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TARTALOM : Betegségben. K. — Ihászi Ihász Lajos. Bognár Endre. —  Értesítés a Luther-Társaság m. t. tagjailioz ! — 
Felhívás a misszió-ügy támogatása érdekében. — Jó könyvek. — Űj lelkész Budapesten. — Luther-Tár
saság. — Szerkesztői üzenet.

Betegségben.

Örök Felség, a porból kérlek,
Ne sújts jobban, mint elbírom. 
Rád néz minden parányi féreg, 
Ka is hozzád fohászkodom

Kihez fordulna küzdő lelkem 
Tajtékhányó habok között? 
Bizhatnám-e az emberekben ? 
Hatalmuk nincs az ár fölött.

Karjuk zsibbad, elméjük fénye 
Homálylyá válik nélküled.
Erő, tudás foszlányra tépve,
Ha nem segít a te kezed.

Kihez mennék, ha nem te hozzád, 
Te Erő, Jóság, Szeretet?
Ki meglátod a könnyes orcát 
S a sínylődőt el nem veted.

Ki gyarlóságom megbocsátod 
Föláldozott szent Fiadért 
S megváltád a bűnös világot, 
Mert kárhozat útjára tért.

Péternek a hullám torlaszban, 
Kinyújtád mentő karodat.
Oh jö jj hozzám is élet atyja, 
Siess, mert elborít a hab.

Parancsolhatsz a tengerárnak,
Egy szót csak és elcsendesül, 
Akaratodra napfény támad 
Halálsötét felhők megül.

Fordulj felém is, ki utánad 
Óhajt, mint bízó gyermeked,
Hitem, erejét vesztve bágyad,
Ha nem lát fenn reményjelet.

Halld meg szavain, amint Ígérted, 
Tiontsd szét a kei ség "fótyolát.'
Vess zabolát a szenvedésnek,
Mely tőrével szivén talált.

—  S ha lelkem tisztul kínban égve, 
Suhogjon tovább ostorod,
Bátran tűrök a szenvedésbe,
Tudom, hogy a tied vagyok K.

Ihászi Ihász Lajos.*
Emberöltők során át nem termett a magyar 

protestantizmus életfája oly igazi krisztusi szel
lemtől áthatott jótevőt, mint Ihász Lajos, a dunán
túli kerületnek egy év előtt apáihoz tért felügye
lője. Mig ólt, szinte túlzásba csapó szerénysége 
nem engedte, hogy érdemeihez mérten érvénye
süljön ; csak akik hozzá közel álltak s akiknek 
lelke megnyílt, tudták, hogy egyéniségének milyen 
gazdag tartalma van. Halála után egyszerre teljes 
nagyságában bukkant a közvélemény elé. Nem 
azért a nagy vagyonért, amit közcélra áldozott, 
hanem azért a nemes szellemért, amely végrende
letét átlengi, fájdalommal és kegyelettel borultak 
le a keresztyén hívek az ő neve és emléke előtt. 
Életrajzát Bognár Endre dunántúli kerületi főjegyző

* Régi tartozást rovunk le ez alkalommal. Scholtz 
Ödön lelkész ur, a „Missiói Lapok" szerkesztője volt szives 
az idvezült jótévő képét átengedni, amelyhez előbb nem 
juthattunk hozzá. Midőn e szívességért köszönetét mondunk, 
egyúttal kérjük olvasóinkat, hogy őrizzék meg szivükben 
az elköltözött patrónus nemeslelküségét. A szerk.

Megjelenik

minden

második

íasárnaponK I A D J A  A L U T H E R  T Á R S A S Á G
Szerkeszti

KOVÁCS SÁNDOR theol. akad. tanár
Pozsony, Konvent-utca 11.

BUDAPEST, Vili. KERÜLET
szent  királyi-utca  si/a .mely a hirdetéseket felveszi, a megrendeléseket nyil

vántartja s a hiányzó számokat megkeresésre pótolja.

Kiadóhivatal: A LUTHER-TÁRSASÁG 
=  EV KÖNYVKERESKEDÉSE=

A lap ára 
egész évre 
2 kor. Egy 
szám 20 f. 
Egy lapriyi 
hirdetés 

dija32kor.



14 ÉVANGELIKUS c s a l á d i  l a p 2 . sz .

szépen megírta a kiadott Ihász-emlékkönyvben, 
amelyből mi is átveszszük, mint teljesen hiteles 
és megbízható forrásból.

A veszteség fájdalmas érzésével nyúlok a toll
hoz, hogy megírjam élete történetét annak a kiváló 
férfiúnak, kit a Gondviselés a dunántúli ágost. hitv. 
evang. egyházkerületnek jószántából adott és akit 
az egyházkerület büszkén vallott a magáénak. Ez 
a jeles vezéregyéniség néhai Istenben boldogult 
Ihász Lajos, a dunántúli ágost. hitv. evang. egy
házkerület felejthetetlen felügyelője, ki 1908. évi 
december hónap 6-án hányta le szemeit az utolsó 
álomra lőrintei kastélyában, neje ölelő karjai között.

Ihász Lajos, kinek nevéhez annyi sok szép 
emlék fűződik, —  az 1850-ik esztendőben, június 
12-én Hathalmon született, egy olyan kritikus kor
szakban, mely a magyar hazaszeretetét nagyon 
is erős próbára tette, mert png a leigázott nemzet 
1849 aug. 13-tól 1860 okt.. 20-ig némaságra és 
tétlenségre volt kárhoztatva; addig az ellenséges 
indulat, rútul visszaélve a nemzet lojalitásával és 
béketűrésével, börtönbe záratta legjobbjainkat, 
akasztatott, lövetett.

A hathalmi újszülött előkelő nemes szülők 
gyermeke. Atyja: Ihász Imre, édesanyja: Artner 
Karolin. Gondolni lehet, hogy az egyetlen gyermek 
minő féltett kincse lett az úri háznak. 14 éves 
koráig ki sem adták a házból, otthon a szülők 
védszárnyai alatt nevelőt tartottak mellette. Nevelője 
egyik korán elhunyt lyrai költőnk testvére, Balázs 
Samu volt, ki az elemi ismereteket csakhamar, 
játszva elsajátíttatta az ébereszű fiúval. Az igazi neve
lés gondjait, teendőit a bölcs anya tartotta fenn 
magának. A gyermekszobából majd alig távozott 
fia nélkül. Rá gondolunk most is, neki adózunk 
elismerésünkkel, mikor Ihász Lajos vallásos érzete 
előtt meghajtunk; mert fiánál nagyobb öröme, 
nagyobb ékessége nem volt az édesanyának. Ezt 
az egy kincsét büszkén mutogatta mindenkinek, 
kik hozzájuk látogatóba jöttek, akár a Grachusok 
édesanyja. A gyermekifjú ártatlan szive tavasz
kertjében a vallást ő öntözgette. 0  tanította meg 
kis fiát, hogy: „drága kincs a hit, tűrni és 
remélni megtanít". 0  tette össze első ízben szó
fogadó gyermekének kezeit imára: „Kis kacsóid 
összetéve szépen, imádkozzál édes gyermekem 1“

És ez, az édesanyától öröklött vallásos érzelem 
kifejezést nyert a jó fiú minden szavában, összes 
tevékenységében. Ez után iránylódott egész élete. 
Mert maga is nagyon jól tudta, hogy csak az az 
értékes ember úgy a társadalomban, mint az 
egyház és az állami élet terén, akinek lelki vilá
gában ott áll az erkölcsiség szilárd támasza: a hit 
A közügyért csak addig munkálkodunk önzetlenül, 
míg a vallás áll a mérlegen.

Az élső nagyobb változás Ihász Lajos életében 
az 1863-ik évvel állott be, mikor is a 14 éves 
hathalmi kis tanulót nyilvános iskolára, a hozzájuk 
legközelebb levő pápai ref. kollégiumba vitték 
szülei, hova a hű Mentor is elkísérte. Ez a szo
katlan változás a 14 éves ifjúnak, mikor hosszabb 
időre elsőben teszi ki lábát az apai házból, nehezére 
esett. Szive összeszorult, különben is komoly tekintete 
még komolyabbá lett.

De ezen a próbán is szerencsésen túlesett. 
Pápán csakhamar megszokta a nyilvános tanulói 
pályát. A sok tanulótárs közül egyre többen lettek 
jóbarátaivá, kikkel versenyre kelve tanult. A tanu
lási kedvet hazulról hozta magával. Hogy itt mégis 
többet tanult, oka a sok versenytárs és a sok jeles 
tanerő, kiknek neveit egytől-egyig mindig hálával 
emlegette, különösen Bocsort és Tarczyt, a nagyok 
nagyjait, kikről nem egyszer egész áhítattal beszélt.

Hogy az iskolai viszonyokkal máshol is meg
ismerkedjék, időközben 1866-ban a soproni evang. 
Lyceumba iratkozott be Vl-ik osztályú rendes 
tanulónak. De mert ez időben még a közlekedés 
vasúton Hathalom és Sopron között csak Bécsen 
át volt lehetséges, a fiát féltő édesanya kívánsá
gára a következő évben Ihász Lajos újból Pápára 
jött vissza tanulón^ s középiskolai tanulmányait 
kitűnő sikerrel itt be is fejezte 1868-ban.

Még mielőtt önálló gazda akart volna lenni, 
majd Pápán, majd meg Pozsonyban a jogi tanul
mányokra adta magát s a jogi vizsgákat kitünte
téssel tette le. Azután még, hogy nagykiterjedésű 
gazdaságát, két domíniumot is, annál szaksze
rűbben kezelhesse, azokon intenzív gazdálkodást 
folytathasson a jogakadémiáról a keszthelyi híres 
Georgikonba ment, melyet a XlX-ik század első 
éveiben a Múzsák kedvelője, a hazai költők nagy 
barátja: gróf Festetich György —  Kazinczy, Ber
zsenyi, Kiss János kortársa — saját birtokán és 
saját költségén alapított.

Hazánkban az újabb alkotmányos élet tulajdon
képen csak 1867 június 8-tól kezdődik, amely 
napon I. Ferencz József magát nagy pompával 
Budapesten megkoronáztatta. Ez időtől a magyar
óvári gazdasági akadémián is a német előadásokat 
beszüntették, illetve magyar tanárokat alkalmaztak, 
kik parallel magyarul adtak elő. Ihász Lajos ezt 
az alkalmat sem szalasztotta el, tanulmányait a 
magyaróvári gazdasági intézetben is bevégezte. 
Gazdasági ismeretekkel így gazdagon megrakodva, 
megdicsőült édes atyjától elsőben is 1873-ban a 
lőrintei uradalmat, 1884-ben pedig Hathalmot veszi 
át, Ez utóbbinál szebb gazdaság majd alig van 
Bakony felső részén. Hathalom olyan szép, hogy 
csak egy Balaton kellene hozzá a híres Bakony
aljában s ez lenne a világ legszebb tájképe, mert 
minden más meg van itt, ami egy vidék fenségét 
emelheti.

A jeles fiatal gazda csakhamar bebizonyítja 
okszerű gazdálkodásával, hogy nem hiába tanult. 
Mindkét uradalmát mintagazdasággá emeli. Van 
neki ménese, egész gulya fajmagyar marhája. — 
Ez a mintagazdálkodás szerez csakhamar neki 
nagyobb kiterjedéssel hírt, nevet. Gazdasági tevé

kenységét észreveszi elsősorban a vármegye, majd 
meg a magas kormány figyelmét is magára vonja, 
ugyannyira, hogy gazdasági ügyekben összehívott 
országos anketteknek ő is tagja lesz, hol vélemé
nyére nagy súlyt helyeznek. Ihász Lajos sokoldalú 
munkásságáról a király is tudomást vesz s érde
meinek méltánylásául a Ferenc József-rend lovag
keresztjével tünteti ki.

Azonban a legáldásosabb tevékenységet Ihász 
Lajos mégis az egyházi élet mezején fejtette ki
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s pedig mint egyházközségi, majd mint egyház
megyei felügyelő, előbbi minőségben Ajkán, utóbbi 
állásában a zalai egyházmegyében. Ihász Lajos, 
csakhogy tisztének minden kötelességeit betölthesse, 
7 éven át, míg a felügyelői hivatalt dalában viselte.

szakadatlan ő volt az egyházmegyének elsőrendű 
áldozatkész munkása. Ezt az egyházmegye azzal 
honorálta, hogy a magyarországi ágost. hitv. evang. 
egyetemes egyháznak 1891— 1893-ban Budapesten 
tartott első egyetemes zsinatára követjéüi őt kül-

dötte. Ettől az időtől a különféle egyházi kitünte
tések sora nála egymást éri. — 1889 július 14-én 
meghal Rupprecht Lajos, a dunántúli egyház- 
kerületi gyámintézet világi elnöke, a jótékonysá
gáról ismert elhúnyt férfiú üresen maradt székét

az egyházkerület egyhangúlag Ihász Lajosnak 
ajánlja fel. Mint ilyen, a magyarhoni e. e. e. gyám- 
intézet nagyjelentőségű vándorgyűlésein résztvett 
1890 okt. 12-én Újvidéken, 1891 aug. 22-én 
Poprádíelkán, majd meg Lőcsén találkozunk vele,
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hol á Gusztáv Adolf-egylet vezérférfi aival egy 
hatalmas dr. Frickével és dr. Pank superinten- 
denssel sírig tartó barátságot kötött. —  1892
febr. '25-én a magyarhoni e. e. e. gvámintézet* 
központi bizottságának tagjaival megjelenik a budai 
királvi várban T. Ferenc Józsefnél kihallgatáson.
— Ugyanazon évben, szept. 12-én Nyíregyházán, 
1893-ban Nagykanizsán, 1894-ben Orosházán, 
1895-ben Pozsonyban, 1896-ban Felkán, 1898-ban 
Sopronban, 1899-ben Szarvason. — Mindenütt ott 
van s tevékeny munkásságát, áldozatkészségét 
egyik helyen sem tagadja meg a gyámintézettől.
—  Időközben, nevezetesen 1897 őszén, elnök- 
társával Lőw Fiilöp barátunkkal a nagy német 
birodalom székvárosát, Berlint keresi fel, hogv az 
ott ülésező nagy, mind az öt világrészre kiható 
világszövetkezetnek évi főgyíjjésén a külföldi 
Gusztáv Adolf-egyleti ügyekben járatos Lőw-vel a 
magyarországi evang. egyház „szegényügyét" kép
viselje. Ez utóbbi találkozón egyenes, őszinte jel
lemével azonnal megnyerte magának a német hit- 
sorsosok előkelőségének meleg rokonszenvét. - - 
1898. és 1899-ben pedig a nevezett két elnök 
körutat tett az egyházkerületben, sorra vevén a 
szegény gyülekezeteket Zalában és Veszpréravár- 
megyében. Ebből az alkalomból írja Lőw hozzám 
intézett levelében: „Ihászunk áldottlelkű, istenes 
ember. Sok kellene nekünk e fajtából."

Mikor meg 1899-ben a halál bő aratást tar
tott s a kiváló tehetségű Kadó Kálmánt, mint a 
dunántúli ágostai hitv. evang. egyházkerület nagy
nevű felügyelőjét is kiragadta az élők sorából, 
helyébe az egyházkerület szavazó gyülekezeteinek 
többsége neki nyújtja oda a győzelmi babért. Mint 
ilyen, 1899 november 29-én lett hivatalába iktatva 
Pápán. Ekkor elmondott székfoglaló beszéde egyike a 
legtartalmasabb szónoklatoknak, minőket ily alkal
makkor hallani lehet!

Különben is Ihász Lajos tárgyát ez alkalomra 
jól megválasztotta Beszélt a magyar nőkről, azoknak 
hivatásáról a férj oldala mellett, a gyermekszo
bákban, az egyházban és társadalomban, —  egy
úttal sürgette a nőnevelés reformálását. Mégis 
beszédének súlypontja arra az Ígéretre esik, 
melylyel nagy tetszést aratott székfoglalóját befe
jezte, hogy amíg az egyházkerület élén áll, évente 
2000 koronát bocsát az egyházkerület rendelke
zésére. így foglalták el hajdan az ő székeiket 
egyházunkban a Zsedényiek, a báró Badvánszkiak 
és báró Prónayak.

Ihász a dunántúli ág. hitv. evang. egyház- 
kerület élén összesen 9 esztendőt és 7 napot 
töltött felügyelői minőségben. Ahány esztendő, 
annyi nyitott könyv, melynek mindegyik lapja telve 
a jótékonyság áldozataival. Azért is az ő bőkezű
ségének részletezésébe e helyen nem bocsátkozom. 
Elég, ha megemlítem, hogy az általa közcélokra 
nyújtott segélyek áldásaiban része volt az egye
temes közalapnak, a kőszegi leányiskolának, gyám
intézetnek, prot. árvaháznak, Luther-társaságnak, 
Kisfaludy-társaságnak, pápai kollégiumnak, ref. 
templomnak, iskolának, az erdélyi közművelődési 
egyesületnek, egyházkerületi gyámoldának, dunán
túli püspöki hivatalnak, fprotestáns'Urodalmi Tár

s a s á g n a k ,  soproni főiskolának és még sok más 
egyházi humánus, kulturális intézményeinknek. — 
Mindezeket a jólelkű adományokat ha összeadnék, 
ezrekre meg ezrekre menne azoknak összege. Hát 
amiről egyáltalán nincsen tudomásunk! Mert Ihász 
Lajos is, ha tehette, gyakorolta, mit a Szentirás 
elibénk ír : „Mikor pedig te osztogatsz alamizsnát, 
ne tudja a te hal kezed, mit cselekszik jobb 
kezed." (Máté 6. 3.) Sokszor azonban, mit ő 
titokban akart tartani, mások nem engedték, azt 
mondván: „A gyertyát is nem azért gyújtják meg, 
hogy elrejtsék véka alá. hanem hogy a gyertya
tartóra tegyék s fényljék mindeneknek, kik a 
házban vannak." (Máté 5. 15.)

Legnagyobb bőkezűséget mégis 1903 március 
30-án kelt végrendeletével gyakorolt Ihász Lajos. 
Ezzel tette fel összes eddigi működésére a koronát, 
azáltal, hogy lőrintei gazdaságát a csingervölgyi 
kőszénbányával, csékuti erdőgazdaság és szántó
földdel együtt a dunántúli ágost. hitv. evang. egy
házkerületre hagyta, mi közel 3000 hold. Ezen
kívül a hagyatékhoz tartozik több ezer korona 
érték értékpapirosban. Hasonló mennyiségű örök
ségről sehol sincs említés téve a dunántúli ág. 
hitv. ev. egyházkerület évkönyveiben az egyház- 
kerület számára. így alapítványával ércnél is tar- 
tósabb emléket állított magának a dunántúli ágost. 
hitv. evang. egyházkerület nagyérdemű felügyelője, 
Ihász Lajos főrendiházi tag.

Mellesleg megjegyzem, hogy Lőrintének érdekes 
története van. Ugyanis mielőtt e birtok Thász kézre 
került volna, a két Bezerédyé volt. Azelőtt pedig 
a „Lőrinte-nem“-ből való Esegváriak (Csékutiak) 
bírták. A „Hunyadiak korában" Garav-birtok a 
Bakony nagy részével és a „bakonyi örökös erdő- 
ispánság“ -gal együtt. Mikor Mátyás Garavt és 
Újlakit hivatalukról letette, a Garay-birtokon a 
Szapolvaiak és mások osztozkodtak. Mátyás király 
maga is nem egyszer szivesen időzött e helyen 
vadászat alkalmával.

Sok embert, ha magas állásba jut, a szokatlan 
magas polc meg szokta szédíteni, oly értelemben, I 
hogy társait kisebbeknek tudja, kisebbeknek nézi 
magánál. Ihász e tekintetben is kivétel. A meg
maradt a felügyelői székben is annak, ami volt: 
jó  barátnak, egyenes, puritán jellemnek, állandó 
karakterén a magas állás mit sem változtatott. 
Gavallér magyar nemes volt, az is maradt, ki nem 
fogad el senkitől semmit, de annál többet ád, ott, 
ahol szükséges. Tlyen férfiút temettünk el ő benne 
nagy részvét közölt 1908 dec. 9-én Hathalmon.

Ihász Lajost eddig csak a közügyek terén, a 
fórumon láttuk. Ismerkedjünk meg vele szives 
vendéglátó otthonában is. Első házassága szeren
csétlenül végződött. Annál boldogabb lett, szép, 
idyllikus életet éltek második nejével, Jókai 
Károlynak, Jókai Mór, a költőkirály bátyjának 
fenköltlelkű bájos leányával: Jókai Etelkával, kit 
Ihász Lajos 1889 június 30-án vezetett oltárhoz 
Budapesten. A boldog menyasszonyt meg- bol
dogabb vőlegénye még aznap haza vitte hathalini 
birtokára.

Ihász 'Lajos a maga otthonában is a legjobb- j 
szívű ember volt. Előzékeny, szeretetreméltó, meg- ’
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becsülte a cselédeit. Neje a legáldottabb asszony. 
Együtt éreztek, egyet gongoltak, együtt szóra
koztak és az volt a legnagyobb örömük, ha mással 
jót tehettek. Vendégeiket sokszor addig-addig 
marasztalták, mígnem azok a tósokberényi állo
máson lekéstek a robogó vonatról.

Ihász Lajos, miután gyermekük nem volt, 
sógorának, a korán elhunyt ifjabb Jókai Mórnak 
egyetlen, apátlan-anyátlan árváját, egy nagyre
ményű ifjút, Jókai Miklóst fogadta fiává s tette 
egyik nagybirtokának örökösévé. E három tagú 
meghitt kis családot Ihász Lajosné Öméltóságának 
nagynénje : néhai Peti József lelkész-tanár özvegye, 
szül. Váli Mária, Osztatlan tisztelettől ölelt, nagy- 
műveltségű, áldott jószívű nő egészítette ki.

Ihász Lajos végrendeletével egy szép gyü
mölcsfát ültetett el jó  talajba, az egyházkerület 
termő földjébe. Adja Isten, hogy e fa egyházunk 
erejének gyarapítására, intézményeinek felvirá
goztatására gazdagon gyümölcsözzék. Jótetteinek 
áldásos hatásában a jóltevő újra él „Soha meg 
nem mozdul, örök emlékezetben lészen az igaz!"

Bognár Endre.

Értesítés.
A LutherTársaság m. t. tagjaihoz!

Ezennel szives tudomására hozzuk a Luther- 
Társaság m. t. tagjainak, hogy könyvkereske
désünk és könyvkiadóhivatalunk eddigi vezetője 
állásáról lemondott, s működése múlt év de
cember 31-vel megszűnt. Örömmel jelezhetjük, 
hogy sikerült ezt a megüresedett állást oly 
egyénekre bízni, kik teljes ambícióval, fárad
hatatlan munkakedvvel, az ügy iránti rajongó 
szeretettel iparkodni fognak azon, hogy könyv- 
kereskedésünk várva-várt fejlődése m ielőbb be
következzék.

Az új üzletvezetők, kikre f. évi január 1-től 
könyvkereskedésünk vezetését b íztuk :

Scholtz Testvérek urak, 
s kérjük m. t. tagjainkat, hogy az új üzletve
zetőket nehéz hivatásukban olyképen támogatni 
kegyeskedjenek, hogy bárminéven nevezendő 
könyvszükségletüket 7 ársaságunk könyvkereske
dése által szerezzék be és erre protestáns isme
rőseiket is bírják rá, annális inkább, mivel a 
Luther-Társaságnak a könyvkereskedés fejlő
déséből kifolyólag tekintélyes anyagi segítségre 
van kilátása.

Könyvkereskedésünk a Társaság kiadvá
nyain kívül készletben tartja a protestáns egy
házi irodalom kiválóbb termékeit, jogi-, orvosi- 
s egyéb irányú szakkönyveket, ifjúsági iratokat, 
szépirodalmi termékeket, nép- és középiskolai 
tankönyveket és egyetemi kézikönyveket; szállít 
mindennemű tanszert, iskolai és irodai felsze
relést, üzleti könyveket s a könyv- és papir- 
kereskedés szakmájába vágó bármely cikket.

Különösen hangsúlyozzuk, hogy az új üzletve
zetők feladatukul tűzték ki, hogy könyvkereskedé
sünk nívóját oly magaslatra emeljék, mely egy 
rendszeres könyvkereskedés jellegének megfelel, s

hogy a versenyt bármely hazai könyvkereskedés
sel felvegyék. Ösmerve a fennálló nehézségeket, 
kérve-kérjük a Luther-Társaság m. t. tagjait, szi- 
veskedjeneksíi/áf ügyünk érdekében a megszokott 
közönyről lemondani, s tömörüljünk az ügyben 
is, mert az egyesülésben van az erő és hatalom!

Rendelések a Luther-Társaság Ev. könyv- 
kereskedésébe, Budapest, Vili., Szentkirályi
utca 51/a. sz. alá intézendők.

Budapesten, 1910 január 3-án.
A Luther-Társaság nevében 

Fatvay Antal s. k. Dr. Zsilinszky Mihály s. k
L.-t. jegyző. elnök.

Felhívás
a misszió-ügy támogatása érdekében.

A missziói tevékenység, vagyis az a munka, 
amelynek célja az] evangéliomnak és ezáltal az 
Isten országának terjesztése a pogányok között. 
a kereszlyénség belső életerejének szükségképeni és 
kötelességszerü megnyilvánulása. Keresztyén hitünk
nek ez irányban való megbizonyítását egyaránt 
elutasíthatatlan és ' szent kötelességünkké teszi: 
1. Krisztus Urunk missziói parancsolata, mely 
ép úgy hozzátartozik végső rendelkezéséhez, mint 
a szent keresztség és a szent vacsora szerzése: 
„Elmenvén, tegyetek tanítványokká minden népe
ket, megkeresztelvén őket“ stb.; 2. a Jézus 
Krisztus által lett váltságért, az evangéliom áldá
saiért érzett hála, amely nélkül igazi keresztyén- 
ség nincs és nem képzelhető; 3. az evangéliom 
áldásait nélkülöző pogány népek kimondhatatlan 
lelki nyomorúsága, amely kell, hogy minden ke
resztyén szivet könyörületességre indítson és 
amelyet semmiféle világi kultúra megában véve 
megszüntetni nem tud. Miként az apostoli keresz- 
fyénség, úgy a mai keresztyénség sem képzelhető 
el a missziói munka nélkül, amely korunkban már 
igazi világmozgalommá fejlődött. Ma már majdnem 
az összes pogány népek között működnek az evan
géliomnak lelkes apostolai, akik lemondva a honi 
élet nyugalmáról és kényelméről, egész életüket 
az evangéliomnak a pogány népek között való 
terjesztésére szentelik és nem ritkán életüket és 
vérüket áldozzák fel a szent ügyért és mindenütt, 
ahol a keresztyénség körében eleven vallásos és 
egyházi élet van, egyesek és társulatok, valamint 
egész egyházak szent kötelességüknek tartják, 
hogy e munkából kivegyék részüket és azt anyagi 
áldozataikkal és imádságaikkal támogassák. Aki 
ma még a misszió ellen beszél, az csak tudatlansá
gáról és elmaradottságáról tesz tanúságot. Itt az 
ideje, hogy ebből a munkából végre mi magyar- 
országi evangélikusok is fokozottabb mértékben ki
vegyük a magunk részét és ha már az elsők kö
zött nem lehetünk, legalább az utolsók között ne 
maradjunk. Ebből a kötelességérzetből született 
meg a „Magyarországi ágost. hitv. evangélikus 
Missziói Egyesületünk", mely m. é. (1909 ) február 
hó 2-án Pozsonyban tartotta alakuló közgyűlését. 
Az az emelkedett hangulat, amelyben egyesüle
tünk alakuló közgyűlése lefolyt, az a mély hatás,
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amelyet a közgyűlés és a vele kapcsolatos missziói 
ünnep lefolyása az összes résztvevőkre tett, az a 
minden frázistól ment buzgó szeretet, amely e 
körben a Krisztus evangelionia és az ő egyháza 
iránt megnyilatkozott, arról tanúskodnak, hogy 
egyesületünk megalakulása hazai evangélikus egy
házi életünknek az líjabb időben egyik legörven- 
detesebb jelensége és hogy egyesületünk arra van 
hivatva, hogy egyházi életünknek egyik legbecse
sebb fermentumává, fejlesztőjévé váljék. Akik e 
körben egyesültek, azokat az az őszinte vágy 
tölti el, hogy elsősorban hazai evangélikus egy
házunknak tegyék a tőlük kitelhető legjobb szol
gálatot s annak számára nyissák meg a lelki 
áldásnak egy új forrását. Missziói egyesületünk azt 
tűzte ki feladatául, hogy hazai evangélikus egy
házunk tagjai között a misszió szent ügye iránti 
érdeklődést és buzgóságot minél szélesebb körben 
felébressze és ápolja, és ez által előmozdítsa 
annak a lelki áldásnak a gyarapodását, amely az 
Isten országáért való minden buzgó munkássággal 
együtt jár. Addig is, míg egyesületünk számára 
az Úr akaratából önálló missziói munkatér nyílik, 
egyesületünk szellemi és anyagi erejével a Lipcsei 
Egyetemes Evangélikus Lutheránus Missziói Egye
sületet támogatja, mely velünk közös hitvallási 
alapon áll, gondoskodik az ezen egyesület köte
lékébe lépő magyarhoni ág. h. evang. missziói 
növendékek kiképeztetéséről s főképen azon 
misszióállomások fentartására törekszik, amelyeken 
idővel ezen magyar evangélikus hittérítők működni 
fognak. Ezen az úton tovább haladva, valamikor 
a Lipcsei Misszió valamelyik munkaterén talán 
külön magyar ág. h. evang. missziói esperesség 
alakulását is célba vehetjük, hasonlóan a Tamúl- 
földön már meglevő svéd missziói kerülethez. 
Mivel a misszió ügye iránti érdeklődést és annak 
támogatását csak azoktól lehet várni, akik szívvel- 
lélekkel hisznek a Jézus Krisztusban és tudják, 
mit köszönhetnek a Krisztus evangeliomának, azért 
egyesületünk munkássága hazai evangélikus egy
házunk. körében mindenekelőtt odairányul, hogy 
ameddig hatásköre terjed, tőle kitelhetőleg ápolja, 
fejlessze a keresztyén vallásos erkölcsi életet, az 
ige hirdetése, missziói vándorgyűlések rendezése, 
missziói ünnepek tartása és missziói iratok terjesz
tése által. De ezt a magasztos feladatát és hivatá
sát egyesületünk csak úgy teljesítheti, ha minél 
többen fognak össze a közös szent munkára, ha 
minél többen Csoportosulnak egyesületünk zászlaja 
körül. Azért szeretettel kérjük egyházunk minden 
rendű és rangú' tagjait, különösen pedig a lelkész 
testvéreket, hogy egyesületünkbe belépni és egyesü
letünk számára, új tagokat gyűjteni szíveskedjenek. 
A lelkésztestvéreket különösen arra kérjük, szí
veskedjenek a misszió ügyét gyülekezeteikkel meg
ismertetni, évenként legalább egyszer a szokásos 
„vallásos esték“ alkalmával, missziói ünnepet, víz- 
kereszt ünnepén, am.nt az már több gyülekezetben, 
különösen a Dunán túl szokásban van, missziói 
istentiszteletet és ezzel kapcsolatban missziói ojfer- 
toriumot tartani s a gyülekezeti tagokat szeretettel 
felhívni missziói egyesületünkbe való belépésre. 
Különösen szép példát adott erre a pozsonyi gyü

lekezet, amelynek kebeléből már eddig is 67 ren- 
rendes és 108 pártoló tag jelentkezett. Vajha e 
szép példát másutt is követnék!

Tájékozásul megjegyezzük, hogy egyesületünk 
rendes tagjai, akik a közgyűlésen szavazati joggal 
bírnak és az egyesület kiadványait ingyen kapják, 
3 korona, pártoló tagjai 1 korona évi tagsági dijat 
fizetnek. Aki a rendes tagsági díjnak megfelelő 
tőkeösszeget, 100 koronát, egyszerre, vagy 4—*5 
évi részletben fizet be, az ezáltal egyesületünk 
alapító tagjává lesz és rendes tagsági jogokat él
vez. Az egyesületünkbe való belépésre jelentkezni 
lehet (írásban) akár egyesületünk egyházi elnöké
nél, Scholtz Ödön evang. lelkésznél, Agfalván (Sop- 
ronmegye),akár egyesületünk pénz tárosénál, üroscMó 
Gusztáv evang. lelkésznél Budapesten (IV. kér., 
Deák-tér 4. sz.). A tagsági díjakat és minden 
egyéb adományokat legjobb közvetlenül az utóbbi 
címre egyesületünk pénztárába küldeni. Ahol vala
mely gyülekezetben többen is vannak egyesületünk 
tagjai, a nagytiszteletű lelkész urakat kérjük, hogy 
a tagsági díjakat a többi missziói adományokkal 
együtt összegyűjtve sziveskedjenek az egyesület 
pénztárába beküldeni.

A missziói ügy iránti érdeklődés felkeltése és 
ápolása céljából legyen szabad az egyesületünk 
egyházi elnöke által szerkesztett és kiadott „ Missziói 
Lapok“ megrendelését és a hívek közt való ter
jesztését ajánlanunk, annyival inkább, mert a misz- 
sziói adományokat és tagsági díjakat is ebben a 
lapban nyugtatványózzuk.

A missziói egyesületünk alakuló közgyűléséről 
és a vele kapcsolatban lefolyt missziói ünnepről 
szóló emlékkönyv darabonként 1 koronáért ugyan
csak alulírott egyházi elnöknél kapható.

A minden kegyelemnek és áldásnak Istene pe
dig áldja meg és koronázza sikerrel kinek-kinek 
jó  igyekezetét e szent ügy szolgálatában.

Hittestvéri meleg üdvözlettel
Pozsony-Ágfalva-Sopron, 1909. évi december 

havában.
a Magyarhoni ág. h. ev. Missziói Egyesület nevében:

Steltzer Jöndre, Scholtz Ödön,
világi elnök. lelkész, egyházi elnök.

Pröhle Károly, 
theol. tanár, egyesületi jegyző.

JÓ K Ö N Y V E K .
Értesítés a Magyar Képes Szent Biblia 

kiadásáról.
Képes Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új 

Testamentumában foglaltatott egész szentírás.
Magyar nyelvre fordította Károli Gáspár. Az ere
deti szöveggel egybevetett és átdolgozott kiadás.

Előszavát írta Kenessey Béla, erdélyi reformá
tus püspök, Kolozsvárt. Bevezetéssel ellátta és szer
kesztette Tóthfalusi József marosvásárhelyi refor
mátus lelkész. Egy kötet. A könyvkedvelők angol
vászon, finom színnyomatú és gazdagon aranyozott 
díszkötésben. Ára 34 korona.
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Kiadja: Hermann Emil „Képes Szent Biblia és 
V allásosirat térjesztőV állalata “ Budapest, Aréna- út 21.

Régi s méltó óhajtása a magyar hitéletnek is, 
hogy egyfelől a hívő lelkek vallásos buzgóságának 
emelése, másfelől az egyházi irodalom gazdagítása 
céljából, egy olyan Képes Szent Bibliát adjon hívei 
kezébe, amely már külső kiállításánál fogva is fel
vehesse a versenyt a könyvpiacon megjelenő világi 
irodalmi termékekkel, az úgynevezett ajándék- 
díszműárúkkal és így, a maga örök becsével, e 
szempontnál fogva is számíthasson arra, hogy Isten 
szentséges dolgai iránt felkelti, megnyeri és meg
hódítja az egész magyarországi keresztyénséget.

Isten segedelme bíztató kilátásokkal segítette 
az utóbbi mű szerkesztőjét, Tóthfalusi József ma
rosvásárhelyi lelkészt a cél elérésében azáltal, 
hogy egy, az előadott követelményeknek megfelelő 
bibliai mű kiadására sikerült megnyernie Hermann 
Emil urat, aki, mint a hannoveri „Iíeutscher Bibel- 
Verlag“ tulajdonosa, eddig külföldön szolgálta a 
keresztyén anyaszentegyház irodalmi érdekeit, most 
pedig, drága hazánkban telepedvéjyley'Rudapesten 
megalapította: „Magyar Képes Szent Biblia Kiadó- 
hivatala és Vallásosirat terjesztő, protestáns iro
dalmi Vállalatát". Az ő támogatásával és anyagi 
áldozatával jött létre a Képes Szent Biblia, mely 
a karácsonyi könyvpiac egyik értékes dísze leend.

E magyar képes bibliai mű magában foglalja 
a teljes Szentírást, az 0  és Új szövetséget és az 
Apokrifusokat; a keresztyén világ leghíresebb festő
művészeti és szobrászati alkotásainak színnyomatú 
képeit. Raífael, Micliael-Angelo, Leonardo da Vinci, 
Tizán, B. Luini, Rubens, P. Perugino, Rembrandt, 
Murillo, Salvatore, Palma Vecchio, Paolo Veronese, 
Carlo Dolci, Guido Reni, Tintoretto, Correggio, 
Van Dyck, Overbeck, Cornelius, Dürer, Tinworth, 
Hofmann, Noack, Plockhorst, Gebliardt, Köhler. 
P. Hardt, Poussin, Benj. West, C. Portelli, A. 
Carducci, A. Dietrich, A. Schefíer. Gr. Richter, C. 
G. Pfannschmidt, C. L. Eastlake, T. G. Gullick, 
Zimmermann, Fr. Kirchbach, Gráf Harrach, G. 
Cornicelius, F. Shields, A. Keller, R. Eichstadt, 
K. Fürst, C. Müller, Thorwaldsen, J. Martin, Jo- 
seph Aubert külföldi festőművészek és szobrászok 
alkotásainak legjavában fog örvendeni e mű olva
sása közben a vallásos kegyes lélek; önként érte
tődvén, hogy magyar művészeink remekei is meg
felelő számmal vannak képviselve. —  Munkácsy 
Mihály, Zichy Mihály, Feszty Árpád. Soldadits Fe
renc, Szamosi Elek, Ligeti Antal, Lotz Károly, 
Hegedűs László, Baditz Ottó, Baseli Gyula, Ferenczy 
Károly, Komáromi-Katz, Pataki László, Torna 
Gyula ihlettsége az olvasó méltó lelki gyönyörűsé
gére emelte e bibliai mű nemzeti értékét is.

A Képes Szent Biblia anyanyelvűnkön ez idő 
szerint egyetlen ilyen mű. Szövege a Károli fordí
tásnak az eredeti szöveggel egybevetett és átdol
gozott legújabb kiadása. Ezért úgy a magán, vala
mint iskolai és templomi használatra a legmegfe
lelőbb. Előszavát főtiszteletű és méltóságos Kenessey 
Béla, erdélyi püspök úr írta, akinek hite mélysé
ges erejét s lelkének ideális szépségét tükrözi 
vissza ajánlásának minden egyes szava.

A Képes Szent Biblia „Bevezetés“ -ében tájé

kozással szolgál az olvasónak az Isteni Kijelentés 
könyvének jelentősége, felosztása, tartalma és célja 
felől, hogy azt mindenki értelemmel és lelki ha
szonnal olvashassa.

A Képes Szent Biblia szövege közé beillesztett 
magyar műdarabokat az Országos Magyar Szép- 
művészeti Társaság nagyérdemű Igazgatósága és 
a Könyves Kálmán műkiadó-társaság (Budapest, 
Nagymező-utca 37, 39. sz.) volt szíves felhaszná
lásra átengedni; bekötési tábláját pedig a magyar 
Iparművészeti Társaság Igazgatósága, kizárólag Ké
pes Szent Bibliánk céljára készítette s mint ilyen 
a magyar iparművészet remeke.

A Képes Szent Biblia bolti ára 34 kor., rész
letfizetési ára 36 kor., s megrendelhető 6 korona 
összeg beküldése mellett Hermann Emil magyar 
Képes Szent Biblia és Vallásosirat terjesztő válla
latánál Budapest, VII., Aréna-út 21. szám alatt. 
A kiadó a mű előfizetőinek és vásárlóinak külön 
emléktárgyul, minden ráfizetés nélkül küldi Leo
nardo da Vinci hírneves festményének, az Úri 
Szent Vacsorának művészi másolatát, akár Hol- 
beinnak, a szászországi ref. egyházi főtanácsa 
drezdai üléstermében őrzött eredeti Kalvin-képe 
után készült fényképfelvételét, akár pedig Kranach 
Lukács híres festőművésznek 1533-ban készült 
Luther-képe másolatát.

A Képes Szent Biblia külalakja nagy lexikon
forma. Nyomtatása, képei, papírjának minősége a 
legelsőrangú. A díszes angolvászon bekötési tábla 
fekete alapon dús aranyozási! és ízléses kinézésű.

Az élet könyve magyarázata.
Kedves meglepetésben kívánjuk részesíteni ol

vasóinkat az által, hogy mai számunkhoz mellé
kelve megküldjük „Az élet könyve magyarázata" 
című munka mutatványfüzetét.

Olvassák el kedves olvasóink figyelmesen. Vonzó 
és élvezetes lelki táplálék.

A nagy munkáról, melyet Murányi János péceli 
lelkész dr. Delitsch Ottó lipcsei egyetemi tanár 
bibliai magyarázatai nyomán és önálló tanulmá
nyok alapján készített, főtiszteletű Scholtz Gusz
táv tudós főpásztorunk a többek között így nyi
latkozott: „Gyönyörrel olvastam a benne megnyi
latkozó keresztyén szellem hatalmas és minden 
megtámadtatást sziklaszilárdan kiálló erejét, mely- 
lyel az elfogulatlanul gondolkodó lélek elé, a bib
liát, annak tünteti fel, aminek lennie kell és ami 
valóban: az élet könyve, az Isten kijelentése, 
vezérünk a Krisztushoz, általa a mennyei Atyához 
s végezetre az üdvhöz."

A péceli tiszteletes valóban nagyértékű szolgá
latot végez, amikor értékes dolgozatát közrebo- 
csájtja és ahhoz jutást, az abból való merítést min
denkinek lehetővé teszi. Ezzel sok ezer lelket 
megtermékenyíthet s egyházunkra is áldást áraszthat.

A munka hat kötetben jelenik meg képekkel. 
Egy kötet ára 8 korona. Az előfizetési összeg a 
Pesti Hazai Első Takarékpénztárhoz (Budapest, 
Egyetem-utca 4. szám alá) küldendő „Az élet 
könyve magyarázata című mű előfizetési díja“ meg
jelöléssel. — A vállalkozást olvasóink jóakaratú 
figyelmébe ajánljuk.
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Új lelkész Budapesten.

Már megemlékeztünk arról az eseményről, hogy 
a budai anyaegyház szabad szárnyra bocsátotta 
legéletrevalóbb leányát, Óbudát. Az új egyház meg
alakult, dr. Szalay Sándor fővárosi elöljárót fel
ügyelővé választotta s múlt vasárnap elérkezett 
végre ahhoz a pillanathoz • is, hogy papot választ
hatott. A kihirdetett pályázatra többen jelentkeztek 
s a próbaszónoklatok megtartása után a hívek 
bizalma Mohr Henrik budai vallástanárnak juttatta 
108 szótöbbséggel a győzelmi pálmát. Az új lel
készre nagyon szép hivatás vár ez új munkakör
ben, ahol szeretet és ragaszkodás fogadja. Mohr 
Henrik Pozsonyszentgyörgyön született, a theologiát 
Pozsonyban végezte s évek óta közmegelégedésre 
működik Budán mint vallástanár. Adja az Ég, 
hogy a választás sok igazi sikernek és ártatlan, 
tiszta örömnek forrása legyen úgy a gyülekezetre, 
mint a lelkészre nézve !

Luther-T ársaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1909 december 1-től—31-ig 

befolyt összegek kimutatása:
1. Alapító tagok tőkefizetése: Ruszti egyház 50 K.
2 Alapító tagok kamatfizetése: Báró Podmaniczky

Gózáné 10 K. Békéscsabai egyház 10. K. Hámos Lászlóné 
10 K, Benitzky Árpád 10 K. Maglódi egyház 10 K.

3. Örökös tagok tőkefizetése: Eresz János 20 K.
4. Rendes tagoktól évi 8 koronával, 1909-re: Alsó- 

dörgicsei egyház, Kasper József, Komáromi egyház, Pécsi 
egyház, Balti egyház, Durandi egyház, Pröhle Károly, 
Martinyi József, Rakitovszky Mihály, Sántha Károly, Szepes- 
megyei lelkész-egylet, Hackenberger Lajos, Buják Emil, 
Kemenesmagasi egyház, Kiss Árpád, Lepossa Dániel, Őri- 
hodosi egyház, Magyar József, Lajoskomáromi egyház, 
Brassói egyházmegyei papi értekezlet, G ércei egyház, Pest
megyei egyházmegye, özv. Thebusz Jánosné, Handtel Vilmos, 
Isó Vince, Matisz Károly, Győri ev. egyházmegye, Modori 
német egyház, Terplán Jenő, Péterhegyi egyház, Szepes- 
bólai egyház, Pozsonymegyei egyházmegye, Nagyhonti- 
egyházmegye, Alsórönöki egyház, Paulovics József, Luppa 
Lajos, Öskiii egyház, Ochnyár András, Hollerung Károly, 
Gyiirky Pál, Zólyomi egyházmegye, Zólyomi egyházmegye 
lelkészi értekezlete, Póniki egyház, Zalai egyházmegye, 
Király Kálmán, Hajdú Lajos, Pócza Ferenc, Belóczy Sándor, 
Gömöri ev. papi értekezlet, Sarnely Gyula, Fleischhacker 
Józsefné, Beller Károly, Kecskeméti egyház, Gölnicbányai 
egyház, dr. Brósz Lajos, Rácz Zsigmond, Wenck Károly, 
Szeberényi Lajos Zs., Magyaróvári egyház, Breyer Jakab, 
Fertömegyesi egyház, Ferjentsik Miklós, Clark Simon, Kiss 
Bálint, Gyomai egyház, Benka Gyula. Báró Buttler Ervin, 
Takács Elek, llomokbödögei egyház, Radványi egyház, 
Magyarbólyi egyház, Bazini egyház, dr. Szelényi Oszkár, 
Rupprecht Kálmánná, Steinhausz Béla, Lőw Fülöp, Locs- 
mándi egyház, Pálka Gyula, Spóner Andor, Schaeftér 
Rickárd, Németh Ferenc, Szalay Mihály, Melferber Káról}-, 
Wladár Miksa, Pálmay Lajos, Pákái egyház, Szarvasi fő 
gimnázium, Németh Károly, dr. Guhr Mihály, Hámel Nándor, 
Debreceni egyház, Benedicty Gyula, Borbély Gyula, Győry 
József, Jánossy Lajos, Essbinder Károly, Izák Mária, Lőcsei 
egyház, Balassagyarmati egyház, Jeszenszky Nándor, Mrva 
György, Felsöszakonyi egyház, Csávái egyház, Porrog- 
szentniihályi egyház, Balogh István, Hiitter Lajos, ifj. Httt- 
tenberger Károly, Ostffy Lajos, Ringbauer Gusztáv, Nagy- 
becskereki egyház, Téti egyház, Szerényi Anna, Vagner 
Samu, Lajosfalvai egyház, Palkovics Sándor, Torkos Kálmán, 
özv. Székács Istvánné, dr. Teszényi Pál, Rimar Jenő, Óbudai 
egyház, Győry Loránd. Koos Ottó, Torkos László, W olf 
József, Misura Mihály, Okolicsányi Gyula, Temesváry Ala- 
josné, Benitzky Lajos, Ulbrich Sándor, Ilzemann Keresztély, 
Kilényi Pál, Majba Vilmos, Bene Lászlóné, Prónay Test

vérek, Smik Antal, Györgyi Kálmán, Drottner Pál, Sándi 
egyház, gróf Degenfeld Lajosné, Farádi egyház, Weszter 
István, Schleining Vilmos, Iglói egyház, Pinkafői egyház, 
Pusztaszentlászlói egyház, Wagner G. Adolf, Bobál Samu, 
id. Fullajtár István, Tiderenczel Mihály, Eperjesi ev. nöegylet, 
Vornhohr Lajos, Kassai I. egyház, Varga József, Paar 
József, Osztermann Pál, Kővágóörsi egyház, Pecznyik Pál, 
Fadgyas János, Eperjesi I. egyház, Medgyesegyházai egy
ház, Hankó János, Vönöcki egyház, Zsilinszky Endre, Zala
egerszegi egyház, Király Mátyás, Simkó Gyula, Schleiffer 
Károly, Weiszer Róbert, Kneífel Lajos, Budaméri egyház, 
Kassay II. egyház, Tomka Gusztáv, Koltai egyház, Nagy 
György, Korénék Józsefné, Szepesmerényi egyház, Kolben- 
heyer Lajos, Ózdi egyház, Csikvándi egyház, Németh Pál, 
Demcsák István, Alsónógrádi papi értekezlet, Haviár Dániel, 
Bendl Henrik. 1905—1908-ra: Bartholomeidesz László, 
1907— 1908-ra: dr. Kakusz Béla, Kölesei egyház, 1908—
1909- r e : Törteli Lajos, Tolna—Baranya—somogyi egyház
megye (8 4- 4) Szentiványi Géza, 1908-ra: Nagygyimóti 
egyház, 1909-1910-re: Lángh Károly, Zorkóczv Samu, 
Kául Jakab, Lelbach János, Freyler Lajos, Király Ernő, 
dr. Terray Lajos, Petri Károly, Morgenthaler Ferenc, 1910-re: 
Hetvényi Lajos, özv. Hubay Józsefné, Krantz Albert, Zse- 
dényi József, Möszl Gusztáv, Záborszky Béla, Lahr Henrik, 
Schirger Gusztáv, Báró Amelin Guidóné, Bethlenfalvi Albert, 
Beliczay Endréné, Hüttl Ármin, Mihálovics Samu, Madár 
Rezső, Nógrádi egyházmegye, Geduly Elek, Weber Rezső, 
Földváry Elemér, Uaíf'ner Györgyné, Abaífy Miklós, Kupecz 
István.

5. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával, 1909-re: 
dr. Gerhauser József, Bulla Danó, Molnár Sándor, dr. Mátéífy 
Pál, Liptószentiváni egyház, Materny Imre. Matern Ferenc 
(5 kor.), Matheóci egyház, Scholtz Albert, Materny Lajos, 
Sass Lajos, Wagner Henrik, Manninger György, Barbiczik 
Emil, Ambrózfalvi egyház, Sobori egyház, Bencze Samu, 
özv. Rácz Mátyásné, Bősze János, Geschrey Sándor, Sebes
tyén Gyula, Glatz Béla, Fullajtár Dániel, 1909-1910-re: 
dr. Rock Ernő.

6. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával, 1909-re: 
Franz János, Gábriel Frigyes, Gábriel Lajos, Gábriel Godoí'réd, 
Karner Károly, Kraft Frigyes, Kraft Károly, dr. Rátz Alfréd, 
Saly Károly, Schandl Pál, Schreiner Károly, Schreiner János, 
Schreiner Zsigmond, Seiler Lajosné, Schröck András, Wapp 
Mátyás, Wenzel Pál, Zehetner András, Gyalog István, Szalóki 
Elek, Bokor János (9), Bokor János (20), Bokor János (24), 
Erős János, Hollósi János, Kiss Béla, Sümegi János, Németh 
Károly, Erős Sándor, Ábrahám István, Seregély Sándor, 
Sümegi Sámuel, Pócza János, Horváth Sándor, Németh 
Márton, Bokor János, Magyaróvári 3 pártoló-tag. Szent- 
antalfai egyház, Hillebrand Ferenc, Brankovics György, 
Adanits József, Péter Károly, Nehiba Lajos, Zimmermann 
János, Németjárfalui egyház, Németjárfalui férfiak és ifjak 
egylete, Weisz Antal, Paulovits János, Hegedűs János, 
Weiser Samu, Záborszky Lajos, Rajkai egyház, Bohus 
Sándor, Polgár György, Hrabovszky Mór, Lazányi Samu, 
Király Gusztáv, Majos Sándor, Seregély István, Sárközy 
Péter, Sülé Sámuel, Gálffy János, 1906— 1910-re: Repka 
György, 1906— 1908-ra: Csernó Teofil, 1909—1910-re: Koz- 
lay József, Lázi egyház, Bruckner Mihály, Justh Gusztáv, 
Fényes Lajos, Fabriczy Pál, Brenu Zoltán, Horváth Pál,
1910— 1911-ré : Thern Ede, 19Ő9—1912-re: Köhler Albert, 
1909—1913-ra : Goher Mihály.

7. Adományok: Repka György Felső-Zellö 1 K, Dobro- 
nyai egyház 2 K.

8. Dunáninneni egyházkerület 1909. évi járuléka: 600 K.
.9. Ev. könyvkereskedés befizetése: 806 K 23 fillér.
Összesen befolyt 3629 K  23 fillér.
Budapest, (IV., Deák-tér 4.) 1910 január 1.

Bendl Henrik,
társ. pénztáros.

SZE R K E S Z T Ő I Ü ZE N E T .
Lapunk szerkesztője hetek óta ágyban fekvő beteg s 

ezért bocsánatot kér azoktól, akik hozzá fordultak, hogy 
levelükre nem felelhet s az olvasóktól a lapnál esetleg előfor
duló hiányokért. Mihelyt felgyógyul, mindeneknek eleget tesz.

Horayánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten 46858


