyancsak Jézus megparancsolta, hogy 

a maradékot is mind felszedjék, hogy semmi el 
ne veszszen. A mit meg is cselekedtek s íme 
a kenyér- és halmaradék tizenkét kosarat töltött 
meg!

Aztán tanítványait hajón előre küldte, a népet 
meg elbocsátotta, ő pedig felméne a hegyre magá
nyosan és ott imádkozott.

A nép az egyszerű, de azért mégis gazdag 
s csodás lakomáról boldogan távozott s a csendes 
éji szellő szárnyán tova vitte fel a hegytetőig, 
fel egész Jézusig a morajló zúgást: „Bizonynyal 
ez ama próféta, a ki e világra eljövendő vala!"

Mi pedig elgondolkodunk a csodálatos esemé
nyen és felteszszük a kérdést, mi volt benne na
gyobb : a hatalom avagy a kegyelem erejének 
megnyilatkozása-e ? A feleletet azonban majd csak 
legközelebb adjuk meg.

Dr. Masznyik Endre.
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A testvérek.
Elbeszélés. Irta : B éri Gyuláné.

(Folytatás.) »
Gábornak torkán akadt a falat, s alig bírta 

lekiiídeni a sírást; hát az ő egyetlen bizalmasát, 
az édes anyja sírját sem látogathatja meg, hogy 
ne gúnyolják érte.

— Szép lesz, szólt újból Mari néni, ha az lesz a 
cégtáblán kiírva : illési Illésy Gábor asztalosmester.

— Erről még korán van beszélni, mondta ked
vetlenül az öreg Illésy, te mit csináltál délig, kér
dezte Pistától, hogy
a kellemetlen 'tárgy 
félbe maradjon.

— Én a város er
dejében voltam egy 
barátommal, ott talál
koztam a főispán fiá
val, ki aztán haza 
hozott kis kocsiján, 
nagyon szép törpe 
lovacskái vannak.

— Igen! vágott 
Pista szavaiba élén
ken Mari néni, egész 
idáig hozta a főispán 
fia Pistát, itt tette le 
a kapu előtt. Majd 
lesz még Pistának is 
ilyen kocsija, vagy 
még szebb is, ha nagy 
úr lesz belőle, majd 
visszatérnek még a 
régi jó napok, vissza
tér az Illésy család 
régi fénye.

Gábor ott ült az 
asztal végén és több 
könyet nyelt le sze
gény, mint húst; tudta, 
hogy Mari néni min
den szava neki szól, 
s érezte magán nagy
nénje ellenséges te
kintetét. Legjobb sze
rette volna, ha a föld 
megnyílik alatta, és 
őt elnyeli, olyan nagy 
bűnösnek érezte ma
gát és még sem se
gíthetett rajta. ;;

Az iskolai év vége eljött és vele a bizonyít
ványok kiosztásának ideje. Illésy Pista csupa 
egyeseket hozott haza, de a szegény Gábor min
den jószándéka és törekvése mellett a legtöbb 
tárgyból megbukott. Maguk a tanárok is azt taná
csolták az apjának, hogy ne taníttassa tovább, vagy 
legalább pihentesse egy ideig, mert Gábor csak
ugyan meg lett erőltetve az előbbi osztályokon, mert 
nagyon igyekezett szegény tanulni s azzal a nagy 
szorgalommal, nagy iparkodással, a mivel négy 
osztályon keresztül küzdötte magát, ha ezt a vas
akaratot másra fordítja, többre viheti, mintha

Jézus megvendégeli a sokaságot.

tovább tanul, legyen jóravaló, szorgalmas mester
ember.

Az öreg Illésy, a ki nem volt valami gazdag, 
kis birtoka kevés jövedelmet hozott, s adósság is 
volt rajta, belátta, hogy Gábor neveltetése nagyon 
sokba kerülne neki, ha tovább akarná taníttatni, 
mert arról szó sem lehet, hogy tanulás mellett még 
m agát. is fentarthassa, azért hát beleegyezett, 
hogy Gábor belépjen egy nagyobb asztalosüzletbe 
tanoncnak, de azért otthon lakott, csak a többi 
időt töltötte a műhelyben, a hol nagy örömmel 
fogott a munkához.

A szülei házban töl
tött órák nagyon ke
servesek voltak Gá
borra nézve. Mari 
néni egyre éreztette 
vele, hogy mennyire 
megveti, Pista alig 
beszélt hozzá; nem is 
volt együtt a két test
vér soha, nem tudtak 
miről beszólni, egész 
más volt a foglalko
zásuk, másként fog
ták föl az életet, 
egész elütő terveik 
voltak a jövőre nézve. 
Gábor a munkában 
bízott, erre bízta egész 
jövőjét, Pista terveit 
a nagyravágyás ve
zette. Gábor nagyon 
szerette és bámulta 
öcscsét s szinte alá
zatos volt irányában, 
de szeretetét sem igen 
merte kimutatni, mert 
észrevette, hogy Pis: 
tának ez terhére van 
s mind csendesebb, 
magába vonulóbb lett.

A műhelyben sem 
volt a legjobb dolga, 
ott pedig társai irigy
kedtek reá, hogy jobb, 
finomabb volt, mint 
ők s a hol csak lehe
tett, bántották, csúfol
ták.

— Ott jön a nagy
ságos úr, mondták, 

melegíteni jön az enyvet, csak aztán meg ne 
égesse finom úri kezeit.

Ha pedig az utcán ment, valami munkát vitt 
haza, egykori tanulótársai fogták körül s gúnyo
lódva kiabálták:

— Asztalos inas! asztalos inas! mutasd meg 
azt a szurtos arcodat.

így lassan azt vette észre Gábor, hogy min
denünnen kikopott, régi pajtásai nem akartak rá 
sem nézni, az újak pedig nem fogadták be maguk 
közé, egész magára maradt; más talán elcsüggedt 
volna, de Gábort fentartotta a munka, ez meg
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vigasztalta, bátorította. Nagyon jó munkás volt, itt 
a csúfolódóknak is el kellett hallgatni, mert a mes
ter is őt dicsérte legjobban.

A napi munka után hálatelt szívvel gondolt 
az Istenre, a ki az ő két munkás kezét adta és 
csendesen félrevonult, hogy a munka után felndül- 
jön és a bibliát, az anyjától reá maradt bibliát 
olvasta.

II.
Múltak az évek, Pista kijárta már a gymna- 

sium nyolc osztályát és Budapestre került jogász
nak. Gábor is felszabadult már és első segédje 
lett a mesternek, a ki nagyon meg volt vele elé
gedve.

Az öreg Illésy nagyon elbetegeskedett, egész 
télen csak úgy lézengett s tavaszra meg éppen 
ágyba került. Sokat szenvedett szegény, Gábor 
mindennap meglátogatta, mert már régebben, nem 
lakott apjánál; de csak este mehetett el a napi 
munka után, este későn, a mikor már gondolta, 
hogy nem talál az apjánál látogatót, mert észre
vette, hogy az édes apja is, de különösen Mari 
néni roppant restelkedtek az idegenek előtt, ha 
Gábor csak úgy munkás zubbonyában jött fel siet- 
tében, hogy minél előbb láthassa beteg édesapját. 
Mindig hozott neki valamit, vagy jó erősítő bort, 
vagy valami csemegefélót, a miről tudta, hogy 
az a betegnek jól esik, sokat költött ilyenfélékre, 
de erre, a különben oly takarékos fiú nem sajnálta 
a pénzt.

Jól is esett az öreg Illésynek fia gondosko
dása és örült is a fia látogatásának mindig, de 
azért sokat emlegette, majdnem mindennap szóba 
hozta, hogyha még csak Pista fiát láthatná; lát
szott, hogy ez volt minden öröme, reménye, büsz
kesége, Gáborra inindig csak olyan szánakozó 
szeretettel nézett. És Gábor érezte ezt s talán éle
tét is odaadta volna érte, ha az apja csak egy
szer is megdicséri, mert érezte, hogy az ő mester
ségében megállja a helyét becsülettel és nincs az 
utolsók között.

Az öreg Illésy ereje napról-napra hanyatlott 
és hiába várta napról-napra a Pista fiát, az csak 
nem jött, az ügyvédi vizsgára készült és nagy 
elfoglaltságával mentegetődzött, nem is jött el, 
csak a temetésre. Illésy úgy hunyta le az örök 
álomra szemeit, hogy kedvenc fiát, a család büsz
keségét nem láthatta, nem annak az arcán pihen
tek utoljára fáradt szemei. Csak a másik fia volt 
ott, az asztaloslegény, ezt érte a megtört szemek 
utolsó, szerető pillantása, és ebben az utolsó pil
lantásban, annyi szeretet, bocsánatkérés és meg- 
bocsájtás volt, hogyha ezt Gábor tudta volna, a ki 
nem mozdúlt el a haldokló apjától, bizonynyal nem 
érzi azt a keserű önvádat, mely atyja halálos 
ágyánál újra feltámadt lelkében, hogy hányszor 
megszomorította ő ezt a jó apát, mily sok bánatot, 
szégyent hozott a fejére.

A temetés fényes volt, méltó az Illésy család
hoz, de a temetéshez szükséges pénzt Mari néni 
nem tudta hirtelen honnan előkeríteni, igy Gábor 
odaadta minden megtakarított pénzét, sőt meste
rétől előleget is vett fel, csakhogy minden meg
legyen.

Nagyon sok előkelő, úri nép gyűlt össze a 
temetésre; Pista az ő finom, nagyúrias modorával 
fogadta őket Mari nénivel együtt, a ki szintén 
értett az úri módhoz, csak Gábor nem tudta, mit 
csináljon annyi idegen között, legjobban szeretett 
volna félrevonulni egy sarokba és sírni, ha min
dent eldobhatott volna magától és csak gyermek 
lehetne, gyermek, a ki szabadon sírhat. Szegény 
Gábor, a szive arany volt, de a mozdulatai oly 
szegletesek, a viselkedése oly ügyetlen, hogy Mari 
néni halálra szégyelte magát miatta.

De végre ezen is túlestek és egyedül marad
tak, hogy megbeszéljenek mindent a jövőre nézve.

Pista vitte a szót most is, Gábor csak min
dent helyeselt, a mit Pista mondott. A birtokot 
mindenesetre eladják, ez volt Pista terve, úgy is 
sok az adósság rajta s a mi tisztán megmarad az 
árából, azon megosztoznak. Sokat beszélt még 
aztán az ő nagyratörő terveiről s tetszett neki az 
a csodálat, melylyel Gábor minden szavát kisérte.

— Hát neked mi a terved a jövőre nézve? 
kérdezte végül jóakaratú leereszkedéssel Gábort.

— Nekem ? felelte Gábor zavartan köhécselve 
s kék zsebkendőjével végigtörölte az arcát, hát 
én csak tovább is dolgozni fogok.

— Helyes, mondta rá Pista, csak folytasd, a 
mit elkezdtél, ha majd palotát építtetek magam
nak, rád fogok gondolni az asztalos munkával.

Gábor szemei felcsillantak, képzeletében már 
látta a Pista palotáját felépülni s már el is ter
vezte, milyen remek faragványos ajtókat fog ő 
csinálni, olyat, a  minőt az elmúlt hetekben -készí
tettek a báró Gelsey kastélyára, a minek a tervét 
ő csinálta s a miért a mester meg is dicsérte.

Pista pár hétig otthon maradt, a míg a birtok
eladást rendbe hozták, megegyeztek mindenben 
szépen a testvérek, Gábor a világért sem szólt 
bele semmibe, csak azt sajnálta, hogy a házat is 
eladják, ezt szerette volna ő megtartani s félén
ken fel is említette a Pista előtt.

(Folyt, köv.)

Rímay János.
Ezelőtt két-háromszáz esztendővel híres, ünne

pelt név. Alig akadt udvarház, a hol ne becsülték, 
ne tisztelték volna; nagy urak versenyeztek barát
ságáért, kérve-kérték látogatását; ha pedig jó 
szóért, szives barátságért egy-egy verset, éneket 
irt, az olyan nagy kincse volt annak a háznak, 
hogy az egész atyafiság büszkélkedett vele, s a 
szomszédok, ismerősök csodájára jártak.

Már az eddigiekből is kitetszik, hogy néhai 
való jó Eimay János költő és író volt és pedig 
nem utolsó ember a maga rendjében. A mi lel
kűnkhöz két szál fűzi jó erősen. Az egyik, hogy 
derék magyar ember volt, hazájának, nemzetének 
verítékével, eszével s életével is szolgáló fia, két 
nagy fejedelemnek, Bocskaynak és Bethlennek 
bizalmas embere. A másik, hogy magyarsága mel
lett evangélikus voltára volt leginkább büszke ő 
maga is. Abban a zivataros században, a mikor a 
gyenge lelkeket vagy a csábítás, vagy a meg
félemlítés hamar megtántorította, ő híi maradt egy-
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házához. Szenvedhetett akármennyit, mellőzhették, 
neki minden földi fájdalomért elegendő kárpótlás 
volt lelkének megelégedése és nyugalma. Ha valami 
nagyobb terhet tett szivére az Úr, — nem zúgo
lódott, hanem egy-egy szép istenes énekkel, imád
sággal vigasztalta magát. Mert Rimay első sorban 
vallásos költő. Oly mélyen belevéste énekeit a 
mi egyházunk híveinek leikébe, hogy egyiket- 
inásikat ma is énekeljük s kevés ember tudja, 
hogy a kéz, mely a magasztos érzéseket lelkűnk
ből fakasztja, mint a hogy Mózes vesszeje a vizet 
a rideg sziklából, — évszázadok előtt elporladt s 
tőlünk több hálát érdemlene. Például a Mi Urunk 
s édes Atyánk kezdetű ének, a mit prédikációkorra 
cseh nyelvből fordított, ma is kedves, áhítatkeltő 
zsoltárunk. Az én szememben azért is kedves ez 
ének, mert tót atyánkfiái velünk éneklik, azon mód, 
hogy a cseh-morva atyafiakról rájuk maradt. Az
után olyan hitvallásszámba menő ének ez, a miben 
a közös épületes tartalom egygyé olvad a meg
ihletett lélek egyéni érzésével, égkereső hitével.

Rimay nevét nem véletlenség vagy szerkesztői 
szeszély juttatta a Családi Lap hasábjaira. Meg 
kellett ünnepelnünk azt a nagy eseményt, hogy 
összes munkáit épen most adta ki egy nagy kötet
ben a Magyar Tudományos Akadémia. Tisztelet és 
hála illeti meg ezt a hazai közintézetünket részünk
ről, mert hisz Rimay neve és dicsősége az evan
gélikus egyházat is elborítja sugárral, ragyogással. 
A szép munkát báró Radvánszky Béla, koronaőr, 
az egyetemes gyámintézet világi elnöke, a magyar 
történetírás egyik legkiválóbb mívelője, -országszerte 
becsült tudósunk állította össze részint régi köny
vek nyomán, részint a Radvánszky-levéltárban 
megmaradt egykorú másolatokról. A zólyomradványi 
levéltárban báró Balassi Bálint híres-neves köl
tőnk énekeivel egy kötetbe vannak beírva Rimay 
versei; Sajó-Kazán pedig mindenféle haszontalan 
lim-lom közé keveredett el Rimay énekeinek gyűj
teménye, míg végre az isteni kegyelem intézkedése 
következtében a hozzá értő, értékét megbecsülni 
tudó főúr ráakadt a mesés kincsre s elhatározta 
kiadását.

Sajnos, költőnknek valamennyi munkáját most 
sem ismerjük még. Egynek-kettőnek csak a neve 
maradt ránk. Adná Isten, hogy ezek is előbukkan
nának valamely , családi levéltár homályából. De a 
mit bírunk, az is egész gazdagság nékünk. Érde
kes, hogy ez a komoly lelkű istenes ember sze
relmi dalokat, akkori nevén virágénekeket is írt, — 
a mint mesteréről s jóakaró atyai barátjától, az 
Esztergomnál elesett Balassitól tanulta. Azonban 
ezt maga is csak afféle fiatalos időtöltésnek, költői 
játéknak tartotta csupán ; komoly erkölcsi költemé
nyei, s vitézi és istenes énekei révén tartott szá
mot a halhatatlanságra Jellemző ezen időknek 
komoly életfelfogására az, hogy a meglett ember
hez a szerelmes enyelgést nem tartotta illőnek és 
rendén való dolognak. A tolinak és elmének az 
volt legméltóbb dolga, ha Istenről, az evangyéliom- 
ról s a hitről írt vagy szólt, gondolkodott. A mi 
költőnknek is ez töltötte be lelkét, vallásos mun
káira, fohászaira volt büszke. A vallásosság annyira 
természetévé vált neki, hogy minden életsorában
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kitetszik belőle. A midőn a döghalál szedi áldo
zatait, Rimay beáll orvosnak s a mellett, hogy 
buzgón ajálgatja az Istentől rendelt orvosságok 
használatát, a miket különféle füvekbe rejtett el, 
— a legfontosabbnak a szünetlen bimbánatot s az 
unás nélkül való könyörgést tartja. A mai kor tudós 
orvosa talán mosolyog rajta, de bizony ez a beszéd 
nem hiábavalóság. Az Istenével megbékiilt, jóságá
ban bízó lélek bátrabb a kereszt alatt, erősebb és 
legyőzhetetlenebb. A lélek ereje pedig fölemeli, 
megacélozza a roskadó testet is. Valamennyien 
igazat adunk Rimaynak, ha szomorú óráink eszünkbe 
jutnak.

Mai számunkban, édes olvasóm, megtalálod 
Rimay egyik szép énekét, a mit most támasztott 
új életre Isten kegyelme. El is énekelheted arra a 
dallamra: Jézus Krisztus én életem, vagy Menny
ből jövök most hozzátok. Most csak ennyit akar
tam róla írni, legközelebb élete folyását beszélem 
el. Mondhatom, hogy épületes írásain és tiszta 
keresztyén életén egyformán okúi és nemesül a 
lélek.

Kovács Sándor.

A  so c ia lis ta .
(Példázat.)

Az özvegy jegyzőné, tömérdek a gondja,
A falatot is a szájától megvonja,
Tisztes szegénységben fárad, nap-nap mellett,
Egyetlen öröme a fiában tellett.
Minden tanítója atyai barátja,
Az apróbbak mellé szívesen ajánlja.
A két szegény pedig fillért fillérhez tett 
8 anya és a fiú beszereztek együtt 

Egy fejős tehenet.
Haj, az anyai szív milyen büszke rá ja !
Maga etetgeti s almoz is alája.
De egy nyegle suhanc meglátja egy napon 
A szép fehér riskát ott künn az udvaron,
S irigykedve így szól: „Nézze csak kend, apám,
A jegyzőné sorát Isten felvitte ám !“
„Fel /“ — így dörmög az agg — „Hej, fiam, nagy gazság. 
Meghalt Mátyás király, oda az igazság !“

*  *
*

Az igyekvő szegényt ki megirigyeli,
A szíve fenékig gonoszsággal teli.

A lb e r t József,

Egyedül és mégsem egyedül.
Örömest vagyok egyedül, mert a világgal való 

társalkodásban semmi kedvem sem telik. A világ
nak csak az tetszik, a ki gonoszságra hozzá hasonló ; 
a ki jobb és .tökéletesebb nála, gyűlölettel és szida
lommal üldözi. Mindazonáltal sohasem vagyok egé
szen egyedül. Nem kell attól félnem, a mit a bölcs 
mond: „Jaj annak, a k i . egyedül van, mert ha 
elesik, senki sincs, a ki fölemelje^. Az én Istenem 
mindenkor és mindenütt velem van. Ha inegbotlom, 
megtart, ha elesem, ismét fölemel engem. A jó 
barát is meg-meglátogat, de nem marad nálam, 
hanem a mint jött, el is távozik tőlem. Istent 
kérnem sem kell, hogy hozzám jöjjön, mert bennem 
lakik és közelebb van hozzám, hogy nem én saját 
magamhoz. Az sem búsít, hogy megint el talál
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hagyni, mivel tudom, hogy gyermekétől el nem 
szakad. Elrejtheti magát egy kevés időre előttem, 
de azért ott van közelemben. Egy sóhajtásomat 
is meghallja és viszontag hozzám siet.

Mit ér nékem az emberek barátsága ? Lehet-e 
a világ szavában bízni ? Ha legjobb barátom is, 
mégis megbotránkoztathat s én szintazonképen őt. 
Ha ők elesnek, vájjon van-e bennem annyi erő, 
hogy fel tudjam őket emelni? Ha én esem el, ki 
tudja, lábra állítanak-e? Talán velők együtt esem, 
vagy ők velem hanyatlanak el. A társaság után 
nem töröm magamat, mert egy órája sokszor többet 
ront le, a mennyit lelkemen egész esztendőn által 
építettem. Csak az Isten hajlékul válaszszon, több 
az nékem ezer jó barátnál Törjön rám bár a világ 
megszámlálhatatlan csalárdsága, ostromoljon az 
emberek dölyfe és haragja, szégyenvallás a soruk. 
Boldog az, a ki mindenkor egyedül van és még 
sincsen soha egyedül.

Se. F. J.

Különfélék,
A Tábitha-egylet felkéri a jótékony 

emberbarátokat, hogy szegényei részére ada
kozni szíveskedjenek. Kivált a szent böjti 
idő int bennünket a keresztyén irgalmasság 
gyakorlására. Az egyesület samaritánusi 
munkáját nagyban támogatják azok, a kik 
viselt ruhaneműt, férfi- és fiú ruhát küldenek 
a Tábithák szegényeinek A pénz- és ruha- 
adományokat a deáktéri egyleti helyiségbe 
kell küldeni (Deák-tér 4.), a hol a tagok 
minden hét szerdáján délután 2—-6-ig egyje
gyűinek, hogy a szegényekre varrjanak s a 
legsürgősebb tennivalókat megbeszéljék. Ez 
Istennek tetsző kér. egyesületet mi is mele
gen ajáljuk hitsorsosaink figyelmébe!

Homok-líödöge. Folyó hó 19-én magasztos 
ünnep játszódott le a homokbödögei ev. templomban. 
Ugyanis ekkor avatta fel az egyházmegyei esperes 
megbízásából Tóth Kálmán helybeli lelkész gyüle
kezetének új, 6 fő- és 6 mellékváltozatból álló, s 
a legújabb pneumatikus, csőrendszer szerint épült 
orgonáját, a környékbeli minden vallásfelekezet 
nagyszámú tagjainak jelenlétében. '

Az ünnepély d. e. 10 órakor kezdődött. Az 
olt ári liturgiát Balogh István vanyolai lelkész 
végezte. Majd az „Erős várunk nekünk az lsten“ 
című, s orgonakiséret nélkül énekelt hatalmas 
akkordú ének elhangzása után a helybeli lelkész 
lépett az oltár elé s megtartotta a 150. zsoltárra 
épített felavató beszédét, melynek végeztével meg
szólalt az új orgona. Alig volt szem, mely az öröm 
könyeitől nedves ne lett volna. Az öregeké azért, 
hogy ezt is megérhették, az ifjaké azért, hogy 
majd talán soká gyönyörködhetnek hangjaiban. 
Zacher Sándor kántor-tanító szép praeludium játéka 
után, melyben érvényesült az orgona hangjának 
mélysége, magassága, dörgedelme, lágysága, ismét

Balogh I. vanyolai lelkész lépett az oltár elé és 
megtartotta gyönyörű úrvacsorái beszédét. Beszé
dében emlékeztette a gyülekezetét arra, hogy ma 
két éve, ugyanezen vasárnapon (Hetvened vasár
nap) volt a mostani lelkésznek beiktatása s azóta 
mennyi változás a templomban. íme itt áll a csak 
egy éve felavatott gyönyörű új oltár és szószék, 
ma pedig megzendűlt az új orgona is, — ezeket 
csak az Úrnak szépre, jóra vezérlő lelke csele- 
kedhette a pásztor !és nyáj együttműködő, egyet, 
az Úr dicsőségét előmozdító munkássága alapján. 
Elismerés illeti e gyülekezetei, mely két év alatt 
több mint 3040 koronát áldozott templomának 
díszítésére.

De az érdem mégis a jóra vezérlő gondviselésé, 
ki mindezekre erőt, akaratot és áldást adott, ki 
előtt mindezek dacára is mélyen meg kell hajolnunk 
azt vallva az apostollal: „Ha mindeneket megcsele
kedtünk is, haszontalan szolgák vagyunk . .. stb.

Az új orgonának úgy külső kiállítása, mint 
gyönyörű fülbemászó, szívekbe ható hangja a pécsi 
Angster József és fia orgonagyáros céget dicséri, 
kit melegen ajánlhatunk ev. gyülekezeteinknek.

Az ünnep után a lelkészlakon magyaros ebéd 
volt a vendégek tiszteletére.

VEGYES.
Kitüntetések. Glauf Pál rimaszombati lelkész

testvérünknek s kishonti esperesnek a király a 
magyar nemességet adományozta cselneki előnévvel 
s egyúttal megengedte, hogy régi családnevét 
Gyürkyre változtassa. A kitüntetett pap egyike 
egyházi közéletünk jlegfáradhatatlanabb munkásai
nak s a midőn üdvözletünket hozzájuttatjuk, köve
tendő példaképen említjük föl, hogy a magyar 
nemesség ez új tagja nevét is magyarrá változ
tatta. — Medveczky Frigyes dr. budapesti egyetemi 
tanárt az udvari tanácsosi címmel tűntette ki 0 Fel
sége. Medveczky a magyar bölcsészeti irodalom
nak egyik elsőrendű művelője, a kinek kitüntetése 
hazai közéletünk minden körében általános örömöt 
okozott. Az egyetemnek egyik dísze főmunkája; 
„Társadalmi elméletek és eszmények“ úttörő jelen
tőségű mű.

Hangverseny a pozsonyi ág. h. ev. lyceumban.
Mint minden évben, úgy az idei farsangon is 
(március 3-án d. u. 6 órakor) minden részletében 
igen jól sikerült hangversenyt rendezett ez a régi, 
jó hírnévnek örvendő evangélikus középiskolánk. 
Az intézet ifjúsági körei, mint az önképzőkör, a 
dal- és zenekör, ez alkalommal is buzgó fáradsá
got fejtettek ki, hogy az ifjúság iránt érdeklődők
nek, az intézet és általában a tanügy barátainak 
kellemes és élvezetes estét szerezzenek; a munka, 
melyet végeztek, elismerésre méltó; az eredmény, 
a melyet bemutattak, teljesen kielégített, általános 
megelégedést keltett s dicséretet érdemelt. Az idei 
hangversenynek is, mint általában az eddigieknek, 
főpontja az irodalmi rész volt: Katona Bánk-bán- 
jából adták elő a második felvonás első és máso
dik jelenetét, azt a részletet, a melyben Bánk-bán, 
Magyarország nagyura, lecsillapítja az összeesküvő-
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két, élükön Peturt. Az előadás, mely korszerű- jel
mezekben jelenítette meg a drámai részletet, kifo
gástalan volt, a főszereplők (Petur: Pásztor|Kálmán 
Vili. o. t., Bánk-bán: Marczell Ferenc VIII. o. t.) 
jól megértették személyeik lelkét s a hatalmas lel
kek megrázó szenvedélyét teljes erejével éreztet
ték. Ez előadás szép sikerével méltán sorakozik 
a múlt években tartott előadásokhoz, melyek mind 
fényesen tanúskodnak'* arróF’a többirányú művészi 
és aeszthetikai képzésről, melyben ezen intézet 
növendékei iskolai életük folyama alatt részesülnek. 
Erre nézve elég, ha a múltban tartott ilynemű elő
adások közül egy párt megemlítünk; ilyen volt 
Homeros Iliasának IX. énekéből a Kérlelő követség 
Achillesnél című részlet Baksay Sándor remek for
dításában, melyet a nagynevű fordító még kézirat
ban engedett át, mielőtt munkája megjelent volna ; 
ilyen volt Madách Az ember tragédiája drámai költe
ményének V.) színe (az athéni jelenet), továbbá 
Shakespeare Coriolanusából és Julius Caesarjából 
egy-egy részlet. A hangverseny/szavalati számai 
az értelmes, világos előadásról, az érzelmek helyes 
és természetes kifejezéséről tanúskodtak ; ez alka
lommal újabb költőinktől szavaltak : Reviczky
Gyula Salamon király álma (Nitsch Mátyás Vili. 
o. t.) és Kozma Andor A góbék (Zalay Lajos VIII. 
o. t.) című költeményeit. A zeneszámok közül, 
melyeket az intézet zenekara teljes szabatosság
gal játszott, ki kell emelnünk Péterffy Ernő VIII. 
o. t.-nak határozott zenei tehetségre valló játékát, 
ki Mendelssohnnak egyik klasszikus darabjával 
(Concert E-mollban, I. Allegro) gyönyörködtette a 
hallgató közönséget. A dalkör a maga énekszámaival 
szintén hozzájárult az est sikerének emeléséhez. A 
hangverseny tiszta jövedelme körülbelül 300 korona, 
melyet az intézet a budapesti országos tornaver
senyre leránduló szegénysorsú tanulók segélyezé
sére fog fordítani. (—y —mi)

A inodori ev. kerületi leánynevelő intézet f. 
hó 6-án ismét sikerült ünnepélyt rendezett. Mint 
utólagosan kitűnt, ez alkalommal a cél egy tennisz- 
pálya felszerelésére szolgáló összeg előteremtése 
volt egy iskolai színelőadás révén; ez utóbbit 
viszont az intézet növendékei s hozzátartozóik szá
mára farsangi mulatságul szánták. A vállalkozást 
mindkét irányban a legfényesebb siker koronázta. 
A tennisz-pálya biztosítva van s az intézet növen
dékei a nyáron már vígan űzhetik majd e nemes 
és egészséges játékot; a színelőadás pedig a leg
kellemesebb élvezetet nyújtotta a közreműködő 
növendékeknek s közönségüknek egyaránt. Két szín
darabot játszottak a növendékek: egy nemes erkölcsi 
irányzatú színművet magyarul („Melitta hercegnő" 
színmű öt felv., irta Csengey G.) és egy kedves zenés 
bohóságot németül („Kochstudien in dér Muster- 
küche"). Meg kell dicsérnünk a leánykák szabatos 
összjátékát s ebben at rendező tanítótestület fárad
hatatlan nemes buzgalmát. A színelőadás után az 
intézet megvendégelte összes növendékeit (a be
járókat is), míg a szülők Modor evangélikus előkelő
ségével külön teremben ültek asztalhoz, a hol han
gulatos pohárköszöntők tettek bizonyságot arról a 
meleg családias szellemről, a mely ez ifjú, de sok 
reményre jogosító intézetben honol s ennek szinte 
charismatikus sajátosságát alkotja. így van jól. Csak

a hol az iskola és a család egymásra talál s meg
szentelt közösségbe összeolvad: lehet szó áldott 
paedagogikai működésről. És szeretet, bizalom, őszin
teség csak ott lakozhatik, a hol vígsag van, hiszen 
a vígságf'éppen a három paedagogikai alapköve
telménynek mintegy a virága . . . Ezért gratulálunk 
mi főleg a modori leányiskola lelkes tanítói kará
nak, céltudatos igazgatónőjének s a szó szoros értel
mében igazi lelki atyjának — Hollerung esperesnek.

Választás. Egyházunknak, a papság mellett 
szellemijüket képviselő legerősebb támasza a közép
birtokos osztály volt mindenkor. Ebből kerültek 
ki felügyelői, a megtámadások alkalmával az ön- 
kormányzatnak leghívebb védői és szószólói. Fájda
lom, ez az osztály egyre gyengül, sorai ritkulnak. 
A vegyes házasságok következtében itt éri egyhá
zunkat a legtöbb veszteség s azért kétszeresen fáj, 
midőn a halál is a legjobbak közül egyet-egyet 
elragad. Ilyen fájdalmas veszteség érte a felpéczi 
gyülekezetét, midőn múlt évben puritán jellemű, 
igaz protestáns buzgalmú, áldozatkész felügyelőjét 
Matkovich Zsigmondot eltemette. Szinte nehéz volt 
egy ideig fgondolni* is arra, hogy helyét mással 
töltsük be, még nehezebb megtalálni azt a férfiút, 
ki helyét méltón töltse be. De a Szent lélek 
vezérlő világa végre megmutatta azt Csemez István 
téthi földbirtokos, a megboldogultnak sógora szemé
lyében, a kit a felpéczi gyülekezet febr. hó 19-én 
tartott közgyűlésében egyhangú lelkesedéssel vá
lasztott felügyelőjévé. Hálás szívvel kell még meg
említenünk, hogy a meghalt, felejthetetlen fel
ügyelő emlékére a gyászoló család 200 K alapítványt 
tett, a melynek évről-évre tőkésítendő kamatjai a 
gyülekezetei ért csapás vagy nagyobb építkezés 
esetén templomépítésre fordíthatók.

Az özvegy asszony fillére. Özv. Horváth Sán- 
domé Csapó Katalin, felpéczi lakos, ki az Úr meg
látogatása következtében majdnem összes vagyonát 
elvesztette, néhány év előtt egyetlen leányával 
Amerikába vándorolt. Mintha az új világban az isteni 
kegyelem napja kedvezőbben mosolygott volna 
rájuk, két kezük munkája után egy kis tőkét rakos
gattak össze. Az özvegy, hogy háláját Isten iránt 
kimutassa, boldogult szülei emlékére a felpéczi 
templomban 130 K-ért szép vörös márványból 
keresztelő követ állíttatott. „Bizony mondom nék- 
tek, hogy e szegény özvegy többet vete a ládába, 
hogy nem mint a többi". (Márk 12, 43.)

Alapkőletétel. Pőstyénben márc. 12-én dr. 
Baltik Frigyes dunáninneni püspök istentiszteletet 
tart, a mely után ünnepélyes szertartással leteszik 
a templom alapkövét. Régi óhaj valósul meg e 
napon s a szép ünnepen lélekben mindnyájan részt 
veszünk. Az új pőstyéni templom a vágvidéki 
evangélikusoknak új központja lesz s rövid időn 
magva a környék falvaiból alakítandó anyagyüle
kezetnek.

Székesfejérvárott március 15-én az evang. 
gyülekezeti nőegylet (Zsuzsánnák) s az ifjúság 
együttesen ünnepli meg a szabadság napját. Az 
ünnepi szónok Zelenka Frigyes lesz, felolvas Gáncs 
Jenő lelkész, alesperes, szaval Hild Péter, Kicska 
Sándor, Proliatzka Ud és Paulinyi Géza. Az egy
ház évkönyvét legközelebb ismertetjük.
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Lelkésziktatás. Szép ünnepség volt márc. hó 
5-ón Rákoskeresztúron. Az ottani ág. hitv. ev egy
házközség újonnan megválasztott lelkészét, Noszhó 
Istvánt iktatták be, a ki eddig a budai ág. hitv. 
ev. egyháznak vallástanára volt. A beiktatást Szebe- 
rényi Lajos alesperes, fóthi lelkész végezte. Délben 
az új lelkész tiszteletére lakomát rendeztek.

JÓ KÖNYVEK.
A Magyar Evangyéliomi Protestáns egyház 

története. Az Athenaeum részvény-társaság kiadásá
ban a jövő tavaszszal nagyszabású történelmi munka 
kerül ki a sajtó alól. A magyar protestantismusnak 
egy-két, hosszabb-rövidebb iskolai kézikönyvön kívül, 
mindezideig nem volt tudományos színvonalon álló teljes 
történelme. Igaz, hogy a forrásmüvek hozzáférhetetlen
sége miatt bajos is lett volna összefoglaló egyetemes 
történelmet írni. íróink figyelmébe ennélfogva inkább 
egyes részletekre s azok monografiaszerű feldolgozására 
irányult. Ezt a régi szükséget pótolja e befejezéséhez már 
közel álló mü. A kiadótársulat a mü szerkesztőjéül 
kiváló történettudósunkat, Zsilinszky Mihály államtitkárt, 
a Luther-Társaság elnökét s a Magyar Tud. Akadémia 
tagját kérte fel, a ki a „Magyar országgyűlésnek 
vallásügyi tárgyalásai" című ötkötetes munkájával úttörő 
munkát végzett és rászolgált protestáns egyházunk 
hálájára. A szerkesztő mellett a munka írásában részt 
vesz Farkas József budapesti ref. theol. tanár (A refor
máció s a XVI. század), Dézsi Lajos dr. egyetemi 
magántanár (XVII. század), Kovács Sándor pozsonyi 
evang. theol. tanár (XVIII. század), Pokoly József 
kolozsvári ref. theol. tanár (XIX. század). Az egész 
munka képekkel, hasonmásokkal díszítve fog megjelenni 
s mintegy 50 ívre terjed. A könyv hihetőleg minden 
protestáns család kedves olvasókönyvévé válik tartalma 
és szép kiállítása révén.

ARANYKÖNYV.
Az erzsébetfalvi ev. templom éspapilak javára 

Reichert Ede családjától Sárvárról 8 korona érke
zettszerkesztőségünkhöz. Adakoztak: ReichertEdóné 
2 kor., Reichert Ede 2 kor., ifj. Reichert Ede 1 
kor., Reichert Laci 1 kor., Reichert Irénke 1 kor., 
Reichert Ilonka 1 K-t. Az összeget rendeltetése 
helyére juttatjuk s az adományra Isten áldását 
kérjük.

Pályázati felhívás.
A siketnémák budapesti állami intézetébe a 

legközelebbi tanévre mintegy 45 új növendék fog 
fölvétetni. Első sorban a székes-fővárosban s az 
annak környékén levő községekben lakó siketnémák 
vétetnek ugyan fel, de másodsorban felvételt nyer
nek az ország bármely helyéről folyamodó olyan 
siketnémák is, a kik eltartási költségeiket biztosí
tani képesek. A felvétel a folyamódványok beérke
zésének sorrendjében történvén, indokolt, hogy a 
szülők mielőbb beküldjék kérvényeiket. Részletes 
tájékoztatót és felvételi nyomtatványokat az érdek
lődőknek díjtalanul küld az intézet igazgatósága. 
(VIII. Mosonyi-utca 8. szám.)

Luther-T ársaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1905. február hó 1-től 

28-áig befolyt összegek kimutatása.
1. A tiszai ág. hitv. ev. cggházkerillet 1904. évi segélye 

600 korona.
2. Alapító tagok tőkefizetése: Dr. Dirner Gusztáv Buda

pesten 200 korona.
3. Alapító tagok kamatfizetése: 1902—1904-re : Sréter 

Alfréd Budapest.
4. Rendes tagsági díjak évi 8 koronával: 1905-re: 

Hörk József, Király Ernő, Tiszaföldvári egyház, Masznyik 
János, Selmeoi lyceum, Ferenczy Samu, Petrovits Soma, 
Szentesi egyház, Gáncs Jenő, Liptai András, Török József, 
Riecsánszky Endre, Uhlmann Lajos, Mesterházy Sándor, 
Külsősomogyi papegylet, Teszák Emil, Kramár Béla, Reviczky 
Lajos. 1904-re: Pinkafői egyház, Csengéi egyház. 1903-ra: 
Czibulka Adolfné. 1904. és 1905-re: Báró Buttler Ervin. 
1903. és 1904-re : Eperjesi főgimnázium. 1902—1905-re: 
Stromszky Emil.

5. Fiókegyleti rendes tagok évi 4 koronával: 1905-re: 
Salgótarjáni ev. önképző-egylet.

6. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával: 1905-re: 
Zsákó János, Hoffer Ferenc, Hoffer Ferencné, Mirth Ferencné, 
Kalmár László, Neusinger Lajos, Székesfehérvári ifjúsági 
egylet, Székesfehérvári nöegylet, Székesfehérvári Zsuzsanna- 
leányegylet. 1904-re: Zatkalik Károly, Bélák Géza, Maizei 
Tivadar, Tomesányi József, Hackel Sámuel, id. Gaál Pál, 
Boros Mihály, id. Pintér János, id. Halgai János, Földvárszky 
János, Polgár György, Földvárszky Pál. 1903—1907-re: 
Brauswetter Vilmos. 1904—1907-re: Binder Adolf.

7. Előfizetés Luther müveire 6 koronával: Sz -Ardói 
ev. ref. leik. hivatal, Homoródszentpáli Dávid Ferenc-fiók- 
egylet. Összesen befolyt 1108 kor.

Budapest, 1905 március l  ón. B endl H enrik,
tá rs . pénztáros.

SZERKESZTŐI ÜZENET.
Aszód. Forró köszönet. Legközelebb levelet írunk. — 

Pécs. A pénzt megkaptam s nyomban intézkedtem. A nyá
ron készülök Pécsre, ha ott találhatlak. Arra még nem jár
tam. — Érdeklődő. A Luther-Társaság alelnökei Láng 
Lajos és Horváth Sándor. Személyzetéről részletes tájékozás 
van az évi jelentésben. — Puszta-Földvár. Leveled az Ö. 
lezárta után érkezett s így tartalma a következő számra 
marad. Üdv!

T isztelt előfizetőinkhez. A kiadóhivatal kéri mind
azon t. előfizetőket, kik az 1905. évre előfizetéseiket be nem 
küldték, szíveskedjenek még e hó folyamán beküldeni, mert 
a 6 ik szám már csak azoknak fog megküldetni, kiktől az 
előfizetés március 25-ig befolyt.
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