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Ádventi ének. Gyönyörűség — teher.
Kitárom előtted szívem,
Óli jöjj, légy vendégem nekem.
Üdv és élet forrása vagy,
Erőt, békességet Ta adj L 
Ha gond és bánat porba von,
Oh térj be hozzám Jézusom!

Jövel, lelkem epedve vár,
Kegyelmes mennyei király,
Ragyogtasd áldott szellemed 
E bujdosás völgye felett,
Hogy járjak a te útadón,
Oh térj be hozzám Jézusom!

Jövel, világíts égi fény 
A kétség hosszú'éjjelén.
Ha harcomban elcsüggedek,
Ha győz a bűn lelkem felett 
S a bú üldöz lépten-nyomon,
Oh térj be hozzám Jézusom!

Jövel, hív őrizőm, jövel,
Szerelmeddel maradj közel!
Ha elfedett a borulat,
Örök hazámba nyiss utat,
Hol szent neved magasztalom,
Oh térj be hozzám Jézusom !

Barcza László.

Ami testemet gyönyörködteti, lelkemnek terhére 
szolgál. Óhajtanám a gazdagságot, de érzem, hogy 
szivemre terhet raknék vele. Mennél több jószág, 
annál több gond. Főházasság is kedves volna 
nékem, de lelkem roskadna alatta. A nagy álla
pottal nagy munka, gyakor kedvetlenség, irigység 
és lelkesedés jár. Miért gyönyörködtessem teste
met a lélek kára árán ? Avagy az asszony szol
gáljon-e a szolgálónak ? Meddig tart a testi gyö
nyörűség és mit ér? Ha meghalok, hova lesz 
gazdagságom ? Utánnam jön-e a koporsóba dicső
ségem? Végtére úgy lészen a dolog, mint a világ 
fiai nagy bánkódva mondják: Mit használ most 
már minékünk a cifraság és a gazdagság a kevély
séggel együtt, mit hoz minékünk ? Mind elmúltának 
azok, mint az árnyék és kiáltás, mely elhangzott? 
(Bölcseség könyve 5, 8—9- v.). Még egyszer mon
dom : gyönyörűség — teher. Ilyen az én életem. 
A testnek gyönyörűség, a léleknek teher. Hosszú 
életet kívánsz, ugyan mit nyersz vele ? Lelki ter
het. Mennél tovább élsz, annál több szemetet hor
dasz össze a te bűneid hegyének nagyobbítására. 
Nem kell-e máris Dáviddal fohászkodnod: Az én 
bűneim felülhaladják az én fejemet és mint nehéz 
teher, megsúlyosodtak rajtam. (Zsolt. 38, 5. v.). 
Avagy Manasseval: Többek az én bűneim a ten
ger fövenyénél. És mégis tovább kívánsz élni s 
tovább vétkezni ? Alig múlik egy szempillantás el, 
hogy ne vétkeznél, hisz még legszentebb csele- 
kedetidben is vétkezel, oly irgalmatlan vagy ten- 
nen magadhoz. Ne így keresztyén társam 1 Ha 
szintén az élet édes is a testnek, nem vágyódom 
utánna, ha vétkezés jár vele. Keserű bűn, keserű 
élet. Én visszájárul vallom : a teher — gyönyörű
ség. A Krisztus élete terhes a testnek, de a lélek
nek gyönyörűséges; felvenni nehéz, viselni könnyű. 
Ami téged nyom, azt ő hordozni segíti s a kisebb
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rész esik a te váltadra. Valamint a szárnyak nem 
terhelik meg a madarat, hanem inkább magasba 
emelik, úgy a Krisztus igája sem terheli meg a 
szívet, hanem elszakasztja a földtől s ég felé viszi. 
Ez a teher nem restté és félénkké teszen, hanem 
serénnyé és bátorrá. Krisztus vigasztalása, lelké
nek munkája mindent könnyűvé tesz. A mennyei 
örömnek egyetlen cseppje édesebb, drágább, mint 
e világ valamennyi gyönyörűsége. Csudálatos egy 
teher, mennél tovább hordozom, annál könnyebb. 
Ami a testnek üröm, azt Jézus szeretető színmézzé 
változtatja a léleknek. A Krisztus szenvedése is 
teher a testnek, a léleknek pedig gyönyörűség. 
Hogy szabódik az ó Ádám a Kereszttől, de a 
lélek kész rá, mert Krisztus keresztje az. Ő teszi 
fel, Ő segíti hordozni, Ő édesíti meg vigasztalá
sával. Ha az ő vigasztalásának ‘csak egy cseppje 
hull is a szenvedés poharába, nyomban édesebbé 
válik. A halál teher a testi embernek, irtózik, hú
zódozik tőle ; a lelki ember merő gyönyörűségnek 
tartja s így szól szent Pállal: Kívánok elválni. 
Jól tudja, hogy a halálban nem veszt semmit, de 
sokat nyer. Én lelkemre semmi terhet nem rakok, 
mert csak így emelkedhetik égbe Istenéhez. Tes
temet meg örömest terhelem, mert amíg sanyar- 
gattatik, nem üt pártot lelkem ellen. Amiben tes
tem gyönyörködik, megvetem ; ahhoz ragaszkodom, 
azt keresem, ami lelkemnek szolgál örömére.

Se. F. 1.

Gáborka iskolába jár.
Irta : Farkas Mihály né.

(Folytatás.)

Napszálltáig is elszórakoztak volna így, ha egy 
hármas tapsjel a mulatság végét és a tanulás kez
detét nem jelenti újra. Felsorjáztak hát szépen a 
tanterembe és ki-ki a maga helyére ült.

A tanító egy számtani föladványt írt fel a nagy 
táblára és reábizta a nagyobbakra, hogy vessék ki, 
hadd lássa nem feledték-e el a szünidőben a szá
molást? Ö maga most is a kicsinyekkel foglalko
zott ; egy szép nagy bibliában képeket mutogatott 
nekik. A gonosz Káint, amint egy nagy husáng
gal agyonüti a testvérét; Noét, ahogy a bárkát 
vízrebocsátja, majd a füstölgő máglya mellett állva 
hálaáldozatot mutat be Istennek szerencsés meg
meneküléséért az özönvíz elől. Ott volt a nagy 
könyvben Ézsau is, a szőröskarú, aki egy tál len
cséért odaadta minden jussát, a mién Gáborka — 
ki nem szerette ezt az eledelt — igen elcsodál
kozott, mert ő ugyan a zsinegrefűzött gombgyűj
teményét sem áldozta volna fel érte.

Egyházi-énekeket tanultak ezután, s mire el
mondták a Miatyánkot is, már delet harangoztak 
a toronyban és ki-ki hazamehetett.

Még a levegőben rezgeti az utolsó kondulás, 
mikor már Gáborka berontott az utcaajtón és az 
öreg asszony nyakába ugrott:

„Öreg anyám, szeretek ám már iskolába járni! 
Igazsága volt, nem bántanak ott senkit, inkább

meg is dicsért és játszott velünk a tanító úr. Csak 
együk meg hamar az ebédet, hogy újra elmehessek."

„Ugy-e megmondtam" — felel az asszony, mi
közben sávos abrosszal megteríti az udvaron a 
malomkő-asztalt és kihozza egyszerű ebédjüket, 
mosolyogva hallgatja a kis fiú beszédét — így 
volt, úgy volt. A diófa gyérülő lombjai imbolygó 
árnyékokat vetnek reájuk, csend és nyugalom 
képe ez.

Csak csevegj, csak kacagj kicsi Gáborka! Te 
vagy a napfénye ennek a szomorú háznak — el
gyötört léleknek kedves vigasztalása.

Mert egyikünket-másikunkat olyan irgalmatlanul 
kifosztott az élet, a szívünkön olyan mély sebeket 
vágott, hogy koldusszegényen támolyognánk a sír 
felé, ha le nem szállna hozzánk a megnyugovás 
egy drága gyermek képében, aki bennünket újra 
szeretni és remélni megtanít.

Áldott legyen az Úr neve!

Farhas Mihályné, 
Kenessey Gizella.

A vadosfai artíkulárís egyházközség 
Rábaközben.

Nem az első eset ez, hogy soproni főisko
lánk ifjúsága* a maga énekkarával, tanárainak 
vezetése alatt itt a vadosfai artikuláris egyház 
ősi templomában megjelent. Már 1723-ban. ez
előtt 186 esztendővel, akkor is így, tavaszi, böjti 
időben volt, hogy Hajnóczy Dániel, a hírneves 
soproni igazgató, nagy tanulósereggel jött ide, 
hol akkor együtt volt a dunántúli evangélikusok 
színe-java. Csak lelkész is negyven, amennyinél 
akkor nem is igen volt több a kerületben.

Akkor nem a testvéri öröm és csendes épü
lés vágya hozta Vadosfára a távollakókat, ha
nem a közös gyász és hálás kegyelet, melyben 
összeforrott itt kerület, iskola és gyülekezet. 
Dunántúl utolsó nagy pátronusát, Telekesi Tö
rök  Istvánt temették ide, a vadosfai templom 
sírboltjába; a hitvédő magyar hőst, aki nagy 
volt békében és háborúban egyaránt. A kurucz 
világban Rákóczinak kormánytanácsosa és hu
szárezredese, ki saját költségén toborzott rába
köziekből külön csapatot. A pesti vallásügyi bi
zottságban pedig az evangélikusok elszánt vé
dője, kire e miatt másodszor sütik rá a rebellis 
bélyeget. Egyedi kastélya valóságos menedék
háza az üldözött papoknak és tanítóknak, és 
soproni iskolánk szegény diákjait is ő táplálja; 
szép alapítványával ő veté meg szilárdabb alap
ját az alumneumnak.

Hajnóczy igazgató ékes latin beszédben tol
mácsolta akkor itt az iskola háláját. Hazamenve 
pedig elhatározták, hogy Telekesi Török emlé
kére az ifjúsággal évenként hálaünnepet ülnek. 
Ez a szép szokás ma is megvan Sopronban.

* Szerző e munkáját Vadosfán, az 1909 márc. 28-án 
tartott vallásos ünnepélyen olvasta fel.
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Ma azonban a vadosfai nemes egyházközség 
szíves meghívására itt tartjuk meg hálaünne
pünket ez ősi templomban, mely alatt a dicső 
emlékű férfiúnak hamvai pihennek. Első sza
vunk is a hála és kegyelet szava. Légy üdvöz 
rég elköltözött nemes, fenkölt lélek, ki a bősz 
csaták fegyverzöreje közt sem feledéd, hogy el
vész a nép, amely tudomány nélkül való. El
jöttünk,hogymint Hajnóczy tanulóseregének késő 
ivadékai, áldást mondjunk poraidra. Eljöttünk, 
hogy itt, az ősök emléke által megszentelt he
lyeken járva, Antaeusként, mintegy a földnek 
érintésétől mi ip új életerőt nyerjünk és új lei

ben egyedül volt akkor evangélikus temploma 
és szabad vallásgyakorlata. Telekesi Török több 
templomot építtetett, de őt, a gazdag magyar 
nemest, mivel kuruc volt és protestáns, vala
mennyiből kitúrták. Yadosfától kellett szállást 
kérnie és itt szívesen is adtak neki.

Yadosfát az 1681. évi soproni országgyűlés 
tette meg artikuláris gyülekezetnek s ez a ki
váltságos helyzete kerek száz esztendeig, II. 
Józsefnek türelmi rendeletéig tartott, mely után 
m ár egyéb rábaközi gyülekezetek is feltámad
tak hamvaikból. Ez a száz esztendő (1681— 
1781.)r? ád Yadosfának kiváló egyháztörténeti

1. A vadosfai artikuláris evang. templom.

kesedést merítsünk az evangéliumi igazságokért 
való küzdelemre.

A nagy halott után pedig az élőknek is, 
kik eme hit- és szabadsághősnek hamvait őrzik, 
a vadosfai nemes gyülekezetnek is hálás köszö
netét mondunk, hogy nekünk ily szép ünnepi 
alkalmat adott a régi emlékek felidézésére, a 
régi fénynél új szövélnek gyújtására s ezáltal 
a bitben és szent érzelmekben való gyarapo
dásra és épülésre.

Ez a hely, ahol a kövek is beszélnek, szinte 
kényszerítőleg várja el tőlünk, hogy ősi arti
kuláris gyülekezetünknek s az általa sokáig 
gondozott Rábaköznek múltját és jelentőségét 
kutassuk.

Már maga az a körülmény, hogy Telekesi 
Török, kinek Egyeden volt a kastélya, nem a 
saját falvaiban, hanem ide kívánkozott meg
pihenni, arra mutat, hogy Vadosfának akkor 
valami oly kincse és kiváltsága lehetett, amely- 
lyel egyéb helységek e vidéken nem rendel
keztek. És úgy is volt. Vadosfának a Rábaköz-

jelentőséget. De hogy itteni központi szerepét 
megérthessük, vissza kell tekintenünk Vadosfá
nak és a Rábaköznek korábbi történetére is.

I. Rábaközi egyházközségeink az alapvetés 
és első virágzás korában. 1535—1643.
Rábaköz termékeny rónáin a reformáció 

első központjait a Nádasdyak és Ostffyak ősi 
birtokain kell keresnünk. Nádasdy Tamás már 
1534-ben fogadta udvarába Erdősit és 1535-ben 
Dévait. És Ostjfy Jakab sopronmegyei alispán 
(1563-79.) is, valamint elődje Kisfaludy Pál 
(1552 63. jszinténevangélikusok voltak. Nádasdy 
birtoka volt itt Vadosfához legközelebb, Kapu
vár, amelynek 1547-ből egy Kapui Mihály nevű 
lelkésze ismeretes. Ennek Sárvárra, az oltani 
sáfárhoz, Zoltán Imréhez intézett levele maradt 
fenn s ez a lelkész, mint akkor Nádasdy ura
dalmaiban a többiek is, m ár bizonyára protes
táns volt. És mai nap szinte meglepő lesz, ha



216 EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 24. sz.

azt kell mondanunk, hogy Rábaközben Kapu
vár volt az evangélikusok egyik legelső anya
gyülekezete. Még három más kapuvári lelkész
nek tudjuk a nevét: Laurenliad.es Jánosét, 1616- 
ból, Szitás Istvánét 1630-ból és Szombathelyi 
Andrásét, akit 1632-ben avattak fel. Kapuvár, 
mint evangélikus gyülekezet, tovább mint egy 
teljes évszázadig fennállott és virágzott s csak 
akkor enyészett el, mikor a nagyravágyó II. 
Nádasdy Ferenc Eszterházy leányának' kedvé
ért és a nádorságnak reményében 1643-ban át
tért. Az 1655. és 1662. évi országgyűlésen pa
naszolják a kapuváriak, hogy a nép akarata 
ellenére vitték be hozzájuk a plébánust és Ná
dasdy csapatonként fogatta össze a kapuvária
kat és a várba hajtatta, hogy ott átgyóntassák 
őket.

Ettől fogva Kapuvár fenyítőháza lesz a rába
közi evangélikusoknak, amelynek börtöneit sok
szor lakják az üldözöttek. Itt szenvednek a gá
lyarabok, a vadosfaiakat is itt vonják ítélet alá 
és itt zárják él. De Berg báró idejében ismét 
protestáns ura lesz a kapuvári kastélynak, 
melynek egyik terme 1893-ban protestáns isten- 
tisztelet számára nyílik meg s az Erős várunk 
öröméneke csendül meg ott, hova előbb siral
mas panaszszó hangzott fel a mélységből.

És Kapuváron kívül itt a Rábaközben sű
rűén voltak egymás mellett evang. gyülekeze
tek és fdiák. Az Egyesség könyvét aláírt lelké
szek, régi jegyzőkönyvek, az 1654. évi vizitáció 
és Musay Gergely püspökünk 1661. évi feljegy
zése tanúskodnak erről.

Himódnak 1597. Komáromi István, Niczk- 
nek Kóla János volt a lelkésze, Csapodé 1599. 
Kőszegi Lőrincz. Az 1603-ban Magyari István 
sárvári és Ivlaszekovics István fertőszentmiklósi 
esperesek által meglátogatott egyházak közt 
em líttetnek: Beled, Niczk, Csapod, Himód, 
Czirák.

Szili-Sárkánynak már Győr elveszése, tehát 
1594 előtt volt nemcsak saját temploma, hanem 
evangélikus iskolája is. Az első ismert sárkánvi 
lelkészek: Farkas János 1615., Győrvári Miklós 
1627. és Orsits György 1646.

Farádnak a XVII. század elején négy lel
késze volt ism eretes: Baranyai Máté, Kőszegi 
Lőrincz (1628.), Somogyi Péter (6 évig 1646.) 
és Orsits György.

Szent-Andrásnak 1612. Musich Pál, 1634. 
Turcsányi Jakab, majd Szeredi István, Eőry 
György 1646., Németi István 1654. és Borhidai 
Miklós 1673.

Szili, rendes gyülekezet volt már 1595. előtt, 
amikor Kincses Pál nevű lelkész szolgált itt, 
Réczés János csepregi esperes pedig egyház
látogatásra jött ide. 1628. Körösi Imre esperes 
volt a lelkésze, utána pedig Nikolai György vice
szenior. Bogyoszlón 1632. Ferrarius András. 
Rába-Pordányban és Soboron 1654. úgy beszél
nek a hívek, mintha e helyeket nem régiben 
(talán Győr veszése és a török dúlás után) száll
ták volna meg. Pordánynak 1611—1625. Csa- 
naki István volt lelkésze.

Bodonhelyen, hol 1628. Siklósi Márton, 
1632. pedig Dvornicenus András lelkészkedett, 
keresztyén vitézlő rend lakik a várban. Szucsá- 
nyi György tisztelendő uram 1654. panaszkodik 
a híveire, hogy három katonánál több nem 
gyónt. Viszont a hívek is nem minden humor 
nélkül vallják papjukról a vizitáló püspök előtt: 
«Megissza szegény a bort, amint szintén m a
gunk is.» Ugyanitt a fentebbi Kincses Pál is 
szolgált m ár 1595. előtt.

Cziráknak 1607. Csapó Jakab, 1628. Csep- 
reghi Jakab, 1629. Joráni János, 1648. Hetesi 
Ferencz volt a lelkésze, mely utóbbi Gyórón 
is szolgált. Vágón 1611. Pápai János, 1631. 
Talabor Jakab, 1641. Fodor Mihály lelkészke
dett. Méltó megemlíteni Rábaköz történetéből 
Gödi Imre szanyi plébánus és győri kanonok 
nevét is, aki hozzánk áttért s Csepregen, majd 
Kőszegen volt igen buzgó lelkész és esperes. 
A leányát is lelkész vette feleségül. Tótkeresz- 
turnak 1617. Göncz István, 1631. Völcsey István, 
1642. Gomboth Mátyás, 1651. Balogh Miklós volt 
a lelkésze, ez utóbbinak külön jobbágya volt a 
parochia fundusán. 1651-ben a kerületi gyűlést 
is itt tartották.

Németi, mint a nemes vármegye székes he
lye, már nagyobb gyülekezet volt. Parochiája 
az Ostffy-szeren épült. Szepesi János lelkész 
mellett 1654. rendes tanítója van : Nagy István. 
Külön tanítóval a XVII. században még nem 
minden gyülekezet dicsekedhetik.. De volt ta
nítója Szidnak Szeleczki Márton és Rába-Por- 
dánynak Ács János személyében. Talán ez volt 
atyja. Aáchs Mihálynak a későbbi farádi lel
késznek és kuruc tábori papnak, ki az első 
dunántúli énekeskönyvet készítette (Zengedező 
Mennyei Kar 1696.).

Tekintélyes hely Beled is, mely már 1603 
előtt is anyagyülekezet. 1628. Szeredi István, 
1630. Surányi György, 1654-ben Kóla István a 
lelkésze és Ruzanich Mihály a tanítója. Az egy
házlátogatásnál két r. kath. földesúr is képvi
seltette magát: Nádasdy Ferencz és Cziráky 
Ádám. Temploma a falu derekán, a délszínről 
való szeren épült. Filiája volt Vicza és Vásá
rosfalu.

A babothi gyülekezet (Kapuvár mellett) 1654. 
mikor Musay Gergely püspökünk erre járt, már 
pusztuló félben volt. Lelkésze, Újvári Máté ren
detlen életű, civakodó ember. Temploma puszta, 
csak a falai állanak. A kelyhet is már elvitte 
tőlük a kapuvári páter. Nem csuda, hogy az 
ilyen helyet hamarosan elfoglalták. Pedig az
előtt a vár földeiről is a prédikátor szedte a 
tizedet és a sedecimát.

De örvendetesebb képet mutat s az első 
gyülekezetek egyike volt Mihályi. Lelkészei: 
Szeredi Mihály 1628., Hegyfalui Pál 1631., Szent- 
miklósi János esperes 1654. és Zvonarics Sámuel 
esperes 1673. Tanítójuk az 1654. évi visitatió- 
kor Csóka János. Templomuk a kastély mellett 
épült, iskolájuk is ekkor készült el. A helység 
protestáns földesura Kisfaludy Gáspár volt. Víg 
rábaközi nép lakta akkoriban Mihályit. A lel
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kész jelentése szerint ünnepnapokon ugyan fe
lesen gyülekeznek Isten igéjének hallgatására, 
de némelyekben excessusok találtatnak, mert 
az midőn prédikációra kellene menni, akkor 
hegedülnek és sípolnak, boritalnak adván ma
gukat. Két filiája van Mihályinak: Kisfalud és 
Vadosfa.

Íme itt találjuk Vadosfáról az első megbíz
ható feljegyzést. Mert annak a mondának, hogy 
itt bizonyos gróf Turufa Rudolf lett volna a 
főpátrónus s Vadosfa mint régi anyaegyház 
Böcskei lelkész idejében 1644 m ár a második 
templomot építette Volna, nem lehet hitelt ad
nunk, a mint boldogult Laucsek Jónás esperes 
is méltán fejezte ki erre nézve kételyét a gyü
lekezet történetében. Az 1654. évi részletes egy
házlátogatási jegyzőkönyvben okvetlen kellene 
erről szónak lenni, ha volna valami történeti 
alapja

De fel van jegyezve, hogy Mihályiban ekkor 
Vadosfa filiából jelen volt Nagy István sopron 
vármegyei esküdt, Radó János egyházi go'nd- 
nok és bizonyos Vakolai György. íme a későbbi 
buzgó Radó-család innen Vadosfáról kel ki s 
itteni ősük is már egyházi tisztet viselt.

Vadosfa Mihályi és Kisfalud mellett kisebb, 
kevésbbé népes helység volt akkor is. Ezt abbóí 
következtetjük, hogy míg Mihályi és Kisfalud 
két holdat szántottak háromszor a lelkésznek, 
addig a vadosfaiak csak egyet. A parócliiális 
ház építése és tatarozása is csak a két nagyobb 
helység dolga volt. A szobaderéknak, pitvarnak, 
füstös háznak és kam arának építése és gondo
zása a mihályiakat illette, az istálló és szín fen- 
tartása pedig a kisfaludiakat. A vadosfaiak 3/4 
köböl búzát fizettek, míg Mihályi és Kisfalud 
egész köböl gabonát. De a stólákat egyformán 
fizették a vadosfaiak is. Az egyházi szolgálat 
rendjére nézve az 1652. évi asszonyfai kerületi 
gyűlésen egyeztek meg s ezt követték továbbra is.

Később azonban valami félreértés támadt 
a gyülekezetben, amelynek eloszlatása végett 
Fisztrovics György püspökünk kerületi gyűlést 
hívott össze Mihályiba 1665. évi márc. 24-ikére. 
És itt a kisfaludiak pőrét úgy intézték el, hogy 
két egymásutáni vasárnapon mindig Mihályi
ban, a harmadikon Kisfaludon, a negyediken 
Vadosfán legyen prédikáció; és az évi nagy
ünnepek első napján Mihályiban, 2. napján 
Kisfaludon, 3. napján Vadosfán szolgáljon a 
lelkész. A prédikációt a vadasfaiak ekkor való
színűleg még csak az iskolaházban hallgatták, 
mert templomuknak még nincs nyoma a jegyző
könyvekben.

II. Vadosfa és a Rábaköz az üldöztetések 
próbatüzében. 1643—1681.

A víg élet, a hegedülés és sípolás azonban 
e virágzó gyülekezetekben is csakhamar elné
mult s gyásznak és siralomnak engedett helyet. 
Nádasdy kezdeményezésére a vakbuzgó földes
urak egymásután dúlták fel evang. egyházain

kat. Kapuvárt és Babothot vették el először, 
azután következett kevéssel a visitáció után 
Fertőszentmiklós. Nádasdy Ferenc ennek négy 
előkelő evang. polgárát karácsony táján haj
tatta fogságba Scheibersdorf várába. Éjjelen
ként pedig ötöt-hatot összekötve vitetett innen 
Kapuvárra s botütésekkel, megcsapatássalkény- 
szeríté őket az áttérésre. A templomot Szent-

2. A Radó-család címere a vadosfai templomban levő 
családi székről.

miklóson Tomsics György kapuvári számtartó 
foglalta el, kiűzvén belőle az evang. lelkészt.

És másfelé is a Rába vidékén soproni je
zsuiták jártak  hajdúkkal, katonákkal, kispapok- 
kal és hízelgéssel, Ígéretekkel vagy veréssel és 
személyenként 40 forintnyi pénzbírsággal kény
szerítették a lakosságot az áttérésre.

Szillban, mely szintén Nádasdy városa volt, 
ennek Bálintfi Tamás és Lándor Péter nevű 
tisztjei vették el a templom kulcsait, az elfog
lalt és pápista módra felszentelt hajlékba az
után erőszakkal terelték be és gyóntatták át a 
népet. így já rnak  a többi templomok is Rába
közben: Pordány, Barbacs (lelkésze 1631. Ma- 
gyari János), Bodonhely, Keczöl, Beled, Czirák, 
Vásárosfalu, és a Répczén túl: Szárföld, Vesz- 
kény, Vitnyéd, Muzsaj, Czenk, Röjtök.

Kőhalmon maga Nádasdy rivaít rá az evan
gélikusokra e kérdéssel: «Katholikusok akar
tok-e lenni vagy lázadók?* Micsoda jezsuita 
álnokság ez, mely az evangéliumi hit vallását 
a rebelíióval azonosítja! Megtörtént, hogy ne
mes Horváth Jakab muzsaji lakos Röjtökön 
ásatott sírt fiának. A vakbuzgó Hertelendi és 
Józsa szolgái ezt meglátván, bizonyára urok 
parancsára elkergették a sírásókat, a sírt be
húzták s a gyászoló apa legszentebb érzelmei
ben megsértve, kénytelen volt fiát a mezőn el
temetni.

Kegyetlen dolog volt az is, amit Csapodon 
elkövettek. Itt ismét Tomsics György kapuvári 
számtartót találjuk, aki az evang. lelkészt bú
torostul kihordatta, a falu biráját pedig meg
kötözve Kapuvárra vitette, ahol Gyöngyösi 
László várnagy vérig botoztatta, rajta ugrált, 
sőt fejszével is verte. Ugyanekkor a lelkész
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neje mint négynapos betegágyas kénytelen volt 
szekérre ülve kibujdosni, gyermeke az úton 
meg is halt. 1630-ban Nárdai Miklós volt a 
csapodi lelkész.

Nem m aradt ki az üldözött egyházak sorából 
Mihályi sem. Itt a Kisfaludy családnak m ár régi 
idők óta két ellentétes ága játszott szerepet. Az 
egyik buzgó evangélikus, a másik fanatikus 
eretneküldöző. Most is 1662-ben éppen virág
vasárnapján Kisfaludy János magához vevén 
Nádasdynak 200 katonáját, fegyveres kézzel 
akarta elvenni a templomot. Azt hitték itt is 
oly könnyű lesz, mint másutt. Itt azonban a 
földesurak, mint patrónusok, a nemesek és a 
közrenden valók, mihályiak kisfaludiak és vados- 
faiak erélyesen ellene szegültek s a templomot 
és gyülekezetét egyidőre még megmentették, 
íme a hírhedt vadosfai zavargásnak ez volt az 
előjátéka már egy századdal korábban.

Amint láttuk, a sopronmegyei vallásüldözé
sek főintézője a hitehagyott Nádasdy Ferenc 
volt, aki sok kegyetlenséget művelt Yasmeg^'é- 
ben és a Felvidéken Beczkó és Csejthe várá
ban is. Mikor később Bécsben halálra ítélték, 
X. Kelemen pápa azzal az érdemével könyör- 
gött neki kegyelmet a császártól, hogy 40.000 
lelket térített át. A protestánsok 40 templom 
elfoglalását rótták fel bűnéül. Pedig Nádasdy 
később maga is megbánta ezt az embertelen 
egyházpolitikáját. Híres Oratiójában írja: «A 
religióbeli kérdéseket a pokolbeli ördög gyúj
totta a magyarok közé, pedig ha elveszti őket 
a német, oda lesz az ország is, a vallás is».

A maga új egyházát pedig úgy jellemezte, 
hogy «Szelepcsényi prímás esze, mint a forgó 
szél, irigysége, mint az eb, nemzete cseh, de 
inkább tót, ki ordít, visít a hamis mammonra. 
Édes mézet nyal ajkain, midőn szemtelenül 
hazud. Gyalázatos fösvénysége, ocsmány disznó 
részegsége a világ előtt nyilván vagyon.» S a 
többi papjuk se sokkal különb, mint a fejük, 
mondja Nádasdy. Gyűjtik a pénzt, de nem jó 
végre.

Ilyen lelki vezérekért bizony nagy haza
árulás volt azokat a szerény, puritán, tudós és 
családos magyar prédikátorokat oly embertele
nül a paróchiákból kiverni és földönfutókká 
tenni. Nádasdyt nem tudta megmenteni a pápa. 
Igen gazdag volt, 40 millióra rúgott a vagyona, 
igazi Croesus itt a Dunántúl, ez volt a főbűne. 
Osztrák urak osztozkodni akartak a birtokain, 
tehát meg kellett halnia.

Jött azután még nagyobb csapás is Rába
közre. Szelepcsényi prímás, akit maguk a pápis
ták is ily szépen jellemeztek, mint királyi 
helytartó, arra használta fel világi hatalmát, 
hogy 1673. és 1674-ben az I. Lipót uralm a alatt 
levő összes protestáns lelkészeket Pozsonyba 
idézte törvényszék elé, hogy mint állítólagos 
felségsértőket és lázadókat tétesse el láb alól. 
Úgy okoskodott a jó úr : megverem a pásztort 
és elszéledeznek a nyáj juhai. Ilyen törvény
széket se látott többet a világ, ahol vakhuzgó 
főpapok és mágnások gyűlölettel eltelve, egyr

személyben voltak vádlók, bírák és ha kellett 
tanúk is.

Rábaközből a hivatalos jegyzőkönyv szerint 
meg voltak idézve: Zvonarics Sámuel mihályi, 
Aáchs Mihály farádi, Nagy András szillsárkányi, 
Ruzanics Mihály egyedi, Simonides Jakab 
keczöli, Balogh István tótkereszlúri és Borhidai 
Miklós szentandrási lelkész. A zsebeháziak el
tagadták a papjok nevét.

Ezek nem mindnyájan jelentek meg a prí
más előtt, mert törvényes bírájoknak nem 
ismerték el. De voltak, akik ilyen igazságtalan 
törvényszék előtt is vallást akartak tenni hitük
ről. Ezeket azután el is ítélték és az állhatato- 
sokat közülök gályarabságra hurcolták.

Annak a kínos nápolyi útnak összes borzal
mait átszenvedte a rábaköziek közül Borhidai 
Miklós szentandrási lelkész. Méltó, hogy hálával 
és tisztelettel vegyük nevét ajkunkra ez alka
lommal is. A papiakból már előbb kitaszítot
ták. mégis mint száműzött jelent meg Pozsony
ban.' A térítvényt semmi áron alá nem írta, 
ezért előbb Lipótvárba kísérték Nyitramegyébe, 
azután pedig Ausztrián és Itálián át le egészen 
Nápolyig, hol rabúl adták el őt is társaival 
együtt a gályákra. Három kínos hónapig volt 
itt az evezőpadokhoz láncolva, mígnem a szen
vedések terhe alatt 1675. augusztus havában 
kilehelte lelkét. íme Nápolyban, hol az utolsó 
Hohenstaufen a pápaság üldöző keze alatt el
vérzett, ugyanott egy szegény rábaközi magyar 
lelkész is vértanuképen halt meg hitéért.

Egy másik, Edvéről származott család is 
adott gályarab vértanút evang. egyházunknak. 
Edvi Illés Gergely malomsoki lelkész volt ez, 
aki mint 70 éves aggastyán is törhetetlen hit
tel járta be a nagy martyr-utat. Capra-Cotta 
olasz város határában a gyaloglástól m ár ki
dőlve, szamár hátára ültették s innen lebukva, 
szörnyet halt. Meghidegült holttestét temetetle- 
nül hagyták az országúton eledelül a kósza 
ebeknek és égi madaraknak.

És most, midőn a fogoly prédikátoroknak 
kevés volt az országban a börtön, már ugyan 
hogyne kerültek volna gályarabok Kapuvárra 
is. Jöttek bizony szépen. Ez m ár kipróbált 
helyük volt a hitükért üldözötteknek.

Pozsonyból Köpésén, Sérc, Sopron és Cenk 
helységeken át szállították őket. Cenknél búcsút 
vettek a Sárvár felé továbbított testvérektől. 
De még Cenk határában levonták róluk a ruhát 
s azután kezeiket hátrakötötték, hogy saját 
erejükből még a földről sem tudtak felkelni. 
Majd pedig mint vásárra vitt barmokat vetet
ték fel őket a szekérre s így hozták Kapuvárra. 
Itt tolvajokkal és gyilkosokkal zárták egy bör
tönbe. És ők mégis vidám lélekkel engedték 
kezeikre és lábaikra veretni a török bilin
cseket.

Maga a várnagy fakadt előttük oly szavakra, 
hogy már sok száz foglyot vett át őrizetre, de 

. ilyen vidám szívvel még soha sem vették felÍa bilincset. „De a sok száz közül — felelték a 
rab lelkészek — nem is voltak ám még soha
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ilyen ügyben elítélt foglyaid; m ert mi ártatla
nok lévén a Krisztusért és annak dicsőségéért 
örömmel tűrjük e rabláncokat!" S mikor már 
mindnyájan meg voltak vasalva, akkor kórus
ban elkezdték énekelni a «Forog a szerencse» 
kezdetű magyar ének 11. strófáját. Korábban 
másutt meg az Erős várunkat énekelték. Pál 
és Silás is így énekeltek egykor a tömlőében. 
A szokatlan énekszóra nagy csődület támadt 
a kapuvári várban s a körülálló magyarok és 
németek meghatva nagy részvéttel hallgatták a 
rab lelkészek énekét.

Nehéz és undorító munkát végeznek itt is. 
A kis Rába partjait töltik, majd sáncárkokat 
ásnak és az ólakat, pöcegödröket tisztítják. 
Nagy Ínségükben kérőleveleket írnak a kör
nyékbeli evangélikusokhoz. Ezek nem is késnek 
a segedelemmel. így például a tótkeresztúri 
nemesek szekéren küldtek eleséget Nemes 
András által, akit e miatt a durva tisztek 
három napra elcsuktak és 10 aranynyal bírsá
goltak meg.

Odor Sámuel uradalmi intéző Kollonich és 
Széchenyi György győri püspök nevében 100, 
sőt 200 forintot ígérve csalogatta őket az át
térésre, de utálattal utasították vissza a Judás- 
pénzt. Gyöngyösi István kapuvári plébános 
pedig, aki hitehagyott kálvinista ember volt, 
jezsuitákat küld a nyakukra és szent képeket 
akar velük csókoltatni.

A sok szenvedés itt is áldozatot követelt. 
Szendrei Márton balogi ref. lelkész Kapuvárott 
halt meg s itt temették el valahol a temető 
árkába. Az itteni hét gályarab csupa messze- 
vidéki kálvinista pap volt. Dunántúliakat nem 
lett volna tanácsos ide hozni, m ert úgy is 
kevésbe múlt, hogy a nép fel nem lázadt.

Forrásunk, Kocsi Csergő Bálint emlékirata 
azt is feljegyzi, hogy Kapuvárt ekkor m ár el
vették a Nádasdy családtól. Éppen ekkor írták 
át Montecucculi nevére. Szegény Nádasdy 
Ferenc, ha túl éli, ő is elénekelhette volna a 
gályarabokkal: Forog a szerencse.

Június havát töltötték itt. Július elején adták 
tudtokra, hogy külön csoportban Grácon át 
fogják őket a gályákra elkísérni. Induláskor 
Rimaszombati János gömöri lelkész börtönéből 
kilépve, búcsúbeszédet is mondott az odasereg- 
lett rábaközieknek. «Kedves atyámfiai — úgy
mond — ne rendüljetek meg és a ti szíveteknek 
állhatatossága meg ne inogjon. íme hallottátok, 
hogy minket a gályákra visznek. Ámde akár 
száz legyen is az a gálya, Isten kegyelmének 
segedelmével még sem tesszük meg soha, 
hogy az egyszer megismert igazságot elhagyjuk 
és megtagadjuk. Nem szenved, higyjétek el 
semmi kárt az Istennek dicsősége mi áítalunk».

Ennél többet nem engedtek neki szólani és 
csakugyan Szombathelyen és Grácon át vitték 
le őket Buccariig. Az első nagyobb szállítmány 
m ár korábban indult el Bécs-Ujhely felé a 
Semmeringen át,

De nemcsak a gályarab lelkészeknek, hanem 
szomorú volt a sorsuk e gyászos évtizedben

(1671—1681) a gyülekezeteknek is. I. Lipót 
uralma alatt az egy Sopron kivételével, sehol 
sem volt az evangélikusoknak nyilvános isten
tiszteletük. A lelkészeket mindenünnen elűzték, 
a templomokat elfoglalták. Ilyen volt az állapot 
Rábaközben is.

Kapuvár, Mihályi, Farád, Tamási, Egyed, 
Páli, Szili m ár mind plébánosokkal vannak 
megrakva, akiket mind a nép akarata ellenére 
erőszakoltak be. Mihályiba, hogy a forrongó 
evangélikusokat féken tartsa, egy Kuzmics Péter 
nevű soproni kanonokot helyeztek be.

Ha szenvedtek az evangélikusok, bizony a 
hívatlan plébánosoknak sem volt valami rózsás 
helyzetük. Az evang. lakosság összebeszélt, sőt 
állítólag írott szerződéssel is kötelezte magát, 
hogy az új papok szolgálatával nem élnek, 
miséjükre nem járnak, de stólát, egyházi adói 
sem fizetnek nekik. Vadosfán erre különösen 
Radó János és Török István vették rá a népet. 
A vadosfaiakat a vármegyénél is bevádoíták 
már, hogy nem fizetnek a mihályi plébánosnak.

Kuzmics elődje, Gergyöli Tamás plébános 
még többet szenvedett Mihályiban. Elsőben el
űzték s mikor visszatért, tovább is zaklatták és 
bántalmazták.

Hasonló dolgok történtek másutt is. Nem 
lehet csodálni, hogy ennyire elkeseredett a nép. 
Legszentebb jogát, vallásszabadságát tiporták 
lábbal s egyházának drága áron szerzett javai
ból űzték ki erőszakkal.

Teljesen azonban ekkor sem szünetelt az 
evang. vallásgyakorlat itt a Rábaközben sem. 
Miként a Felvidéken a hegyek közt, erdőkben 
és barlangokban prédikáltak a lelkészek, úgy 
itt is, a plébánusok vallomása szerint, b la tto m 
ban, paraszt ruhában föl s alá járnak a faluk
ban s exerceálják titkon tisztüket.» Az ellenség 
természetesen hajtóvadászatot indított ellenük, 
de így sem lehetett őket elriasztani. így volt 
ekkor is titokban lelkész vagy tanító Soboron 
Telekesi Török Pál jószágában, Kereszturott, 
Zsebeházán, Vásárosfaluban. Vadosfán Szabó 
Márton házában lakott titkon egy lelkész s itt 
tartózkodott Szántó András, ez a rábaközi, talán 
éppen vadosfai születésű jeles tanító is, ki ké
sőbb Győrött s majd Eperjesen lett a kollégium 
híres tanára. Ezen a vidéken kellett lenni Aácbs 
Mihálynak, a volt farádi papnak is, aki utóbb 
Thököly kurucainak lesz a tábori papja s mint 
ilyen Sopronban a jezsuiták elűzetése után, ma
gyar beszédet mondott Szent György templo
mában.

Beleden, mondják, mihelyt a németek el
mentek, két prédikátor is v o lt: Báráni] György 
és Horváth György s ezt a lelkészek leveleivel 
is tudják igazolni. Ez a szeniczei Bárány György 
Nyitramegyéből ide költözött nemesi családból 
származott. Hasonló nevű fia itt Beleden szü
letett 1680 körül. Nagy nélkülözések közt vé
gezte iskoláit s majd a hallei egyetemről haza
jővén, mint magyar Francke a tolna-baranyai 
esperességnek lesz a megalapítója. íme a buj- 
dosás és számkivetés napjaiban itt a Rábaköz
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ben született meg magyar protestáns egyhá
zunknak egyik legnagyobb papja.

Ilyen szenvedések és viszontagságok közt 
já rt vége felé a gyászos évtized, de az 1680. 
esztendőben még egy kemény próbát kellett 
Rábaköznek kiállania. Egyik szomorúan érde
kes eseménye ez is annak a viharos múltnak. 
1673-ban ugyanis Dunántúlnak akkori evang. 
püspökét, Szenczi Fekete István kőszegi lelkészt 
is megidézték Pozsonyba. Ő azonban az igaz
ságtalan bírák elől külföldre menekült felesé
gével együtt s hosszú bolyongással olt töltött 
hat esztendőt.

1679 őszén azt vélvén, hogy im már kedve
zőbb szelek fuj dogálnak itthon s Thököly majd 
megoltalmazza evang. hitrokonait, váratlanul 
haza érkezett. Néhány hetet titokban Kőszegen 
töltött, azután pedig Ostffy Miklós meghívására 
ennek asszonyfai várában keresett menedéket. 
Itt is rózsás színben látta a jövendőt, ami leg
alább is korai volt. Nem csak prédikált, hanem 
az asszonyfai iskola felépítéséhez is hozzákez
dett. Még itt Németiben is Illés György kész
séggel megígérte, hogy segítséggel lesznek Asz- 
szonytara az iskola megcsinálásában.

Sőt F'ekete még tovább ment. Nem elég, 
hogy úgy is sok volt a számkivetett, bujdosó 
pap, hanem ő még újakat is avatott fel. Tamási 
plébánusa, Nozdroviczki Pál legalább ezt val
lotta, hogy Beledben, Vásárosfaluban, Vadosfán, 
egy-egy prédikátor van, «akiket az idén szült ő 
újonnan Fekete István.“

FI lehet gondolni, hogy Feketének az ilyen 
püspöki dolgait nem tűrte Kollonich és a győri 
püspök. Draskovieh és Batthyáni grófok is meg
intették Ostffyt, hogy bocsássa el Feketét. De 
Ostffy, a vendéglátó magyar nemeshez és az 
evangélikus buzgó pátrónushoz méltóan vála
szolta: «Készebb vagyok jószágomtól és fejem 
tői is megválni, hogysem Feketét elküldjem, 
mivel az én religióm ezt hozza magával».

Az evangélikus püspök eltartásában azután 
szívesen segédkeztek a kemenesaljaiak és a 
rábaköziek is. Innen is szekérszámra hordták 
az élést Fekete Istvánnak. Telekesi Török Pál 
például Egyedről egy pár ártányt és néhány 
köböl búzát küldött neki. Az ilyen önkéntes 
adományozás ősi szép szokása volt népünknek.

De Fekete dolgát nem hagyták annyiban 
Egyre jöttek az ijesztő hírek, hogy Kollonich 
és a győri püspök fegyveres erővel jönnek Iíe- 
menes alá Feketét elfogatni. Husvét táján 1680- 
ban támadt az első ilyen rémület. Erre azután 
az evangélikusok is zászlókkal és dobokkal 
fegyveresen gyülekeztek Ostffy kastélya köré, 
hogy megvédjék főpásztorukat. Ellenfeleik vádja 
szerint a harangokat is félreverették a falvak
ban és füstönként kellett odamenniök. Elmen
tek a rábaköziek is, m ert Ostffynak itt is sok 
birtoka lévén, földesurokat nem hagyhatták 
magára. De különben is Thököly idejében Ke
menesalja és Rábaköz evang. nemessége volt 
a nemzeti és vallásszabadságnak legelszántabb 
védője.

A két evang. vidék összetartott. Megállapo
dás volt köztük, mely szerint ha a császári ka
tonaság Kemenes alá érkezik, a rábaköziek is 
odamennek segítségre; ha pedig Rábaközbe 
ütnének be előbb, akkor a kemenesaljaiak is 
ide sietnek.

Lelkes hangulat uralkodott a felkészült evan
gélikusok körében. «Megtartjuk — mondották — 
Fekete Istvánt a császár és a püspökök ellen, 
Isten megsegíti még a mi igaz hitünket!* Az 
evangélikusok Thökölyben bizakodtak tudni
illik. Egyeden Török Pál katonája, Vég Jancsi 
találta mondani valakinek: «Bár most jönne 
ördög adta püspököd, hat vagy hét zászlóval 
meg tudnánk tanítani 1» A többség erősen hitte 
ugyanis: nem ő felsége akaratja, hogy Feketét 
kergetik, hanem a győri püspöké és Kolloniché.

Husvét táján az első hír még csak vak lár
mának bizonyult. Jött ugyan császári katona
ság, de nem Feketét kereste, hanem a Rábán 
átkelve, Stájerország felé vette útját. Fekete 
továbbra is biztonságban érezte magát Ostffy 
védelme alatt. Hívei továbbra is ott őrködtek 
körűié. Tamásiban bizonyos Meszlényiné kér
dezte Fekete feleségét: Nem fél-e az urad ott 
Asszonyfán? «Miért félnénk — feleli a nő — 
hiszen ha valami lészen, elég népünk vagyon 
most is fegyveres kézzel az asszonyfai malom
nál, megfelelhetünk nekik.*

S az óvatosság és a további őrizet nem is 
volt fefesleges, mert az igazi veszedelem csak 
később, augusztus hóban érte őket. Amint Csányi 
János soproni krónikás írja, a győri püspök 
(Széchenyi György) Rákosról (az ő nyaraló kas
télyából) küldte le káplánját huszárokkal Mihá
lyiba, hogy távolítsák el az evang. lelkészeket. 
De a mihályi nemesek megverték a káplánt. 
A püspök erre ő felségének tett jelentést és így 
küldtek 5060 főnyi sereget a Rábaközbe.

így tehát a mihályi eset és Feketének ügye, 
amelyek összefüggésben voltak, adtak legköze
lebbi okot arra, hogy Győrből csakugyan tekin
télyes hadsereg jött sugárágyúkkal Kemenes alá 
és a Rábaközbe.

(Folyt, köv.)

VEGYES.
Kossuth Lajos hamvai. Kossuthnak hamvait 

nov. 24-én helyezték el végleg a nemzeti közada
kozásból emelt Mauzóleumba a budapesti Rákóczi- 
úti temetőben. Megelőző nap a nagy hazafi test
vérének, Ruttkayné Kossuth Lujzának és nejének 
Meszlényi Teréziának, valamint leányának, Kossuth 
Vilmának tetemeit helyezték el. A fényes ünnep
ségen a magyar kormány is megjelent; ott volt 
az országgyűlés két háza, Budapest székesfőváros, 
az egyetemek, az országnak úgyszólva valamennyi 
törvényhatósága, számos testület, kör s egyesület. 
A koszorúknak egész halmaza bizonyította az el 
nem múló kegyeletet. Az ünnep lefolyását a lapok 
részletesen közölték. Az egyházi szertartást egy



24. sz. EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 221

házunk részéről Scholtz Gusztáv bányakerületi 
püspök és Raffay Sándor budapesti lelkész végezte. 
Kossuth nejének és leányának hamvait, akik róm. 
katholikusok voltak, Balázs Lajos rozsnyói püspök 
áldotta meg. Vajha a nagy hazafi erényei e komoly 
válságos időkben új életre ébrednének és haza
szeretete követésre indítaná az utódokat!

Gyulai Pál meghalt. A magyar irodalomnak 
elsőrendű nagysága szállt el közülünk november 
hó folyamán: Gyulai Pál meghalt. Mint költő is 
sok igaz húrt ütött meg szívünkben, de a költőt 
fölülmúlja benne az irodalomtörténetíró és bíráló. 
Neki köszönjük Vörösmarty és Katona életrajzát, 
emlékbeszédeiben egész sor jelesünknek állított 
szép emléket. Gyulai Pált nagy tehetsége mellett 
feltétlen igazságszeretete emelte magasra. E tulaj
donság, mely együtt jár a bátorsággal és mások 
véleményének tiszteletével, oly mértékben jelent
kezett nála, hogy köztiszteletet biztosított számára. 
Igazi magyar értéket vesztettünk benne. Csak az 
a megnyugtató, hogy Gyulai azon emberek közül 
való, akik a mának és holnapnak meghalnak, hogy 
azután nemzedékek során át éljenek és világítsa
nak szellemökkel. Aki nem tudná, annak kedvéért 
ide írjuk, hogy Gyulai írótársa volt Petőfinek és 
ő volt az első, aki a hatalmas költői jelenséget 
érdeme szerint méltatta.

Bókay János ünneplése. Van Budapesten egy 
áldott jótékonyságú intézet: a Stefánia gyermek- 
kórház. A neve megmondja, mi a célja. Ez inté
zetnek igazgatója már 25 év óta Bókay János, 
egyetemi tanár, budapesti presbyterünk, hazánk 
első gyermekorvosa. A napokban szép ünnepséget 
rendeztek tiszteletére az évforduló alkalmából. A 
meggyógyított gyermekek s a boldoggá lett szülők 
hálája rendezte az ünnepet; e kedves váratlan 
figyelem Bókaynak, aki jószívű s páratlan önzet- 
lenségű ember, rendkívül jól esett. Örömmel emlé
kezünk meg a Bókay név kapcsán e kiváló evan
gélikus családról, amely bár magyar nemességet 
kapott, híven őrzi a régi budapesti polgár kiváló 
erényeit: a munkát, vallásosságot, emberszeretetet. 
Bókay testvérbátyja Bókay Árpád, szintén egyetemi 
tanár és kispesti egyházfelügyelő; atyjuk szintén 
híres budapesti orvos volt. Bókay fiának, ifj. Bókay 
Jánosnak, a minap jelent meg egy talpraesett mű
fordítása az Egyetértésben. Örülünk, hogy egyhá
zunk e derék törzscsaládjára felhívhattuk olvasóink 
figyelmét.

Theol. tanári vizsgálat volt Budapesten az 
egyetemes gyűlés idején nov. 19-én és 20-án. 
Deák János az ó-testamentomból, Draskóczy Lajos 
(mindkettő eperjesi alkalmazott tanár) a gyakorlati 
theológiából,dr. Daxer György békéscsabaigymn. val
lástan. az új-testamentom magyarázatából s a keresz
tyén hittanból és vallástanból. Ez utóbbival az alkal
mazásban nem álló okleveles theol. tanárok száma 
4-re emelkedett. Ezek: Raífay Sándor budapesti 
lelkész (1899), Blatniczky Pál zólyomi lelkész 
(1904), Algőver Andor budapesti vallástanár (1907), 
dr. Daxer György békéscsabai vallástanár (1909)..

Luther-Társaságunk nov. 18-án, az egyetemes 
közgyűlés második napján rendkívüli közgyűlést 
tartott, amelyen az alapszabályok módosítását tár

gyalták s a szöveget némely változtatásokkal el
fogadták. Az egyetemes gyűlés azonban új átdol
gozás végett visszaadta az egész tervezetet. Az 
ülés jó részét a könyvkereskedés vezetőjének nyílt, 
levele s az arra adott válasz felett való áldatlan 
vita foglalta le, úgy hogy a jövő kiadványok le- 
tárgyalására idő sem jutott. A kérdéses ügyet 
külön vizsgáló-bizottság fogja megvizsgálni és 
jelentését közzé fogják tenni a Családi Lapban, 
vagy külön, hogy a tagok tájékozódjanak.

Elnöknö választás. A nagyváradi női gyám
intézet a múlt vasárnap búcsúzott el eddigi elnök
nőjétől: Oszterlamm Arminné nyug. főerdőtanácsos 
nejétől, ki az egylet alakulásától kezdve folyton 
nagy buzgalommal támogatta azt, a kezdet nehéz
ségein által. Helyébe Petry Gyuláné állami fő
reáliskolai tanár neje, lapunk szeretett munkása, 
választatott meg elnöknővé, kinek működése iránt 
teljes bizalommal és reménynyel viseltetnek az 
egylet tagjai. Másodelnöknővé az elnökség eddigi 
buzgó társa özv. Holvéd Vilmosné választatott 
meg. A nagyváradi ev. nőegylet egyik igen szép 
és Tabitha lelkületű gondolkodásra valló szokása, 
hogy minden esztendőben esperessége (tiszavidék) 
szegényebb egyházai számára oltári térítőkét, 
kehelytakarót stb. tesz le a gyámintézet szeretet- 
asztalára. Emellett díszíti saját templomát is, csak 
ép e napokban ajándékozta meg azt 200 K árú 
futószőnyeggel; e mellett hozzájárul az iskola 
második tanítói állásának fentartásához. Legköze
lebb a hitoktatáshoz szükséges díszes fisharinónium 
beszerzését tűzte maga elé. S mindezt, a nem 
éppen csekély anyagi áldozatokat, részint a tag
díjakból, részint pedig az évenként rendezni szo
kott templomi hangversenyekből teremti elő. Isten 
áldása legyen az új elnöknő s az egylet munkál
kodásán 1

Halálozások. Lapunk zártakor értesültünk egy
házunk 2 régi hű munkásának elhunytárúi.

Az első — Törköly János, volt gömörpanyiti 
lelkész, s gömörmegyei alesperes, legutóbb rozs
nyói főgymn. vallástanár, több évi gyötrelmes 
betegség után 57 éves korában nov. 27-én reggel 
jobblétre szenderült s 29-én délután temették nagy 
részvét mellett. Páratlan munkaerejű, nyiltfejű, 
egyeneslelkű, mélyérzésű ember dőlt ki benne, aki 
egyházát, hazáját híven szolgálta s a barátságnak 
eszményi felfogását meg tudta valósítani. Testi-lelki 
jóbarátja volt, utóbb sógora lett boldogult Vasskó 
Gyulának, akinek édesanyja is az ő meleg tűz
helyénél talált új családi fedelet és igazán szerető 
fiút. Igazságtalanság volna elhallgatni, hogy lelké
ben gazdag ere vonult végig a tősgyökeres magyar 
humornak s kár, hogy gyöngyszemeit nem irodalmi 
alkotásokba rakta. Rendkívüli érzéke volt a magyar 
nép lélektana iránt. Gyászolják gyermekei: Adamis 
Gusztávné szül. Törköly Irén és Törköly Lenke, 
2 unokája: Adamis Géza és Béla, veje: Adamis 
Gusztáv, napaasszonya: özv. Vasskó Jánosné, test
vérei : Törköly József nejével és gyermekeivel, 
Bán Jánosné szül. Törköly Ilka.

Mi is a családi gyászjelentés szavaival búcsú
zunk tőle. A sokat szenvedett halottnak adjon a 
kegyelem Istene csendes pihenést!
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A másik, Mikler Sámuel, besztercebányai ev. 
lelkész, érdemes egyházi író s elismert zenész, 
aki november 29-én 75 éves korában hányt el. 
A pátriárkái alak csak nemrég ünnepelte tisztelői 
s gyermekei, unokái nagy seregében egyházi szol
gálatának 50-ik fordulóját s költői szelleme akkor 
villant utoljára. Az egyetemes énekügyi-bizottság 
ülésén nem lehetett már jelen, csak elküldte az 
általa nagy gonddal egybeállított korálgyűjteményt 
megbírálás végett. Emléke legyen áldott közöttünk !

A kiadott két gyászjelentés a következőkép 
szól:

A besztercebányai ág. hitv. evang. kér. egyház- 
község fájdalommal tudatja, hogy érdemdús lel
késze nagytiszteletű Mikler Sámuel úr f. 1909. 
évi november hó 29-én reggeli 2 órakor, munkás 
életének 75-ik, itteni buzgó lelkészkedésének 23-ik 
évében, hosszabb szenvedés után jobb létre szen- 
derült. Temetése december hó 1-én délután fél 3 
órakor ment végbe. Áldás és béke lengjen porai 
felett !

Alulírottak a nagyszámú rokonok nevében is a 
legmélyebb fájdalomtól megtört szívvel jelentik, 
hogy ötven évnek minden percében hűséges leg
jobb férje, gondos és szerető, felejthetetlen édes
atyjuk, apósuk és nagybátyjuk Mikler Sámuel 
besztercebányai evangélikus lelkész fáradtságot 
nem ismerő s övéiért önfeláldozó munkás életének 
75-ik, legboldogabb házasságának 50-ik és egy
házi szolgálatának 51-ik évében hosszas, de pél
dátlan türelemmel elszenvedett betegség után f. 
évi november hó 29-én szeretteinek karjai közt 
csendesen elhunyt. Drága halottunkat f. évi dec. 
hó 1-én délután 2 és fél órakor a helybeli ev. 
templomból a temetőbe kisértük.

Híradás.
A Képes Magyar Biblia megjelent s 

karácsony előtt szétküldetik az aláírók
nak. Jelentkezni lehet az Evang. Theol. 
Otthonnál is.

A Családi Lap karácsonyi számát,
mely a szokottnál nagyobb terjedelem
ben jelenik meg, a kassai gyűlés hatá
rozata értelmében sok ezer példányban 
nyomatjuk ki. Felkérjük azon lelkész- és 
tanító urakat, akik a lap terjesztésétől a 
fáradságot nem sajnálják, hogy értesítsék 
a kiadóhivatalt, a Luther-Társ. könyv- 
kereskedését (Bpest, VIII., Szentkirályi
utca 51/a), mennyi példányt kívánnak a 
karácsonyi számból ingyen szétosztásra. 
A jelentkezés végső határideje 1909. 
dec. 15.

Luther-T ársaság.
A Luther-Társaságpénztárába 1909 november 1-től—30-ig 

befolyt összegek kimutatása:
1. Alapító tagok tó'kefizetése: Törökbecsei egyház 200 K, 

dr. Lehotzky Antal 200 K.
2. Alapító tagok kamatfizetése: 1907—1909-re: Szent- 

iványi Árpád, dr. Lehotzky Antal.
3. Rendes tagoktól évi 8 koronával, 1909-re: Irsai egy

ház, Büki Ádám, Ihász László, Tátraaljai egyházmegye, 
Gugisch Frigyes, Hodza János, Nagygeresdi egyház, Nemes- 
ladányi egyház, Porladányi egyház, dr. Örkényi Ede, Har- 
kai egyház, dr. Kéler Béla, Stubner Simon, Eutl József, 
Tiszavidéki egyházmegye, Mérgesi egyház, Borbély János, 
Vendvidéki leik. kör, Kalenda János, Kapi egyház, Honétzy 
Pál, Matus György (10 K\ Laky László, Kovács Dániel, 
Felsőszabadi egyház, dr. Kayszer Szilárd, Frenyó András, 
B. M. Szombathelyi egyház, Hofbauer Pál, Lovászpatonai 
elemi iskola, Mikler Sámuel, Welky János, Barsi egyház
megye, Schnabel Imre, Greisiger Róbert, Raab Károly, 
Ivanovics Győző, Körmöcbányái egyház, Zólyomi egyház, 
Noszkó István, Bancsó Antal, id. Alcziebler András, ifj. 
Alcziebler András, Alcziebler Mihály, Kukméri egyház, 
Kukméri anyaegyház, Felsöujlaki leányegyház, Ujkörtvélyesi 
leányegyház, Újtelepi leányegyház, Hárspataki leányegyház, 
Rajter János, Késmárki egyház, Bezi-Enesei egyház, Deu- 
dely Samu, Beledi egyház, Tiszaföldvári egyház. Brózik 
Károly, A. Petyus István, Mayer Endre, Molnár János, Mol
nár István, Bősze István, Bácsi egyházmegye, Soproni felső
egyházmegye, Diósgyőri egyház, Deák János. 1910-re: 
Jankó Károly, Vámosi egyház. 1910—1911-re: Droppa Gyula. 
1908 és 1909-re: Geduly Lajos. 1908-ra: Györmegyei tanító 
testület.

4. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával, 1909-re: 
Geistlinger Pál, Kifut János, Benyus József, id. Molnár 
Sándor. 1907—1908-ra: Smid Mihály.

5. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával, 1909-re : 
Mayer Pál, Mayer Pálné, Bernáth István, Bernáth János, 
Bokor János, Tóth István, Tóth János, id. Petyus István, 
Vlaszák József, Vlaszák László, Benyus István, P. Varga 
György, Neposz Gyula, Horeczky Béla, Baranyi Mihály, 
Domonyi István, Novák János, Stark Béla, Stark Béláné. 
1906—1908-ra: Coriány Béla.

6. Szentkirályi-utca raktárbérletből: 200 K.
Összesen befolyt 1292 K.
Budapest, (IV., Deák-tér 4.) 1909 december 1.

B end l Henrik,
társ. pénztáros.

Szülök és tanítőb figyelmébe!
A Luther-Társ. Ev. Könyvkereskedésében 

----------------- kapható: -----------------

Gyermek-köszöntők születés- és népnapi, vala
mint újévi, karácsonyi alkalomra versben s 
folyó beszédben. — Iskolai szavalatok kará
csonyra, március 15, május 1-re és vizsgára.
6—14 éves növendékek számára irta I p o l y ,  
(Ruttkay Sándor). — Ára 1 korona 60 fillér.

Az egész kötetet mély vallásosság és hazafias érzés 
lengi át s e miatt ajánlható minden prot. családnak.
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Karácsonyi könyvespolc.
Az e rovatban felsorolt könyveket, mint alkalmas ünnepi ajándékokat meg lehet rendelni 

a Luther-Társaság könyvkereskedésében, Budapesten, Vili., Szentkirályi-utca 51/a és 
az Evang. Theologusok Otthonában, Pozsonyban, Konvent-utca 13.

a pénz előzetes megküldése vagy utánvétel mellett.

Dr. Luther Márton müvei.
Kiadja a Luther-Társaság. Sajtó alá rendezi 

dr. Masznyik Endre. Megjelent 4 kötet.
I. kötet. 1904. Reformátori iratok első része. 

1517-1520.
II. kötet. 1905. Reformátori iratok második 

része. 1520—1521.
III. kötet. 1907. Egyházszervező iratok első 

része. 1521—1523.
IV. kötet. 1908. Egyházszervező iratok máso

dik része. 1523—1526.
Bolti ára egy-egy kötetnek fűzve 8 korona, 

díszes angol vászonkötésben 10 korona 50 fillér. 
Akik az egész 8—10 kötetre tervezett művet meg
rendelik az Evang. Theol. Otthon felügyelőjénél 
(Pozsony, Konvent-utca 13.), kötetenkint fűzve 6 
koronát, angol vászonkötésű példányért 8 korona 
50 fillért fizetnek. Részletfizetési kedvezmény.

A magyarországi evangébiomi protestáns egyház 
történelme.

Farkas József, Kovács Sándor és Pokoly József 
közreműködésével szerkeszti Zsilinszky Mihály.

E mű prot. gyülekezetek, iskolák és családok 
könyvtárában nélkülözhetetlen. Ebből ismerjük meg 
múltúnkat tudományos s egyúttal vonzó feldolgo
zásban s így készülhetünk a jövendő küzdelmeire.

A 49—50 íves (800 lap) munkát több száz kép, 
hasonmás díszíti. Ára fűzve 14 korona, vászon
kötésben 17 korona, félbőrkötésben 19 korona.

Zsilinszky Mihály: Az 1848ik évi vallásügyi 
törvénycikk története.

Képes kiadás. Az 1848-ik évi XX. törvénycikk 
történetének első feldolgozása a szerzőtől meg
szokott világos, tárgyilagos történetírói stílusban. 
Ára fűzve 2 korona.

Zsilinszky Mihály: Kerman Dániel élete.
Áraj fűzve 80 fillér.
Dr. Masznyik Endre: Luther élete.
Ára fűzve 5 korona, Luther müveivel egyező 

díszes angol vászonkötésben 7 korona 50 fillér. 
Eddig mintegy 3000 példányban forog közkézen.

Dr. Masznyik Endre: Jézus élete evangéliomi 
képekben A.—II. rész. Jézus életének első önálló feldol
gozása magyar nyelven. Ára fűzve 6 korona, Luther 
műveivel egyező angol vászonkötésben 8 korona 
50 fill. A két rész külön is kapható 3—3 kor.-ért.

Dr. Masznyik Endre: Voltak-e Jézusnak testvérei?
Válasz a róm. kath. theologusoknak. Ára fűzve 

1 korona 20 fillér.
Dr. Masznyik Endre ; Evangélikus Dogmatika.
(Egyházunk hivatalos tana.) Ára fűzve 4 kor.

Dr. Masznyik Endre: Pál apostol élete.
Ára fűzve 8 korona, Luther műveivel egyező 

díszes angol vászonkötésben 10 korona 50 fillér.
Sajtó alatt van a Magyar Képes Biblia.
Ezernél több gyönyörű illusztrációval, finom 

papiroson és szép, szemnek tetsző betűkkel. Ára 
36 korona.

Ad Astra.
Tanulmányok korunk nagy kérdéseiről. Irta 

Kapi Béla. Ára fűzve 3 korona,
A magyar birodalom története.
írta Acsádi Ignác, a Magyar Tud Akadémia 

tagja. Két kötet. Szép képekkel és műmellékletek
kel. Ára 40 korona.

Rég éreztük szükségét egy kimerítő, de nem 
apró részletekbe vesző magyar nemzeti történetnek, 
amelyben minden művelt család megtalálja azt, 
amit a történelemből okvetlenül tudnia kell. Acsády 
a tudományos kutatás legújabb eredményeinek fel- 
használásával modern módszerrel dolgozta ki művét 
s különös gondot fordított a gazdasági élet és mű
velődés fejlődésének rajzolására, úgy hogy e munka 
egyúttal magyar művelődéstörténetnek is beillik. 
A reformáció nagy jelentőségét alapos tárgyisme
rettel és igazságosan ítéli meg, amit a mi korunk
ban méltányolni kell.

Drummond Henrik : A legfőbb jó.
Ára kemény borítékban 1 korona 20 fillér.
A világhírű angol írónak remek értekezése a 

szeretetről; mondhatjuk, hogy e műnek a világ- 
irodalomban alig akad párja. Az I. korinthusi levél 
hires 13. fejezetét elemzi és fejtegeti a szerző s 
lépten-nyomon érezzük, hogy a nagy apostolt hozzá 
méltó szellem magyarázza megragadó módon.

Dr. Harnack Adolf, a berlini egyetem theol. 
tanára: A keresztyénség lényege.

Fordította Rácz Lajos sárospataki tanár. A világ
hírű theologusnak a berlini egyetemen tartott elő
adásai a keresztyénség lényegéről. Ez előadások 
világszerte óriási feltűnést keltettek s már minden 
művelt nemzet nyelvére le vannak fordítva. A magyar 
fordítás hű és világosságra, szabatosságra, méltó 
az eredetihez. Ára angol vászonkötésben 5 korona.

Dr. Luthardt Kristóf Ernő: A keresztyénség 
védelme.

(A keresztyénség alapigazságai.) Fordította Csiky 
Lajos. Ára díszes vászonkötésben 5 kor.

Dr. Luthardt Kristóf Ernő: A keresztyénség 
erkölcstana.

Fordította Csiky Lajos. Ára fűzve 3 korona, 
díszes angol vászonkötésben 5 korona 50 fillér. 
Egyházunk nagy hitvédő írójának két legkiválóbb
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műve, mely az eredeti nyelven több kiadást ért. 
A művelt közönség is haszonnal olvashatja, (El
fogyott, a második kiadás sajtó alatt.)

Egyházunk Nagyjai.
Népszerű életrajzok egyházunk és hazánk múlt

jából, szép képekkel. Szerkesztik Payr Sándor és 
Kovács Sándor theol. akad. tanárok.

1. Erdösi Sy íves tér János sárvári tanító és 
magyar biblia fordító.

írta Payr Sándor. Ára 30 fillér.
2. Apáczai Cseri János. Egy csángó fiú története.
Irta Stromp László. Ára 40 fillér.
3. Mária Dorottya, József főherceg édes anyja.
írta Payr Sándor. Ára 30 fillér.
4. Bocskay István, a szabadsághős és béke- 

szerző fejedelem.
írta Kovács Sándor. Ára 20 fillér.
5. Oerhardt Pál, a kiváló énekköltő.
írta Paulik János. Ára 20 fillér.
6. Pálfy József.
írta Kapi Béla. Ára 30 fillér.
7. Báró Radvánszky Béla emlékezete.
írta Zsilinszky Mihály. Ára 20 fillér.
8. Kanizsay Orsolya, egy magyar főúri nő a 

XVI. században.
írta Payr Sándor. Ára 30 fillér.
9. Dr. Székács József püspök.
Irta dr. Zsilinszky Mihály. Ára 40 fillér.
10. Wimmer Oottlieb Ágost.
írta dr. Magyar Győző. Ára 60 fillér.
Evangélikus egyházunk régi emlékei.
Szerkeszti dr. Masznyik Endre. Kiadja a Luther- 

Társaság.
1. szám. Az egyesség könyve.
A Formula Concordiae magyarul. Az 1593-iki 

kiadásnak a kassai róm. kath. püspök könyvtárá
ban fenmaradt egyetlen példánya után. Az eredeti 
címlap hasonmásával. Ára fűzve 2 korona, stílszerű 
kötésben 5 korona.

Kámory Sámuel munkái leszállított áron.
1. Az ó- és új-testámentom. (Kanonikus köny

vek.) Ára fűzve 9 korona helyett 3 korona.
2. Ó-testamentomi apokrifus könyvek. Ára fűzve 

2 korona.
3. Arab gyémántok. Ára 50 fillér.
E könyveket kívánatra tetszés szerint beköttetjük.
Magyar Evangélikus egyháztörténelmi emlékek.
A Prónay nemzetség levéltárából közrebocsátja 

báró Prónay Dezső. Sajtó alá rendezte Stromp 
László. Ára fűzve 8 korona.

f  Stromp László. Világ Útvesztője és Szív 
Paradicsoma.

Komenius Ámos János után dolgozva 1905. 
Ára fűzve 2 korona, díszes angol vászonkötésben 
5 korona.

f  Stromp László. Somogyi Péter fogsága.
Kép az első protestáns-üldözés korából. Pozsony, 

1891. Ára fűzve 2 korona.
f  Stromp László. Konfirmációi oktatásügyünk 

reformjához. 1898.
Ára 50 fillér.
Raffay Sándor. Jézus példázatai.
Ára vászonkötésben 2 korona.

24. sz.

Raffay Sándor. Jézus hasonlatai.
Ára vászonkötésben 2 korona.
Raffay Sándor. Új testámentomi Apokrifusok. 

Ára fűzve 6 korona.
Raffay Sándor. A hellenismus és philonismus 

cosmogoniája.
Ára fűzve 60 fillér.
Raffay Sándor. A Bogos eredete, tartalma és 

jelentősége a jánosi iratokban.
Ára fűzve 3 korona.
Dr. Dobrovits Mátyás. A norvég partokon.
Pozsony, 1902. Ára 30 fillér.
Protestáns esték. II. fűzet.
Tartalom: A monotheismus a görögöknél és 

izraelieknél (Pukánszky Béla). A fejedelemasszony 
udvara (Kovács S.). Á női kéz (Hegedűs István.) 
Sokrates (Stromp Lászlótól). Versek (Szabolcska 
Mihály). A provenceí troubadourok (Albert József). 
Jean Páni a leánynevelésről (dr. Masznyik Endre). 
Az evangélium Japánban (dr. Pröhle Vilmos). Á 
munkáskérdés és a szociális reformok (T. Schulpe 
György). Költözés más világba (Stromp László). 
Carlyle Tamás (Jónás János). A halotthamvasztás 
keresztyén álláspontról (dr. Masznyik Endre). A 20 
nyomtatott ívnyi, szép kiállítású mű ára fűzve 2 
korona, díszes angol vászonkötésben 3 korona.

Albert József. Mesék és egyéb költemények. Ára 
fűzve 2 korona, díszes kötésben 5 korona.

Albert József pozsonyi evang. lyceumi tanár 
korunk egyetlen meseírója. Magyaros észjárás, 
komoly erkölcsi tartalom s a meg-megcsillanó jó
ízű humor teszi értékessé e kötetet, amely a Buda
pesti Szemle, Protestáns Szemle és Vasárnapi Újság 
bírálója szerint irodalmunk egyik legfigyelemre mél
tóbb jelensége. Ifjúsági és népkönyvtárban nélkü
lözhetetlen. Alkalmas jutalomkönyv.

Gagyhy Dénes. Hitért Hazáért
Regény Bocskay István korából. Ára fűzve 1 

korona, díszes angol vászonkötésben 3 korona.
A regény hőse Bocskay István, akinek alakját 

a szerző sok szeretettel rajzolta meg. Az egész 
regény pedig eleven hű tükre e mozgalmas kor
nak. Alkalmas jutalomkönyv.

Mikler Károly dr. Ma,gyár Evangélikus Egy
házjog. Ára fűzve 15 korona.

Az eperjesi jogakadémia nagytudású tanárának 
e műve kimerítő ismertetése evang. egyházunk 
élő jogának. Gazdag anyag, világos ítélet, velős 
nyelv, áttekinthető beosztás jellemzi. Lelkészeknek, 
felügyelőknek szinte nélkülözhetetlen könyv.

Kapi Gyula. Harangszó.
Hat vallásos ének zongorakisérettel. Ára 3 kor. 

A szakbirálat nagy elismeréssel fogadta e kiváló 
zenei tudással és költői ihlettel írt művet.

Geőcze Sarolta. Ruskin élete és tanítása.
Ára fűzve 7 korona. Tizenhét képmelléklettel. 

A nagy angol aesthetikus, sociologus és erkölcs- 
filozofus életének és tanításának világos meggyőző 
ismertetése magyar nyelven.

Csecsetka Sámuel. Magyarhoni Evangélikus 
Egyházjogtan.

Három díszes nyomásé, finom papirosú kötet. 
Nemcsak a tényleges jogállapot ismertetését adja, 
hanem a jogforrások részletes történetét is. Az
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ismeret nagy gazdagsága, átlátszó szerkezet s vilá
gos előadás jellemzi. Ára postán küldve (viteldíjjal 
együtt) csak 10 korona. (Eredeti ára 19 korona volt.)

Schrödl József. Pozsony első protestánsai.
Pozsony. 1903. Ára 40 fillér.
Traub. Róma ellen.
A róm. kath. és ág. hitv. evang. egyházak vál

tanak Fordította Pukánszky Béla. Ára 1 korona 
20 fillér.

Klaveness Th. Az evangélium a jelen Icornak 
hirdetve.

Norvégből fordította Szeberényi Lajos. Ára 1 
korona 20 fillér.

Dodds J. Márk. Szent János evangéliumának 
magyarázata.

Angolból fordította Lukácsy Imre. Két kötet. 
Ára 8 korona.

Kovács Sándor. A keresztyénség útja.
Ára 50 fillér.
Rendkívüli könyvárleszállítás 1
Ünnepi és konfirmációi ajándékul felettébb alkal

mas mű Kovács Sándor pozsonyi theol. akad. tanár 
Keresztyén Imádságos Könyve, amely a szerzőnél 
Pozsonyban megrendelhető különféle kiadásokban. 
Nagyobb megrendelés esetére rendkívüli árleenge
dés. Nevezetesen: I. legalább 10 példánynál: csinos 
vászonkötésben 1 korona 60 fillér helyett 1 korona, 
fehér elefántcsont utánzatú kötésben 8 korona 
helyett 5 korona. II. legalább 25 példánynál: 
csinos vászonkötésben 1 korona 60 fillér helyett 
80 fillér, fehér elefántcsont utánzatú kötésben 8 
korona helyett 4 korona egy példány ára. Ajánljuk 
a nagytiszt, lelkész és vallástanár, valamint a 
tanító urak figyelmébe. Aki a könyvek árát előre 
megküldi, a csomagot bérmentve kapja, ellenkező 
esetben utánvétellel. Aki csak hosszabb idő múlva 
akar leszámolni, azzal külön megállapodás létesülhet.

Az Evang. Theologusok Otthona kiadásában 
megjelent és kapható (Pozsony, Konvent-utca 13.) 
Kis Énekeskönyv. '

A keresztyén hívek lelki épülésére régi és újabb 
szerzők műveiből szerkesztette Kovács Sándor. 
Második kiadás. Ötödik ezer. A magyar prot. 
énekköltészet virágainak gyűjteménye ez a könyv. 
A reformáció korától kezdve napjainkig minden 
korszak költői megvannak benne. Magános áhíta
tosságra, iskoláknak és gyülekezeteknek egyaránt 
ajánlható. A tizenkét íves szép, tiszta nyomású 
könyv ára csinos kötésben 2 korona, angol vászon
kötésben 4 korona. Nagyobb megrendelésnél ked
vezmény jár.

Héber nyelvtan kezdők számára.
írta Hornyánszky Aladár, theol. akad. tanár. Meg

jelenik a magy. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium támogatásával. Ára fűzve 4 korona.

Kovács Sándor. Protestáns nemzeti költészet. 
Ára 50 fillér.

Kovács Sándor. Bocskay István, a szabadság- 
hős és békeszerző fejedelem. Képekkel. Ára 20 fill.

Kovács Sándor. A keresztyén ember igazi gazdag
sága. Egyházi beszéd. Ára 30 fillér.

Gagyhy Dénes. Elet és álom. Szépirodalmi mű. 
Ára fűzve 3 korona.

Zschokke Henrik. Áhítat órái. Fordította Szász 
Károly. Két kötet. Kötve 6 korona.

A Mi Atyánk képekkel. Ára fűzve 1 korona 
60 fillér, vászonkötésben 3 kor. 60 fill., selyem- 
kötésben 12 korona.

A pozsonyi ág. hitv. evang. kér. egyházközség 
története.

A 300 éves fordulóra írta Schrödl József, Schmidt 
Károly Jenő, Ebner Gusztáv, Markusovszky Sámuel 
és Freuszmuth Frigyes. Két kötet (62 ív) számos 
képpel. Ára úgy a magyar, mint a német kiadás
nak fűzve 6 korona, két kötetetbe kötve (díszes 
angol vászonkötésben) 11 korona.

Markusovszky Sámuel. A pozsonyi evangélikus 
lyceum története. Számos képpel. Ára fűzve 6 kor., 
angol vászonkötésben 8 korona 50 fillér.

Komenius. Nagy oktatás tana. Fordította Dezső 
Lajos. Ára 3 korona.

Dr. Masznyik Endre. A Protestáns Irodalmi 
Társaság és Debrecen. Vitairat. Ára fűzve 1 korona 
40 fillér.

Dr. Bruckner Győző. Késmárk szabad királyi 
város műemlékei. Egy műmelléklettel s a szöveg
ben huszonhárom képpel. Ára 2 korona 40 fillér.

Dr. Bartók György. A református egyházak 
presbyteriális szervezete. Ára fűzve 4 korona.

Gyurátz Ferenc. Kézi Agenda. Ára vászonba 
kötve 6 korona, bőrkötésben 8 korona.

I. Imakönyvek.
Gyurátz Ferenc. Hit oltára: Imakönyv evan

gélikus keresztyének számára. Fekete bőrkötésben, 
arany metszéssel tokban 6 korona. Vattázott borjú
kötésben 8 kor.

Sántha K. Buzgóság könyve. Fekete bőrkötés
ben 6 korona.

Bierbrunner Gusztáv. Christlicher Hausáltar. 
Ein Andachtsbuch für allé Lebensverhaltnisse evan- 
gelischer Glaubensgenossen. Fűzve 1 korona 20 
fillér, kötve 1 korona 60 fillér.

II. Vallásos tartalmú könyvek.
Antalffy Endre. Petrőczy Katalin Szidónia élete 

és munkái 80 fillér.
Béri Gyula. Hit, remény, szeretet. 40 fillér.
Bettex F. Mi tetszik nektek ama Krisztus felöl? 

Németből fordította Stráner V. 70 fillér.
Böngérfi János. Az árva. 40 fillér.
Hörk József. Farkasok a juhok között. 60 fill.
Hörk József. A nagy sár ősi vár ura. 20 fillér.
Kadlecsik János. Karaffa Antal. 80 fillér.
Keviczky László. Elbeszélések a magyar refor- 

máczió történetéből. 24 fillér.
Kovács Sándor. Zay Amália bár óné. 20 fillér.
Kozma Andor. Vallásos költemények. 20 fillér.
Kriskó Pál. Melanchton Fülöp levele. 20 fillér. 

(Ugyanaz megjelent német és tót nyelven is.)
Lévay József, Torkos László és ifj. Porkoláb 

Gyula. Vallásos lant. 24 fillér.
Dr. Masznyik Endre. Bahil Mátyás. Életkép a 

magyarhoni evangéliomi prot. egyház üldöztetésé
nek idejéből. 20 fillér.
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Dr Masznyik E. Luther Arany mondásai. I. köt. 
80 fillér.

Ugyanaz. II. kötet. 80 fillér.
Mayer Endre. Pál apostol élete- 20 fillér.
Mayer—Melanchton. Apológia. Ára 3 korona.
Moravcsik Gyuláné. Gróf Teleky Józsefné, Róth 

Johanna. 4 képpel. Ára 30 fillér.
Pálmay Lajos. Az Isten megsegít. 20 fillér.
Panlik János. Az ágostai hitvallás. II. kiadás. 

6 képpel. 50 fillér.
Paulik János. Az álpróféták, vagy miért nem 

lesz az evangélikus ember baptistává ? 60 fillér.
Paulik János. Luther 95 tétele. Magyarázatok

kal és 5 képpel. 20 fillér.
Paulik János. Konfirmációi emlékkönyv. Vászon

kötésben 3 korona 50 fillér.
Ugyanaz finomabb papíron nyomva, díszkötés

ben, aranymetszéssel, tokban 6 korona.
Payr Sándor. Fábry Gergely. 60 fillér.
Pethes János. Melanchton Fülöp élete. 80 fill.
Konfirmáció áldások. (Versek és Szentírási idéze

tek.) A verseket írta Sántha Károly. 60 fillér.
Sass János. Az evangeliomi egyház feladata az 

új században. 25 fillér.
Sántha Károly. Olajfalevelek. 30 fillér.
Sántha Károly. Zsivora György, a nagy ember

barát. Ára 20 fillér.
Sartórius-Csepregi. Virágok a Szentírás kertjé

ből. 40 fillér.
Schrödl J. A magyarhoni protestantizmus hatása 

a magyar nemzeti szellem fejlődésére. 12 ív. Ára 1 K.
Szeberényi L. Luther Márton életrajza. II. ki

adás 40 fillér.
Torkos László. Áldás és szerencse. 40 fillér.
Zsilinszky Mihály. Kcrman Dániel püspök élete. 

Élet és korrajz 80 fillér.
Zsilinszky Mihály. Áchim Ádám élete 30 fillér.
Kapi Béla. Hitünk igazsága. Ára 2 korona.

III. Képek.
Keresztyén házi áldás. Szép nagy színnyomatú 

díszkép. Ára 2 korona 60 fillér.
Magyar protestáns gályarabok. Réthy Lajos 

ceglédi tanár tusrajza után reprodukált történeti 
kép a hazai protestánsok üldöztetése korából. Ára 
2 korona.

Képek Luther Márton életéből. Ára 1 kor. 50 fill.

IV. Olcsóbb népies olvasmányok.
5- Egy új apostol. írta Fidesz. Ára 10 fillér.
6. Hitet szerelemért. Elbeszélés. írta ifj. Por

koláb Gyula. Ára 6 fillér.
7. Gusztáv Adolf élete. írta Stromp László theol. 

tanár. 3 képpel. Ára 10 fillér.
8. Az „Életu családja. írta és az ifjúságnak 

ajánlja Dorner Soma. Ára 4 fillér.
9. A válaszúton. (Példázat az életbe kilépő 

ifjak számára.) írta Paulik János. Ára 2 fillér.
10. A jó tét áldást hoz. Elbeszélés. írta dr. 

Moravcsik Gyuláné. Ára 8 fillér.
11. Aki Isten nélkül akart élni. Elbeszélés, 

írta dr. Moravcsik Gyuláné. Ára 8 fillér.

12- Miért égette el dr. Luther Márton a pápá
nak s híveinek iratait ? írta dr. Luther Márton. 
Fordította s magyarázatokkal ellátta Paulik János. 
3 képpel. Ára 10 fillér.

13. Tudomány és hit. Rajz. írta ifj. Porkoláb 
Gyula. Ára 8 fillér.

14. Képek az életből. Elbeszéli Király Mátyás 
és Kovács Andor. Ára 8 fillér.

15. Aminek az ördög örül. (Példázat templom
kerülők számára.) írta Paulik János. Ára 4 fillér.

16. Emlékezzetek! Búcsúszó a konfirmandusok
hoz. Gerok után Ladányi. Ára 2 fillér.

17. Hiú álmok. Irta Torkos László. 10 fillér. 
19. A testvérek. Elbeszélés. írta Moravcsik

Gyuláné. Ára 4 fillér.
20- Szécliy Györgyné, Homonnay Drugeth Mária. 

írta Frenyó Lajos. Ára 10 fillér.
21. Rajzok és elbeszélések. Különféle szerzőktől. 

Ára 10 fillér.
22. Az apa bűne és A testvérek. Két elbeszélés, 

írta Király Mátyás és Kovács Andor. Ára 10 fill.
23. A mi Istenünk beszéde megmarad mind

örökké. Történeti rajz. írta Frenyó Lajos. Ára 10 fill.
24. Irgalom. Elbeszélés. írta dr. Moravcsik 

Gyuláné. Ára 10 fillér.
25- A két Széchy. Életrajz. írta. Frenyó Lajos 

és A Szentlélek útja. Elbeszélés. írta Petry Gyuláné. 
Ára 10 fillér.

26. Dicső elődök, törpe utódok. Életrajz. Irta 
Frenyó Lajos és A király és a szegény anyóka. 
Történeti rajz. Franciából Győri Elemér. 10 fill.

27. Nagy Márton esete. Elbeszélés írta Béri 
Gyuláné és Az ezermester. Elbeszélés. Irta Győri 
Elemér. Ára 10 fillér.

28. Gabonaszemek az életnek kenyeréhez. írta 
Saas János. 10 fillér.

29. Három elbeszélés. írta Horváth. Ára 10 fill.
30. Imádkozzunk. Elbeszélés. írta Petry Gyuláné. 

Ifjú hitvallók. Történeti rajz. írta Frenyó Lajos. 
Ára 10 fillér.

31. Bízzunk Istenben. Elbeszélés. írta Olyntha. 
Ára 10 fillér.

32. Szép Forgách Zsuzsanna. Történeti elbe
szélés. írta Horváth Lajos. 10 fillér.

33. Karácson-est. Elbeszélés. írta Geduly Lajos. 
Aki mindenkire vigyáz. írta Petry Gyuláné. 10 fill.

34. Apró történetek. Közli Paulik János. 10 fill.
35. A vallásos_ édesanya. írta Horváth Lajosné. 

A galgóci husvét. írta Horváth Lajos. 10 fillér.
36- Kis káté a váltanokról írta dr. Lechler K. 

Fordította Kapi Béla. 4 fillér.
37. Karácsonyi ajándék. Elbeszélés. írta Geduly 

Lajos és Karácsonyi vendég. Elbeszélés. írta Parrag 
Ferenc. 10 fillér.

38. Az ördög bibliája. Elbeszélés. írta Paulik 
János. 10 fillér.

A fenti sorozatból az 1—4-ig és 18. számok 
elfogytak. Megrendeléseknél elegendő a szám meg
nevezése.
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A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten 
(IV., Egyetem-utca 4.) megjelentek és minden 

könyvkereskedésben megrendelhetők.
Borsodi József. Templomi imák. Vasárnapokra, r 

ünnepekre s más alkalmakra. Közistentiszteleti hasz
nálatul. Harmadik kiadás, vászonba kötve 4 kor.

Czelder Márton. Mindennapi és alkalmi imád
ságok. Templomi és családi használatra. Második 
kiadás. Vászonba kötve, aranymetszéssel 2 korona.

Dobos János. Keresztyén imák. A házi ájtatos- 
ság növelésére és a protestáns keresztyén haszná
latára. Második kiadás. Közönséges kiadás vászonba 
kötve. 1 kor. 60 fill. Finom kiadás bőrkötésben 
4 korona. Finom kiadás francia bőrbe kötve 6 kor.

Az úri ima, a keresztyénség magasabb szem
pontjaiból. Kézikönyvül a műveltebb protestánsok 
számára. Vászonba kötve, arany vágással 2 korona.

Győry Vilmos. Emlékkönyv a confirmációhoz 
készülő protest.hajadonok számára. Egy acélmetszet
tel, vászonba kötve, aranymetszéssel 1 kor.60 fillér.

Heissler József. A keresztyén ember imakönyve. 
Vászonba kötve, aranymetszéssel 2 korona.

Kis János. Lelki áldozatok imákban és énekek
ben. Egy képpel. Bőrkötésben 4 korona.

H. Kis Kálmán. Élő reménység. Imádságos 
könyvecske. Fél vászonkötésben 60 fill. Fél bőr
kötésben 80 fillér. Egész bőrkötésben 1 kor. 20 fill.

Medgyes Lajos. Protestáns családok imakönyve, 
imadalokkal. Kötve, aranymetszéssel 2 kor. 40 fill.

Papp Károly, ref. lelkész. Esti harang vagy 
újabb keresztyén tanítások protestáns keresztyén 
családok-számára. Vászonba kötve 1 kor. 20 fill 
Velinpapiron, bőrbe kötve 2 korona.

Szász Károly. Buzgóság könyve. Elmélkedések 
és imák protestáns nők számára. Egy acélmetszet
tel. Ötödik javított kiadás. Bőrbe kötve, aranymet
széssel 5 korona. Francia bőrkötésben, kapocscsal 
8 korona. Fehér elefántcsont vagy teknősbéka- 
utánzat kötve, kapocscsal 8 korona. Finom borjú
bőrkötésben, kapocscsal 10 korona. Vörös vagy 
kék bársonyba kötve, kapocscsal 12 korona. Kap
ható azonkívül különféle finom modern bőrkötés
ben 8 koronától 20 koronáig.

Tompa Mihály Olajág. Elmélkedések, fohászok 
és imák. Hölgyek számára olvasó- és imakönyvül. 
Vászonba kötve, aranymetszéssel 6 kor. 80 fill. 
Francia bőrbe kötve, kapocscsal 10 korona.

Ugyanaz. Zsebkiadás vászonba kötve 4 kor. 
Francia bőrbe kötve, kapocscsal 7 korona. Fehér 
elefántcsont vagy teknősbéka utánzat kötésben, 
kapocscsal 7 kor. Finom borjúbőrkötésben kapocs
csal 9 kor. Kék vagy vörös bársonykötésben kapocs
csal 12 kor. Kapható azonkívül különféle finom 
modern bőrkötésekben 8 koronától 20 koronáig.

Eötvös Károly. Utazás a Balaton körül. Két 
kötet. III. kiadás. Ára fűzve 8 kor., kötve 12 kor.

Mikszáth Kálmán. Különös házasság. Két kötet, 
Ára 12 korona.

Mikszáth Kálmán. Szent Péter esernyője. Ára 
kötve 6 korona.

Mikszáth Kálmán. A vén gazember. Ára kötve 6 kor.
Rákosi Viktor. Elnémult harangok. Kötve 6 kor.
Sztehlo Kornél. Kétszáznegyven év az egyház 

szolgálatában. Szép képekkel. Ára 10 kor.

A Magyar Prot. írod. Társ. kiadásában megjelent

a) N é p s z e r ű  mű v e k :

Koszorú, vallás-erkölcsi füzetek gyűjteménye,
1—150 füzet, ára füzetenként 8 fillér.

Házi Kincstár, I. kötet. Miller J. R., Csendes órák, 
forditotta Szász Károly. Ára vászonba kötve 2 kor. 
Finomabb papíron nyomva félbőrkötésben 4 kor.

Ugyanaz. II. kötet. Barde Eduard, Mártha és 
Mária, fordította Vargha Gyuláné . Ára vászonba 
kötve 2 korona.

Ugyanaz. III. kötet. Szabolcska Mihály, Áhitat 
szeretet. Ára kötve 2 korona. Finomabb papíron 
nyomva, félbőrkötésben 4 korona.

Ugyanaz. IV. kötet. Sheldon, Jézus nyomdokain. 
Forditotta Csizmadia Lajos. Vászonkötés. Ára 2 kor.

Ugyanaz. V. kötet. Kenessey Béla, Női jellem
képek. I. k. Ára 2 kor.

Ugyanaz. VI. kötet. Raífay Sándor, Jézus pél
dázatai. Ára 2 korona.

Ugyanaz. VII kötet. Dalhoff-Csizmadia, A ke
resztyén szeretet munkái. Ára 2 korona.

Ugyanaz. VIII. kötet. Raífay Sándor, Jézus 
hasonlatai. Vászonkötésben. Ára 2 korona.

Ugyanaz IX. kötet. Opzoomer-Nagy, A vallás 
gyümölcse. Vászonkötés. Ára 2 korona.

Hastings-Csizmadia: Van Isten. Ára 1 korona 
60 fillér.

Dr. Masznyik Endre : Jézus élete evang. képek
ben. Ára 6 korona.

b) T u d o m á n y o s  mű v e k :
Drummond Henrik. Természeti törvény a szellemi 

világban. Fordította Csizmadia Lajos. Ára 2 kor.
Kálvin. A kér. vallás alapvonalai. Fordította 

Nagy Károly. Ára 6 korona.
Luther Márton három alapvető reformátori irata. 

Fordították dr. Masznyik Endre és Stromp László. 
Ára 4 korona.

Mokos Gyula. Hercegszőllösi kánonok. Hason- 
másos kiadás, jegyzetekkel és rokon kánonokkal. 
Ára 5 korona.

Révész Imre Munkái a pátens korából. Ára 3 kor.
Révész Kálmán. Száz éves küzdelem a kassai 

ref. egyház megalakulásáért. Ára 1 kor. 60 fillér.
Sámuel Aladár. Bőd Péter élete és-müvei Ára 3 kor.
Stromp László. Magyar prot. egyháztörténeti 

adattár 1— VII. évf. Ára kötetenként 3 korona.
Szeremley S. Szönyi Benjámin és a Hódmező

vásárhelyiek. Ára 3 korona 60 fillér.
Zoványi s. t. Magyar protestáns egyháztörténeti 

monográfiák. I. kötet. 3 kor. 20 fillér.
Zoványi Jenő. Egyetemes főgondnok és főconsis- 

torium a magyarországi református egyházban. 
Ára 2 kor. 40 fillér.

Zsilinszky Mihály. A Und békekötés. Ára 6 kor. 
40 fillér.

Zsilinszky Mihály. A magyar országgyűlések 
vallásügyi tárgyalásai II., III. és IV . kötet. A II. 
és III. kötet ára 8—8 kor., a IV. köteté 6 korona.

Zwingli U. Commentarius. Fordította dr. Pru- 
zsinszky Pál. Ára 4 korona.

Kívánatra a fenti müvek bekötéséről készséggel gondoskodunk.
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Legújabb
a Luther-Társaság kiadásából.

Hitünk igazsága. Az evangélikus és róm. kath. 
egyház közötti különbségekről. A művelt közönség 
számára írta Kapi Béla körmendi leik. Ára 1 K 50 f.

Magyar éneklőkar. 90 vallásos ének férfikarra. 
Egyházi és iskolai énekkarok számára szerkesztette 
Kapi Gyula, nyug. tanítóképző-int. igazg. Ára 2 K.

NÉPIES IRATOK :
48. sz. A bölcs asszony építi az ő házát- írta

Kovács Andor. Ára 10 fill.
49. sz. Ha szeretet nincsen bennem, semmi

vagyok. írta Ládonyi Pál. Ára 10 fill.
50. sz. A nő hivatása a magyar protestantizmus

küzdelmében. írta Sztehló Kornél. Ára 10 f.

EGYHÁZUNK NAGYJAI:
IX. sz. Dr. Székács József evang. püspök,

1809—1876. írta Zsilinszky Mihály. Képek
kel. Ára 40 fill.

X. sz. Wimmer Gottlieb Ágost, Felsőlövő
nagy papja. írta dr. Magyar Győző. 
Képekkel. Ára 50 fill.

Megrendelhetők:
a Luther-Társ. Ev. Könyvkereskedésében
Budapest, Vili. kér., Szentkirályi-utca 51/a.

Legújabb!
A protestantizmus haladásának akadályai.

Egyháztársadalmi tanulmány. írta ifj. dr. Berzsenyi 
Jenő. Ára 60 fill., portómentesen küldve 65 fill.

Sztehlo Kornél felolvasásai. I. Modernizmus 
és protestantizmus. II. A jövő vallása. Ára 1 kor., 
portómentesen küldve 1 kor. 06 fill.

Házi oltár. Iskolák és magánosok házi buz- 
gólkodására szánt evangéliomi elmélkedések. I. 
Adventtői pünkösdig. írta Raffay Sándor. Ára 
1 kor 50 fill., portómentesen küldve 1 kor. 60 fill.

A nő hivatása a magyar protestantizmus 
küzdelmében. Irta Sztehlo Kornél. Ára fűzve 
10 fillér, portómentesen küldve 15 fillér.

--------  Kaphatók: --------
a Luther-társaság ev. könyvkereskedésében
— Budapesten, VIII., Szentkirályi-utca 51/a. —

Legjobb szakácskönyv
a Dunántúli szakácskönyv. 700 sikerült étel le
írása. Saját tapasztalatai nyomán összeállította, 
magyarázatokkal ellátta és szerkesztette alsó- 
szopori Nagy Ferencné. Ára fűzve 3 kor., kötve 
3 kor. 60 fillér. Portómentesen 20 fillérrel több. 

--------  Kapható: --------
a Luther-társaság ev. könyvkereskedésében
— Budapesten, Vili., Szentkirályi utca 51/a. —

Új előfizetőink figyelmébe ajánljuk, hogy az 
Evangélikus Családi Lap 1907. és 1908-iki év
folyamaiból vannak még teljes példányaink, melyek

a Luther-társaság ev. könyvkereskedésében

Budapesten egyenkint 1 k o r o n á é r t  kaphatók.

Hátralékos előfizetőinket
tisztelettel kérjük, hogy szíveskedjenek 
a f. 1909. évre járó előfizetési össze
get, vagyis 2 koronát utalványozni, 
nehogy kénytelenek legyünk a lap 
fo ly ta tó la go s küldését beszüntetni.

Tisztelettel

a Luther-társaság
ev. könyvkereskedése.

Imakönyvek.
Gyurátz Ferenc: Lelki vezér. Imakönyv. 9-ik 

bőv. és jav. kiadás. Vászonba kötve 147, X9 cm nagy
ságban 1 kor. őOfill., fekete bőrbe kötve, aranyvágás
sal, tokban6 kor., párnázott borjúbőrbe kötve 8 kor.
— — Hit oltára. Imakönyv ev. keresztyének szá
mára. 3. kiad. Vászonba kötve 1 K60 f., arany vágás
sal, tokban 3 K, fekete bőrbe kötve, aranyvágással, 
tokban 6 K, párnázott borjúbőrbe kötve 8 K.

Sántha Károly: Buzgóság könyve. Fekete 
bőrbe kötve, arany vágással, tokban 6 kor.
------ Őrangyal. Prot. ifjak és leányok, különö
sen konfirmáltak számára. Vászonba kötve, tokkal 
2 kor. Párnázott borjúbörkötésben, tokkal 7 kor.

Kovács Andor: Lelki tavasz, lmádságos könyv 
gyermekek, ifjak és leányok számára. Zsebkiadás. 
Kék vászonba kötve, fehér nyomással 2 kor. Fehér 
vászonba kötve arany nyomással és piros vágás
sal 3 kor. Párnázott borjúbőrbe kötve arany
metszettel, tokban 6 korona.

Székács József: Imádságok és buzgólkodá- 
sok evangyéliumi prot. keresztyének számára. 6. 
kiadás. Vászonba kötve 14y,X9cm. nagyságban, 
arany nyomással és vágással, tokban 5 kor. 
Bőrbe kötve aranyvágással, tokban 8 kor. Párná
zott borjúbőrbe kötve 10 korona.

Elemi iskolás gyermekek számára: 
Ruttkay Sándor: Kis imakönyv. 6. kiadás. Ára 

félvászonba kötve 60 fillér, díszes egész vászon
kötésben aranyozott nyomással, piros vágással 1 K.

--------  Kapha t ók :  --------
a Luther-társaság ev. könyvkereskedésében
— Budapesten, Vili,, Szentkirályi-utca 51/a. —

Hornyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten. 46601


