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l 5, sz.

hódította a közbizalmat. Meghasonlott egyházának
visszaszerezte a békét, lassú szívós munkával le
a bányakerület új püspöke.
győzte benne a Kollár-féle hagyományokat. A
hatalmas kerepesi - úti Luther-udvar hirdeti, mit
(Arcképpel).
vitt véghez egyházközsége vagyoni gyarapodásáért.
Bachát neve nem nj név a Családi Lap ha A kerepesi-úti egyház ma csak nyelvére tót; ér
sábjain. Többször szóltunk róla s még többször zésre olyan hazafi, mint akármelyik budapesti s
ő maga szólt hozzátok, keresztyény olvasók, alföldi vagy dunántúli egyház.
hogy lelkesítsen, jóra intsen, a Krisztus országának
Bachát Dánielnek a társadalmi szereplés is
eljöveteléért munkára ösztökéljen. Nem fényes sza nagy tekintélyt szerzett. A vágvölgyi faluból be
vakkal, hanem egyszerű nyelven, de melegség és származott ifjú lelkész modorával, általánosan tisztelt
hit áradt ki soraiból. A Luther-Társaságnak egyik jellemével csakhamar meghódította a főváros kö
alapítója volt, utóbb alelnöke lett. Ő tartotta kereszt zönségét s talán ma ő Budapestnek legnépszerűbb
vízre a mi Családi Lapunkat is, hogy legyen evang. papja. Nagy tekintélyű tagja a köztörvényhatóság
híveinknek egy újságjuk, mely nem a világ böl- nak, választmányi tagja a Magyar Vörös Kereszt
cseségét árulja, hanem Istennek kegyelmét, örök egyesületnek, munkása minden nemes célú társa
igéjét hirdesse sziinös-szünetlen. Épen ezért kettős dalmi mozgalomnak. 0 Felsége a múlt őszön a
örömet érzünk, a midőn ezt a kiváló férfiút a bá- Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntette ki.
nyakerület kormányrúdjánál, püspöki székén üd Népszerűségében nagy része van annak, hogy minden
vözölhetjük.
felekezeti türelmetlenség távol jár tőle; testvér,
A kit isten kegyelme ily díszes helyre, nagy felebarát néki minden ember.
felelősséggel járó állásra méltat, — bizonyára va
Bachát Dánielt 1879-ben a Kisfaludy-Társalami célja van vele, a mit e kiválasztottjával akar ság taggá választotta irodalmi érdemeiért. írói mun
elvégezni. A kit így eszközül kiválaszt, annak éle kássága már theologus korában kezdődött: költe
tében, pályafutásában nem nehéz fölfedezni a ké ményeket s novellákat írogatott, fodított magyarból,
sőbbi nagy hivatás csiráját. Ezért érdeklődünk németből, lengyelből. Nagy jelentőségű s hazafias,
múltjuk irán t; abból, a mit végeztek, reményt irodalmi szempontból eléggé meg nem becsülhető
merítünk a jövendőre. Jellemök, mely az élet viszon munkát végzett azzal, hogy a magyar költők java
tagságaiban megpróbáltatott, munkaerejük, szor termését lefordította tót nyelvre s ezzel a magyar
galmuk, tehetségök biztos záloga a következő élet szellemnek utat tört. így fordított Arany, Petőfi,
szakasznak.
Gyulai, Szász Károly, Dalmady Győző, Győry Vil
Bachát Dániel Gömör vármegye Ratkó város mos, Tóth Kálmán, Kiss József, Lauka Gusztáv,
kájában született 1840 június 18-án. Szülei szegény Balázs Sándor, Greguss Ákost, Jókai, Mikszáth,
sorsú emberek voltak, a kik istenfélelemben nevelték Temérdek, Bartók Lajos, Szendrey Júlia, Zichy
fiukat s nagy áldozatok árán is taníttatták. Kereszt Géza gróf, Szabó Endre és Mikszáth műveiből. For
atyja ma is él m ég; a 85 esztendős öreg ember most dításai összegyűjtve is megjelentek mintegy öt kö
ugyancsak boldog és büszke keresztfiára, mert az élet tetben. A tót vallásos irodalomnak is tevékeny
megvalósította reményeit. Szülei a szép tehetségű munkása volt s a bibliai tót nyelvnek Baltik püs
fiút beadták a sajó-gömöri algymnasiumba, mely a pökkel együtt ma a legklasszikusabb képviselője.
Szentiványi család pártfogása alatt állt. Azután Az angol vallásos Iratokat Terjesztő Társulatnak
Iglóra, majd Rozsnyóra s végül Eperjesre került, 1874 óta mintegy 50 füzetet fordított magyarra és
a hol a theologiát is kezdte tanulni. Innen Becsbe tótra. Részt vett a Magyar Ágende összeállításá
ment tanulmányai befejezése végett. Mint végzett ban. 1891-bcn a Luther-Társaság alelnökül válasz
theologus elment elemi iskolai tanítónak .a liptóme- totta s e tisztét 8 éven át viselte. A Kisfaludygyei Pribilinára, az ősi Hybbe articularis egyház Társaságban ő mondott Győry Vilmosról szép emegyik filiájába. Akkor tájban többen is megcsele- lékbeszédet. A kerület s egyházegyetem legtöbb
kedték, hogy papi oklevéllel tanítóságot vállaltak. bizottságának tagja.
Egy némelyiket az anyagi szükség kényszerítette
Püspökké választásának jelentőségét társlareá, másikat a tanítás munkája vonzotta. Bachátot punk, az Evang. Őrálló a következőkép méltatta:
annyira megszerették hívei, hogy kedvéért önálló
„Legnagyobb kerületünk fenséges módon meg
anyaegyházzá szervezkedtek s az ifjú tanító lett nyilatkozott közbizalma Bachát Dánielt ültette a
első lelkipásztoruk. Egy-ket esztendő múlva kör- püspöki székbe. Reá ruházta azt a hatalmat, mely
lelkészszé s egyházmegyei jegyzővé választották. a régi századokban végtelen üldözéssel, szenve
A fiatal pap rendkívüli képzettsége és szép papi déssel, a földönfutás gyötrelmével járt, a mi nap
jelleme feltűnt egy püspöki egyházlátogatás alkal jainkban pedig gazdagon omló verítéket, szakadatlan
mával Geduly Lajos püspöknek, a ki bizalmával megőrlő munkát jelent. Ez a tiszt, ha lelkiismere
ajándékozta meg a hivatalos úton velejáró testvért. tes ember viseli, egyértelmű a biztos vértanúsággal.
Geduly nem feledkezett meg róla s 1873-ban ő aján A kit nem önszeretet, hanem önmegtagadás vezé
lotta Bachátot lelkészül a budapesti tót egyháznak s rel, vagy összeroskad óriás terhe alatt vagy elég
erre az ajánlatra meg is választották. Egy év múl az önelégületlenség s epesztő nyugtalan munkavágy
tával — a galamblelkű Láng Mihály elhunyta olthatatlan tüzében.
után — a nagy Székács József indítványára s
Külső, hiú lelket tápláló kitüntetésnek az evan
buzgólkodása következtében budapesti esperessé gélikus püspökség nagyon szerény. A midőn püs
választották. Mind a két állásában csakhamar meg pököt keresünk, nem oly férfiú után kutatunk, a

Bachát Dániel,
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ki a ragyogás művészetében otthonos, hanem a ki
a dologtévő napok terhét bírja s boldogan, örömmel
hordozza. A keresztyén paptól, az evangélikus püs
pöktől azt várjuk, hogy belső lelki örömöt érezzen,
a midőn nyájáért fárad s egyháza sebeit gyógyítgatja. Isteni küldetés az, a melynek a legcseké
lyebb öröm, a legparányibb jutalom, elismerés re
ménye nélkül, tengernyi bántalom és kín biztos
tudatával is engedelmeskedni kell. Erős hit, Krisz
tushoz tapadó lélek, a belső sugallat előtt fejet
hajtó serény egyéniség kívántatik hozzá. Hogy az
ajkak ne szóljanak egyebet, a kezek ne cseleked
jenek mást, mint a mit Istennek örök igéje pa
rancsol.
Bacliát Dánielt több érdemes jelölt közül nagy
többség választotta ki. E nagy többség bizalma a
mennyire megtisztelő, annyira kötelező is. Sok gyü
lekezet, sok fájó seb, sok kielégítetlen vágy várja
kezéből orvosságát, gileádi balzsamát. Megnyug
vással látjuk kezében a zászlót, mert érezzük, hogy
a régi nyomokról nem fog letérni; a mi elődei
örökségéből értékesnek bizonyult, azt föl fogjuk
lelni az ő kormányzatában is. De tőle még többet
várunk; nehéz idők köszöntöttek reánk, szinte ta
nácstalanul állunk a szilaj habok közt. Földiekben
bizakodunk, s e világ szerelme elbűvölte, tőrbe
csalta esendő szívünket. Hamis jelszavak zavarják
egyházi életünk vérkeringését. Anyagi helyzetünk
javulásától, a gazdagságától várjuk viszonyaink
fellendülését. Egyre ritkábban és bátortalanabbul
hangzik az a szó, hogy önmagunk erkölcsi és
szellemi újjászületése biztosabb út a jövendő sike
rekhez a földi gazdagságnál. Bacliáttól is várjuk,
hogy folyton hirdesse nékiink azt, a „ki nélkül
semmit nem cselekedhetünk“ ; azt, hogy élni csak
azon egyház fog, a melyben magában van életerő,
a kit mások gyámolítása tartogat, annak nincs
jövendője.
Az új püspök nagy műveltséget, széles látást,
nnmkakedvet s atyai szelídséget visz a kormány
rúd mellé.
A kegyelemnek Istene, a ki az ő lelki Izraelét
hihozta a szolgaságnak házából s mint Noé bár
káját megtartotta a vizek felett, legyen erőségül
és világosságul új püspökünknek. Őrizze meg s a
nagy teherhez képest gyarapítsa benne Sámuel
éberségét, Illés bátor lelkét, Pál serénységét, János
holtig tartó hűségét s mindenek felett jézusi sze
m etét. Két kéz nyúl feléje bizalommal: az egy
ház és a haza. Kifosztott, holt-elevenen útfélen
hagyott árva utasok. Az Isten akaratából, a hívek
bizalmából elhívott püspök legyen irgalmas samamaritánusa mind a kettőnek."
x. y. z.

Bachát D á n ie l költem ényeiből.
Ha az én hitemnek nem volna más haszna,
Mint hogy világ ellen menedéket adna;
Ha szeretetemnek nem volna más haszna,
Mint hogy hóhérímért esdní tanítana;

Ha reménségemnek nem volna más haszna,
Mint hogy balsorsomban tűrni megszoktatna;
Akkor is örömmel nyitnám nekik szívem,
Ámde hit, szeretet, reménség több nekem.
Jobb világnak arany tornácába vezet
S mennyekig fölemel a szent hit engemet.
Feleimmel békít s Krisztussal összeköt
A s z e r e te t s éltem folyik öröm között.
Keresztben, halálban vigasztalóm nékem
S harcban győzelemre segít rem énségem .
Míg csak életemnek napja mosolyg felém,
E l nem hagylak soha, hit, szeretet, remény.
2.
Nézem a föld sok kalászát . .
Gyarapodnak napról-napra.
Honnan mindez? Lelkem súgja:
Is te n s z e r e te te adja.
A z emberek seregére
Egyre süt az öröm napja.
Honnan ered e boldogság ?
Is te n s z e r e te te adja.
A tudomány sok szépsége,
Nagy határa, foglalatja,
Honnan való szellem kincse?
Is te n s z e r e te te adja.
De ha így van, ha tőle van,
Tudomány és az eledel,
Ha lelkünk és testünk övé,
Ha ö áld folyton kezével:
Világ, miért tagadod meg ?
Mért emeled bálványaid?
Boldogtalan, ki üdvével
S Isten szerelmével szakít!

—

Fordította P—cs S

a.

A bélpoklos meggyógyítása.
És Íme egy bélpoklos eljővén
térdre esék ő előtte és monda:
Érám! ha akarod, megtisztíthatsz
engemet. És kezét Jézus kinyújt
ván, illeté őt és mondá : Akarom
tisztulj meg.
Máté 8, 2, 3.

Máté evangélista szerint a hegyi beszéd után
történt. A sokaság, a mely éhezte és szomjúhozta
az igazságot, megelégítve szerte-szét oszlott. Jézus
pedig tanítványaival és a környékbeli lakosokkal
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leszállva a hegyről Bethsaidáu (a mai Ain et Tahi
jaim) keresztül Kapernaunmak, az ő városának
tartott. Útközben azonban — épen a hegyről lejövet — különös jelenet adta elő magát. Egy bélpoklos közeledett Jézushoz és térdre esvén ő előtte
monda: „Uram, ha akarod megtisztíthaszt engemet.”
Szánalmas egy alak volt az. Rettentő utálatos
betegség gyötörte. A zsidók azt tartották arról,
hogy Isten csapása (IV. Móz. 12, 10; II. Krón. 26,
19) s épen azért csakis halálos ellenségüknek kíván
ták. (II. Kir. 3, 29). S igazuk volt.
A bélpoklosság voltakép bőrbetegség, a mely a
melegebb éghajlat alatt fordul elő. így még ma is :
Egyiptomban, Palesztinában, Syriában, Arábiában és
Indiában. Közelebbről két faját ismerjük. Legközön
ségesebb az ú. n. fehér bélpoklosság (lepra alba). Mózes-féle bélpoklosságnak (lepra mosaica) is nevezik,
mert a Mózes törvénye voltaképen erről intézkedik.
A nyavalya első tünete bizonyos apró, lencsealakú
foltok, mik a testet ellepik s miken a szőr avagy
haj megfehéredik úgy, hogy az egész test olyan
formát mutat, mintha csak fehér pikkelyekkel volna
bevonva. Majd azok a foltok enni kezdik a bőrt,
úgy hogy az egész testen a nyers hús kezd mutat
kozni. A szőr, a haj kihull, a körmök leválnak, a
szemek fényüket vesztik, kigyulladnak, megüvege
sednek, a fülek és orr elfekélyesednek, a kezek
és lábak megdagadnak, az ujjak egymástól eláll
nak, az összes érzékszervek eltompulnak s végre
az egész szervezet lassú bomlásnak indul s elpusz
tul. A másik faja az ú. n. gumós bélpoklosság (lepra
nodosa), a melynek symptomái ugyanazok, de min
den jelenség fokozottabb és súlyosabb mértékben
fordul elő. így különösen a lábak roppantul meg
dagadnak, miért is ezt a nyavalyát, a mely többek
közt az egyiptomi csapások közt is előfordult (V.
Móz. 28, 7) egyiptomi bélpoklosságnak (lepra egyptiacia) vagy dephantiasisnak is nevezték.
Mózes törvénye szerint (III. Móz. 13 és 14 f.)
a papoknak, mint egyszersmind egészségügyi biz
tosoknak, a nép szentsége és tisztasága megőrzé
sére hivatott közegeknek egyik főkötelességük volt
a bélpoklosság ellenőrzése : a betegség és a kígyógyúlás megállapítása. A mint ugyanis valakinél
mutatkozott a baj, — nyomban jelentkeznie kellett
a papoknál. A papok valamelyike megvizsgálta és
ha bélpoklosságot tapasztalt, az illetőt menten
tisztátalannak nyilvánította s mint ilyet — úgy
egészségi, mint különösen is vallási szempontból,
mert hisz bélpoklost olyba vették, akárcsak a ha
lottat, szent nép közösségéből, kirekesztve a város
ból ki a mezőkre száműzte.
Ott künn a szabad ég alatt bolyongott az
illető mindaddig, mig sorsa jobbra avagy balra nem
fordult. Hogy pedig a járókelők már messziről
megismerhessék és kikerülhessék, hajadon fővel,
bekötött állal s megtépett ruhában kellett járnia
és — a mint valakit magafelé közeledni látott —
már messziről kiáltania: Tisztátalan, tisztátalan!
Orvosi kezelésről szó sem volt. Azért a leg
több ily bélpoklos elpusztult; de akárhány meg is
gyógyult. A gyógyulás jele volt a fehér pikkelyek
lehámlása s az egész test fényes fehérsége. A
melyiknél eme jelek mutatkoztak, azt a pap által
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megejtett újabb vizsgálat után ismét felvették a
szent nép közösségébe.
A felvétel kettős actusból állott. Az első künn
a városon kívül folyt le. A pap kiadta a parancsot,
hogy vegyenek a tisztulóért két élő, tiszta madarat,
cédrusfát, karmazsint és izsópot. Aztán az egyik
madarat egy friss vízzel telt cserépedény felett
leölve s a másik madarat a cédrusfával, karma
zsinnal és izsóppal együtt a véres vízbe belemártva,
a megtisztult embert a véres vízzel hétszer meghintetve, tisztának nyilatkoztatta, az élő madarat
pedig eleresztette annak jeléül, hogy miként az a
madár, úgy immár ő is visszatérhet övéihez. Előbb
azonban még meg is nyírták és megfürösztötték.
A másik actus a városban folyt le. Két napi
előkészülés — az egész test megborotválása s
többszörös fiirösztése — után a megtisztult egyén
áldozni ment a templomba. Háromszoros — engesz
telő, büntető és égő — áldozatot kellett bemutat
nia. A szertartás a templom egyik termében, az
asszonyok udvarának éjszaki sarkában folyt le.
Legfontosabb része a büntető áldozat vala. A pap
ugyanis a büntetőáldozat vérével érinté fülét, jobb
keze s lába nagyujját s fejére olajat öntve feloldá
a tisztálatlanság alól s ezzel újra teljes jogainak
birtokába lépett a szent nép körében.
Ilyen bélpoklos volt az is, a ki Jézus előtt
térdre borult, mondván: „Uram, ha akarod, meg
tisztíthatsz engemet!“
Egy bélpoklos, a ki tisztátalansága miatt a
szent nép köréből kirekesztve, künn a mezőkön
bolyongott.
Egy bélboklos, a kinek betegsége mind roszszabbra fordult s ki javulást s gyógyulást immár
csakis egétől: a Jézustól remélt.
Egy bélpoklos, a ki e reményben bizó hittel
odaveti magát Jézus lába elé és őt Urának nevezve
vallja mind az egész sokaságnak színe előtt: „Ha
akarod, megtisztíthatsz engemet 1“
Tehát olyan -— és mégsem egész olyan. Ez a
bélpoklos népe közfelfogásának igazságát, a mely
szerint a bélpoklosság, mint a legborzasztóbb és
legutálatosabb nyavalya a bűnnek képemása, testé
ben teljesen átérezte volt.
Nemcsak a bélpoklosság, — hanem a bűn is
betegség. Amaz a testé, emez a léleké. Ha undort
kelt amaz, undort kelt emez is. Ha elterjed amaz
mind az egész testen, elterjed emez mind az egész
lelken. Ha a test romlását, pusztulását és végre
halálát okozta amaz, — lélek romlása, pusztulása
és halála ez is. Ha kirekeszt amaz a szent nép
közösségéből, — kirekeszt emez is, de nem a testi,
hanem a lelki közösségből. És ha van tisztulás,
gyógyulás amabból, — vagyon emebből is.
De nem embereknél, hanem ott künn a szabad
ég alatt, künn a puszta mezőkön, földeken, a hol
zilált hajjal, bekötött állal, megtépett ruhában ma
gányosan bolygra egész irtóztató nagyságában jatérezzük nyavalyás voltunkat és mellverve kiáltjuk:
tisztátalan, tisztátalan!
Az a bélpoklos, az a bűnös mindezt átérezte s
mire nem volt ír és gyógyszer embereknél, — még
a papoknál sem, — azt reményivé, bíró hittel
kereste ott, a hol egyedül találhatja meg a szegény
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szerencsétlen beteg is, bűnös is. Kereste az Urnái,
a megváltó és üdvözítő Úr Jézusnál.
Kereste annál, a ki ha akarja, megtisztíthat
minket.
Ha akarja! oh de hát, hogy is ne akarná!
0, a ki maga a megtestesült szeretet és könyörület 1 A ki maga is elhagyatva az emberektől,
merő fájdalom, csupa betegség vala, ámde mi
érettünk! Mert érettünk vettetett meg, — a mi
fájdalmunkat tűrte, a mi betegségünket viselte.
Vétkeinkért tiportatott, bűneinkért sebeztetett. Éret
tünk halt, hogy halála legyen életünk!
Ha akarja! Oh mondd, csak mondd reményivé,
bízva és hittel és meghallod nyomban szózatát:
„Akarom 1 tisztulj meg!“
Ama bélpoklos hallotta. Az Úr, az ő Ura meg
szánta a vergődő, nyomorult lelket és kinyújtván
kezét illeté őt mondván: Akarom, tisztulj m eg! S
isteni hatalmi szavára a beteg megtisztúlt, testben
és lélekben meggyógyult.
Isten kegyelmének s ember hitének csodás
nagy ténye vala ez. Sérelme a törvény betűjének,
mely tiltja a tisztátalan érintését, ámde betöltése
a törvény szellemének, a mely irgalmasságot és
nem áldozatot kíván. S újmutatás nekünk, hogy a
szegény, a nyomorult bűnösökkel, miként Urunk,
mi is ugyan, irgalmasan cselekedjünk, hogy meg
szánjuk őket és könyörüljünk rajtok. Jgyen csele
kedve, a mint 0, úgy mi sem leszünk tisztátlanok,
— ámde a szegény, nyomorult bűnös megtisztul!
S a tisztának áldozata, az Úr templomában
szivének oltárán bemutatott hálaáldozata is így
lészen csak tiszta s Isten előtt kedves, — a papok
nak pedig bizonyság, hogy nem bélpoklosok, hanem
tiszták vagyunk immár!
Urunk Jézus! szent hegyedről vajh’ közénk
is leszállnál! Itt bolygunk mi is bélpoklos bűnösök
s várva várunk, hogy előtted térdre hullva kérjünk:
Tisztíts meg minket a mi bűneinktől!
Dr. Masznyik Endre.

Bachát Dániel püspökké avatása.
Nagy jelentőségű hét zajlott le Budapesten okt.
4-től fogva. Püspökavatás, kerületi gyűlés, gymnasiumi zárkőletétel, templomszentelés papiktatás kö
vetkezett egymásután. Gazdag táplálék az ünnepé
lyekhez szokott szemnek s a tanulság, szép gondo
latok, nagy igazságok iránt fogékony léleknek.
Nem pusztán Budapest s a bányakerület ünne
pei votak ezek. Püspökavatás — az egész egye
temes egyház ünnepnapja. Új tényező jelenik meg
ilyenkor egyházunk vezérkarában; várakozás, re
mény, bizalom fogadja s feszült figyelemmel tekin
tünk mindnyájan felé, vájjon mit választ vezérelvül?
mi lesz kedves gondolata, célja, a mit a többiek
felett szeret s a mi leikéhez hozzáforrott, a mi lelki
életének mintegy sarkát képezi? Ez a vágy és
érdeklődés hozta ide az egyetemes felügyelőt, br.
Prónay Dezsőt, püspökeinket, a kerületek kép
viselőit ; ez hozta ide a testvér ref. egyház tekin
télyes küldöttségét, két püspökét és három főgond
nokát. Az új püspök személye iránt való figyelem
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és szeretet ténye volt a főváros képviseletének meg
jelenése. Az államkormány részéről senki sem jelent
meg, ezen azonban — a válságos helyzet miatt —
senki sem akadt fenn. A bányakerület tagjai oly
nagy számmal jelentek meg, hogy a gyűlés bátran
beillett volna egyetemes gyűlésnek is. Tömött sorok
töltötték meg a termet s a karzatokat előkelő
hölgyközönség lepte el, költői keretbe vonva a
gyűlést s az egész ünnepséget.
Jelen voltak, mint vendégek:
Báró Prónay Dezső a magyarhoni ág. hitv.
ev. egyház egyetemes felügyelője, a dunántúli ág.
hitv. egyházkerület részéről: Gyurátz Ferenc püspök,
Ihász Lajos kér. felügyelő, Horváth Sámuel kér.
főjegyző, Kund Sámuel főesperes, Barcza Géza
egyhm. felügyelő, Bognár Endre, dr. Berzsenyi Jenő
és dr. Ajkay Béla egyházmegyei felügyelők; a
dunáninneni ág. hitv. egyházkerület részéről: D.
Baltik Frigyes püspök, Raab Károly főesperes; a
tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület részéről: Zelenka
Pál püspök, Szentiványi Árpád kér. felügyelő és
Gyürky Pál kér. főjegyző; a magyarhoni ev- ref.
egyház részéről: báró Bánffy Dezső, a konvent
elnöke, Baksay Sándor és Antal Gábor püspökök,
Darányi Ignác és Hegedűs Sándor főgondnokok,
Mezey Albert és Kálosy József, Ádám Kálmán, Koncz
Imre, Mády Lajos, Petri Elek, Szőts Farkas, Hamar
István, Mészáros János, Kovács Sebestyén Endre,
dr. Nagy Dezső; a békési ág. hitv. ev. Rudolf főgymnasium részéről küldöttség; az aszódi ág. hitv.
ev. leánynevelő-intézet tanítónői kara testületileg
Genersich Karola igazg. vezetésével és Droppa Vil
mos cs. és kir. katonai esperes, végül több küldött
ség és számos vendég. Továbbá jelen voltak, a kér.
közgyűlés tagjai: Zsilinszky Mihály felügyelő, Sár
kány Sámuel püspök, élükön az esperesek stb.
Budapest székesfőváros részéről megjelentek:
Vosits Károly tanácsos, Hamvay Sándor kér. elöl
járó, Császár Jenő, a józsefvárosi kör elnöke, Már
kus József főpolgármester, Halmos János polgármester a délutánra hirdetett közgyűlés okozta el
foglaltság miatt nem jelenhetett meg s elmaradását
kimentette.
I. A Deák-téri díszteremben.
Okt. 4-én reggel 9 órakor Zsilinszky Mihály
V . b. t. t. felügyelő, a kivel az elnökséget Sár
kány Sámuel kiérd, püspök osztotta meg, a jelen
levők üdvözlésével a gyűlést megnyitotta s meg
jelölte az idei közgyűlés főtárgyát, az új püspök
fölavatását. Szelényi Aladár dr. főjegyző felolvasta
a szavazatbontó bizottság jegyzőkönyvét, a miből
kitűnt, hogy Bachát Dánielt a kerület bizalma nagy
általános többséggel emelte a püspöki székbe. Ez
alapon Zsilinszky Mihály Bachát Dánielt lelkes
éljenzés közben a bányakerület törvényesen meg
választott püspökének jelentette ki s báró Podmaniczky Géza v. b. 1.1., Csipkay Károly kir. közigaz
gatási biró, Osztroluczky Miklós orsz.-gy. képviselő,
Benka Gyula szarvasi igazgató, Belohorszky Gábor,
Svehla Gusztáv és Szeberényi Lajos esperesekből
alakított küldöttség vezette a gyűlósterembe.
Bachát Dánielt megjelenésekor viharos éljenzés
fogadta. A hogy az kissé lecsillapodott, Zsilinszky

144

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

Mihály közölte vele a bányakerület kitüntető bizal
mát s kérdést intézett hozzá, vájjon a felajánlott
püspöki hivatalt elfogadja-e ? Bacliát Dániel tiszta,
érthető hangon ezt felelte:
— Mint erőtlen gyarló ember Istenem minden
ható kegyelmében bízva a választást elfogadom
és legjobb tehetségem szerint betölteni igyekezem.
(Általános éljenzés.)
Zsilinszky Mihály ezután felfüggesztette a gyű
lést s az egész gyülekezet átvonult a templomba
az avató istentiszteletre.
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Ayánk! Szent Ura a Te egyházadnak! A Te
lelkedet árasztád ki a Te nyájadra, melyet ezen
túl sem akartál őrizet nélkül hagyni. A Te jósá
godat és bölcseségedet imádjuk most, midőn a
távozó helyébe megválasztott új püspökünk lép,
kit Te rendeltél nekünk, hogy ismét legyen ava
tott bölcs vezérünk, ki biztos léptekkel járjon a Te
néped előtt s azt mindig és minden körülmények
közt egyedül te hozzád vezessen a Jézus Krisztus
által. Add neki szent Lelkedet, mint adád egykoron
a Te prófétáidnak és apostolaidnak, hogy hirdesse
nekünk a Te nevedet és építse a Te országodat
II. A templomban.
s vallást tegyen előttünk igéiben, életével, cseleke
A deáktéri tágas templom a közgyűlés tagjai deteivel a Te szent fiadról, a Jézus Krisztusról,
és vendégei számára fentartott helyeken kívül szo a mi üdvösségünk fejedelmérűl. Add, hogy lássuk és
rongásig megtelt érdeklődő hívekkel. A hatalmas tanuljuk az ő példájából, hogy a Te utaidban kell
nagy oltáron 12 gyertya égett s köröskörül — a járnunk, a Te nevedben kell munkálkodnunk s min
szemnek igéző ellentétül — virágok, dísznövények den hasznosért, a mit cselekszünk, Neked, Neked
álltak. Az egész ünnepség alatt mintaszerű rend egyedül kell adnunk dicséretet és magasztalást.
uralkodott, a mi Falvay Antal fáradhatatlan rendező Adj elméjének világosságot, akaratának erőt, add
munkájának érdeme.
hitnek, buzgóságnak, szeretetnek és igazságnak
Az istentisztelet az előre megállapított rend lelkét, hogy bölcseség és szeretet sugallta vezér
szerint ment végbe. Az oltár körül egyházunk fő szavai mindenkor Te hozzád vezéreljék s Te nálad
méltóságai, a püspökök, felügyelők, esperesek s tartsák meg a Te népedet.
a ref. egyház képviselői, valamint a többi meghívott
Őrizd és oltalmazd a Te anyaszentegyházadat,
vendég.
hogy legyen az mindig a Te dicsőséged hajléka
A gyülekezet két szakaszt énekelt az e célra s nekünk erős várunk és menedékünk az élet
írt alkalmi énekből. Közben Scholtz Gusztáv kér. zivataraiban és a bűn kísértéseiben. Őrizd és oltal
főjegyző lépett az oltár elé s imádkozott, majd mazd drága hazánkat, s engedj nekünk békés lako
alkalmi szentírási szakaszt olvasott fel. Szép imád zást annak határaiban. Áldd meg ő felségét, a
sága a következő.
királyt s az ő házát, a nemzetet s annak minden
Mindenható Isten, imádandó szent felség ! Hoz gyermekét. Őrizd és oltalmazd az iskolákat, a
zád emelkedik a mi lelkünk mindenek előtt ezen fiatal tanuló nemzedéket s annak tanítóit, hogy
ünnepélyes órában, midőn szentegyházunk életében nemzedékről-nemzedékre új és lelkes nyáj hirdet
ez oly igen fontos és nagyjelentőségű szakához ér hesse a Te dicsőségedet az evangélium győzedeltünk, hol a múltnak áldott emlékei a jövendőnek mében fogyhatatlanul.
biztató reménységével összeolvadva kegyeletes ünneÁldd meg a mi egyházunk gyámintézetét és
pélylyé avatják a jelent.
minden testvéri szeretet sugallta segélyező mun
A múltért s annak áldásáért legyen neked dicső kálkodásunkat, hogy erősödjék meg a gyenge, a
ség és hála, a jövendőnek vezetését, intézését is Te, bátortalan csüggedő szívek pedig növekedjenek a
egyedül Te szentséges Isten, vedd atyai kezedbe; hitben, a Te benned való bizodalomban. Hallgass
Tégedet, egyedül Tégedet magasztalunk és dicsőí meg minket kegyelmedben, hallgass meg az Úr
tünk, midőn szeretett, jó, elaggott volt püspökün Jézus Krisztus nevében. Mi atyánk stb.
ket körülveszszük, kit másfél évtized előtt Te adtál
I. Kir. 8, 57. „Legyen velünk is a mi Urunk
nekünk s ki most a Te nevedben búcsút vesz tő Istenünk, a miképen volt a mi atyáinkkal, ne hagy
lünk, kiket eddig vezetett és szeretett. Most, hogy jon el minket, el se távozzék tőlünk."
a becsülettel megszolgált nyugalomba vonul ez érde
Ezután az új püspök az oltár elé járult az
mes fiad, hálákat adunk Neked Isten, ezen szíved úri szent vacsora felvétele végett. Scholtz Gusztáv
szerinti férfiúért, kit nekünk adtál és eddig meg rövid, a tárgyhoz illő előkészítés után elmondotta
tartottál. Bizonyára ő benne is Téged tisztelünk, a gyönyörű gyónó imádságot a régi dunántúli ágenAtyánk, hisz az ő szavaiból és tanításából minden dából. Utána a szokásos kérdések következtek,
kor a Te törvényeidet vettük, az ő munkájában, majd a gyónó püspöknek töredelmes nyilvános
a te jóra vezérlő lelkedet láttuk.
bűnvallása.
Vedd, Isten, vedd kedvesen népednek hála
— Vallom és elismerem, hogy bűnös vagyok.
adását, mely nem a földi embernek dicsőítése, Szivem szerint bánom vétkeiméit. Hiszem, hogy
hanem Neked, Neked egyedül szól, ki magadat Isten szent Fia érdeméért megbocsát és kegyelmébe
e hű sáfárodban is atyailag kijelentetted a Jézus fogad. Szentül ígérem, hogy életemet megjobbítani
Krisztus által.
igyekezem és Istenem tetszése szerint élek.
Engedd, hogy távozó áldott jó vezérünk képét,
A bűnbocsánat hirdetése és a feloldozás szép
emlékezetét kegyeletben megőrizzük tanító például szertartása után az úrvacsora kiszolgáltatása követ
úgy magunknak, mint az utánunk jövő nemzedék kezett azon ősi mód szerint, a mely egyházunk
nek, hogy mi is úgy tiszteljünk és dicsőítsünk ban századok óla állandó tisztelet tárgya. A meg
Tégedet és úgy teljesítsük azt a munkát, melyet ható jelenet után a choruson fölzendült az egyházi
reánk bíztál, mint ő tévé, a míg bírta.
vegyeskar szép karéneke, a melyet Bruckner Frigyes
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karmester vezetett. Ez ének alatt a főjegyző eltá buzgó vallásos lelkiileted és valódi papi jellemed
vozott az oltár mellől s helyére, az oltár elé, a volt az a varázserő és tényező, mely a választó
felavató püspök, Sárkány Sámuel lépett a két leg- közönség szivét a Te tisztelt személyed felé irá
idősb esperessel, Belohorszky Gáborral és Petro- nyította.
Mert igenis úgy ismerünk Téged, kedves Test
vits Somával. (Kramár Béla bánsági esperes, leánya
súlyos betegsége miatt nem jöhetett el) s a követ vér, mint tudományosan képzett nagytehetségű fér
fiút, ki az ismeretnek ama kincseit, miket sikere
kező szép beszédet intézte az új püspökhöz:
sen végzett tanulói pályádon elsajátítottál, később
Mélyen tisztelt ünneplő közönség!
mint az egyház lelkes hivatalnoka a gondjaidra bízott
Nagyjelentőségű egyházias jellegű ünnepélyes hívek javára érvényesítetted.
Éber s előretörekvő lelked felismerte azt, hogy
alkalom gyűjtött minket egybe az Úrnak ezen szen
a protestáns lelkésznek nem szabad a szellemi
télyében.
A jelen ünnepély nagy jelentősége abban rej haladás terén visszamaradnia, mert csak így felel
lik, hogy ezen alkalommal Főtisztelendő Bachát het meg kellően magasztos hivatalának és csak ez
Dániel Urat ő Méltóságát, a bányai ág. hitv. evang. úton vívhatja ki a közbecsülés babérkoszorúját.
S hogy ha már ez a tudományos előretörekvés
egyházkerület szabályszerűen megválasztott püspö
két vagyunk hivatalába iktatandók. Az én csekély megkivántatik minden lelkésztől, kétszerte inkább
ségemnek jutott az a megtisztelő feladat, hogy mint ez a püspököt ékesítse, kinek feladatához tartozik,
a kerület nyugalomba vonuló agg püspöke, hiva hogy a vallásosságnak, a józan felvilágosodásnak
és közművelődésnek előharcosa legyen.
talbeli utódom felavatásánál közreműködjem.
Ám a tudományos képzettségnek van egy külön
Őszintén megvallom, hogy aggódva vállalkoz
tam erre a kitüntető feladatra, mert tekintve ma ága, melyet a püspöknek kiváló gonddal és igyeke
gas életkoromat és a korral járó szellemi és testi zettel kell művelnie s ez az evangeliom kincsesfogyatkozásaimat, nem éreztem magamban elégsé bányájában rejlő, isteni iidvössóges igazságoknak
ges erőt egy ily ünnepélyes tény erélyes végre alapos ismerete.
Mert ha a püspök még oly jártas volna is a
hajtására.
De mivel hogy ez volt Főtisztelendő utódom világ bölcseinek tudományában, de csak lanyhán
személyes kívánsága s mert engemet ő hozzá régi és felületesen foglalkoznék a vallás isteni szárma
barátság, tisztelet és szeretet kötelékei csatolnak, zású tudományával, nem töltené be méltóan a reá
nem zárkózhattam el méltányos kívánsága előtt. bízott szent hivatalt.
Pál apostol jól ismerte kora bölcsészeinek tu
Vállalkoztam tehát erre a kitüntető feladatra, szá
mítva az Isten megsegítő kegyelmére és a mélyen dományos műveit, de a midőn megismerte az Üdvö
zítő által hirdetett magasztos igazságokat, nyíltan
tisztelt ünneplő közönség kegyes elnézésére.
Ezek után Hozzád fordulok, Főtisztelendő Test bevallotta. Filippib. III. 14. Azokra, a mik mögöttem
vér s előre is jelezni kívánom, hogy mindaz, a mit vannak élfelejtkezvén, azok felé pedig, a melyek
ez alkalommal mondandó vagyok Előtted, nem lesz előttem vágynak, igyekezvén a cél félé futok, az
Istennek a Krisztus Jézusban való hivatala jutalmá
új és nem lesz ismeretlen dolog.
Hiszen mi mindketten ugyanegy egyháznak nak átvételére. A Korintusbeli híveihez pedig ezeket
áldott emlőin nevelkedtünk fel, ugyanazon Úrnak írja : Nem végeztem egyebet valamit tudni tiközötteszolgálatába állottunk, ugyanazon munkamezőn mun tek, hanem egyedül a Krisztust, azt pedig a ki meg
kálkodtunk, ugyanazon isteni igazságok igéjét hir feszít, letett, mert nem a világnak bölcseségét szóljuk,
dettük eddigelé is s a papi méltóság, melyre Té a mely eltöröltetik, hanem szóljuk az Istennek ama
gedet az egyházkerület bizalma emelt, csak annyiban titokzatos bölcseségét, melyet az Isten elkészített a mi
különbözik eddig folytatott lelkészi és esperesi mun dicsőségünkre. I. Kor. I I 2. 6.
Légy ebben az apostolnak hű követője,' főpapi
kakörödtől, hogy ezután szélesebb körben s na
gyobb jelentőségű egyházi ügyek intézésében leszesz hivatalod magaslatán foglalkozz az időnként meg
jeleld vallásos vonatkozású müvek tanulmányozásá
foglalatos.
Eddigelé egy egyházközségnek voltál lelki- val. Őrködj az egyházi tan tisztasága, az egyház
pásztora és egy egyházmegyének esperese, ezentúl építő és fentartó evangeliomszerű igehirdetés, a
pedig 177 egyházközségnek, 10 egyházmegyének lelkészekre bízott egyházi szolgálat hű és buzgó
és 433,000 evang. léleknek leszesz egyházi feje, teljesítése felett.
Az lesz a Te szívednek legédesebb öröme, lelkormányzója és főpásztora.
Valóban magasztos és nagyfelelősségű hivatalt kednek legboldogítóbb tudata, ha meglátogatva a
ruházott reád a közbizalom, midőn a tisztesség gondjaidra bízott egyházakat tapasztalni fogod, hogy
oly magas polcára emelt, melynél magasabbra az egyház tagjai apáik hitéhez rendületlenül ra
gaszkodnak, az isteni tiszteletet buzgón látogatják
protestáns lelkész nem emelkedhetik.
S a midőn ón ezekre gondolok, önként fel s egyébként is békeszeretőknek, áldozatkészeknek
merül előttem az a kérdés, hogy minek köszön bizonyulnak.
De nemcsak a templomra, a liivek hitéletére
heted ezt a magas kitüntetést és mi irányította
személyed felé az egyházkerület választóközönségé irányuljon figyelmed, hanem az iskolára, a növen
nek bizalmát? Szabadjon erre a kérdésre azonnal dékek oktatása, nevelésére is.
Az iskola alapvető fontosságú tényező az egyház
megadnom a választ következőképen.
A Te kiváló szellemi tulajdonságaid, az egyház életében. A mily irányban lesz oktatva és nevelve
szolgálatában kifejtett sikeres munkád, a Te hit az ifjúság, olyanul lép ki a közélet terére.
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Iskoláink, tanintézeteink, a közművelődés szol
gálatában századokon át elsőrangú tényezők voltak
s a hazának számos értelmes felvilágosodott és
hazafias tagot neveltek.
E téren is egyházunknak ma is dicsőséggel
kell megállnia a nemes versenyben.
Midőn az egyházkerület bizalma csak szemé
lyedet ajándékozza meg magas tudományos kép
zettséged mellett, egyéb személyes, valóban papi
tulajdonságaidat is mérlegelte.
Köztudomású volt a Te egyházias, hithű lelkületed mellett, a Te kifogástalan példás életed, sze
líd, emberszerető életben közkedveltségű papi jel
leged. A mint az apostol ezt megköveteli 1. Timóth.
IV. 12: Légy példa a híveknek a beszédben, a
nyájasságban, a szeretetben, a hitben, a lélekben
és a tisztaságban: az mind megvalósult a Te éle
tedben.
Az isteni gondviselés kedvező kegyelme ha
zánk fő- és székvárosában mutatott fel számodra
működési tért.
Itt a haza szívében, hol a szellemi élet és a
társadalmi művelődés eszközei összpontosulvák, bő
alkalom nyílt számodra, a minden tekintetbeni
tökéletesedésre.
És Te készséggel felhasználtad ezen kedvező
viszonyokat és körülményeket.
Széles körben ismertekké lettek szíved, lelked
nemes tulajdonságai s tisztelték benned a szelidlelkű egyházi férfiút, a vezető szerepre hivatott,
a főpásztori méltóságra méltó lelki atyát.
Ezek a Te kiváló tulajdonságaid irányították
a választóközönség bizalmát személyed felé, s szava
zataikkal felemeltek a püspöki állás magaslatára.
De van még egy vonása tiszteletreméltó egyéni
ségednek, melyet nem lehet hallgatással mellőz
nöm, most midőn a bányai egyházkerület püspöki
székét elfoglalandó vagy, és ez a Te mindig hű
nek bizonyult hazafias érzületed.
Ez lényeges, nélkülözhetlen megkivántatóság
egy magyarhoni evang. püspök személyében.
Távol minden politikai célzatosságtól, súlyt
fektetek arra, hogy az ág. hitv. ev. püspök törhetlen
hűséggel viseltessék a magyar állam és nemzet iránt.
Szükségszerű követelés ez kivált hazai viszo
nyainkra való tekintetből.
Egyházkerületünk területén többféle nyelvű
és nemzetiségű egyházközségek vannak, melyek
a vallásgyakorlat tekintetében egyenlő jogot és
szabadságot élveznek.
Méltán elvárható tehát, hogy hazafiúi hűség
tekintetében is egyenlők legyenek.
Téves az a nézet, hogy a nem magyar anya
nyelvű honpolgár nem viseltethetik odaadó szere
tettel a közös haza iránt és nem munkálhatja híven
annak boldogulását, valamint téves az a nézet is,
hogy a magyar anyanyelvű honpolgár szükségképen
kell, hogy bizalmatlansággal vagy épen gyűlölet
tel viselkedjék a nem magyar ajkú polgártárs iránt.
Hazánk története bizonyságot tesz arról, hogy
államunk nem magyarajkú polgárai a legsúlyosabb
hazai viszonyok között lelkes védői voltak a ma
gyar nemzet alkotmányos szabadságának.
Az a helyes, az a természetes állapot, hogy a
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hazának minden fia, egyenlő hűséggel és szeretettel
vegyen részt a haza boldogulásának munkájában.
Főtisztelendő Testvér! Te mindenha vallottad
ezeket a nézeteket s az egyház terén folytatott mun
kásságod tanúskodik arról, hogy egyenlő pásztori
szeretettel viseltettél hitfelekezetünk bármely anya
nyelvű tagja iránt.
Ezt várják tőled egyházkerületünk vegyes
nyelvű és nemzetiségű egyházközségei, hogy mint
főpásztorunk egyenlő jóságos indulattal viseltessél
irántuk s saját példáddal fejleszd szíveikben a hazaszeretet szent érzelmeit.
Szóllanom kellene még az egyházkormányzat
ról, az egyház autonóm jogairól, a melyek feletti
éber őrködés püspöki hivatalodnak egyik legfőbb
feladatát fogja képezni. De hiszen ebben bőséges
tapasztalattal és gyakorlattal bírsz már is.
Csakis szélesebb körben kellend ezt a fontos
kötelességedet gyakorolnod.
Nem mondom, hogy ez könnyű feladat lesz
számodra. Előfordulhatnak nehéz megoldású ügyek
és kérdések, melyek megoldása nem égy éjszakád
nyugalmát fogja megháborítani.
Jöhetnek állam és egyház számára súlyos, vi
haros napok, a mely viszonyok között nem lesz
könnyű az eligazodás.
Tanácsadód, támaszod nehéz viszonyok közt
is a Te vallásos, hithü és hazafias lelkületed lesz,
valamint oldalad mellett fogod találni nagyérdemű
bölcs és az egyházi ügyekben nagy tapasztalatokkal
biró elnöktársadat ő nagyméltóságát, ki mindenkor
készséggel fog támogatni bölcs tanácsával.
Főtisztelendő Testvér! íme ezeket kívántam
ezen ünnepélyes alkalommal, midőn püspöki méltó
ságodat elfoglalandó vagy, felemlíteni, s most
zárom szavaimat azzal a hő kívánattal, hogy az igaz
ságnak, a szeretetnek és vígasztalásnak lelke legyen
vezérlő és támogató erő szent hivatalodban.
A minden áldások örök Istene és Atyja áraszszon egyházkerületünkre s benne a Te személyedre
és munkádra legjobb áldásait s engedje, hogy a
mikor meg kellend jelenned az Ö szent színe előtt,
megnyilatkozzék feletted ama boldogító szózat:
Jól vagyon — jó és hív szolgám — kevesen
voltál hív, nagyra bízlak ezután, menj be a Te
Atyádnak örömébe. Ámen.
A beszéd után következtek a szokásos kér
dések, mire Bachát Dániel térdre ereszkedve, bal
kezét a Bibliára téve, jobbkezének három ujját
ég felé tartva letette a püspöki esküt:
„Én Bachát Dániel, esküszöm az elő Istenre, ki
atya, fiú és szentlélek, egy bizony Isten, hogy püspöki
hivatalomban, melyre az evangyeliomi ágost. vallású
bányakerületben törvényesen választattam, hazám
és felséges királyomhoz tántoríthatlan hűséggel
viseltem; evangyeliomi egyházam javát tőlem kitelhetőleg elősegítem; az evangyeliomi szent tudo
mány tisztaságára, úgy mint azt a szentirat után a
meg nem változtatott ágostai hitvallás adja elő,
vigyázok; egyházunk s vallásunknak a bécsi s
linci békekötéseken, 1791., 1844, 1848. és 1868-iki
vallásbeli törvényeken alapuló jogai és szabadságai
felett őrködöm; az egyházi ügyekben, félre tevén
minden gyűlölséget, kedvezést, félelmet és minden
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nemű emberi tekintetet, nem tekintvén atyafiságra,
Vonakodva, aggodalommal, szent borzalommal
ajándékra, igaz és meggyőződésem szerint az egy vállaltam el a főpásztori állást, — mivel nem tekintem
házi törvényekkel megegyező ítéletet hozok; a gyü azt kitüntetésnek,csak méltóságnak; hanem inkább
lekezetek békességét, épülését, hasznát, teljes te szolgálatnak, szolgálatnak a szó legnemesebb értel
hetségem szerint munkálom ; kánonainkat s általá mében, mert a mi Urunk, a pásztorok pásztora, a
ban egyházi törvényeinket, valamint ezen bánya ki önmagát áldozta fel az ő nyájáért, nem azért
kerület által előmbe szabott vagy szabandó utasítá jött e világra, hogy neki szolgáljanak, hanem igenis
sokat, úgy szintén az egyetemes gyűlés határozatait azért, hogy ő szolgáljon mindeneknek. Ez a mi
mind magam megtartom, minthogy mások is, a feladatunk, ez az én feladatom, is. És ezen szent
kiket illet, megtartsák, tehetségem szerint eszközlöm. szolgálathoz mély alázattal, önmagát megtagadó
A mint mindezeket teljesíteni igyekszem, úgy hűséggel kell hozzá fogni, azért én sohasem kí
vántam, ebben a díszes állásban sem kívánok
segítsen engem az Isten!“
A Bibliát Belohorszky Gábor tartotta s az emelkedni, — hanem alászállani, Krisztus útjának
eskümintát Petrovits Soma olvasta. Az eskü elhang egyengetőjével keresztelő Jánossal méltatlan szol
zása után Sárkány Sámuel megáldotta az új püs gájaként vallomást téve: „Annak nevekedni kell,
pököt, A kerület összes esperesei körülvették az én nékem alászállanom kell.“ János ev. III. 30. A
oltár rácsai következő s lialk orgonaszó mellett el ki az Úrnak szent nevében az ő országa terjesz
énekelték az ősi Confirma Deus hoc opus kezdetű tésének érdekében a lelkek halászatára indúl, an
éneket, még pedig ez alkalommal először magyarul. nak alá kell szállania s a lelkek megváltójának
Utána megint közének következett. Közben a parancsát teljesítenie, eme parancsot. „Vigyed mé
felavató püspök s az esperesek helyökre távoztak. lyebbre a hálót." Luk. V. 4. Nem a felületesség,
Az új püspök egyedül maradt az oltárnál, az itt nem az ötletszerű munkálkodás ; hanem szakadatlan,
következő beszédet mondotta, imádkozott és áldást kitartó hű fáradozás és nemes harc kívántatik meg
részünkről, az Úr szolgáitól, kívántatik még tőlem,
adott a gyülekezetre.
mint a szolgák elsejétől, mint a testvérek kész
Uram! áldd meg az én bejövetelemet és ki szolgatestvérétől.
menetelemet most és mindörökké Ámen.
De vájjon lesz-e hozzá erőm, képességem, törSzékács, Szeberényi, Sárkány — hatalmas, te hetlen hűségem, hitem, — olyan hitem, a mely
kintélyes, dicső elődeim örökébe lépek. Hatalmas képes legyőzni minden akadályt, képes meggyőzni
elődök örökébe — én erőtlen és gyönge; tekin a világot, a mely hit előtt mi sem lehetetlen. Nem
télyes elődök örökébe — én tekintély nélküli, tudom; de egyet tudok, egyben hiszek, egyben bí
kicsiny; dicső elődök örökébe én gyarló utód. Minél zom, abban tudniillik, hogy ha ő fog nevekedni
bennem, 0, az én Uram, az én Idvezítőm, Megvál
inkább ismertem őket, az Úr felkent szolgáit, egy
házának igazi díszeit, annál inkább remeg szívem tóm, — és én alászállani fogok — akkor mind
és megdöbben azon nagy és magasztos feladat meg ezeket megcselekedhetem a Krisztus által, a k
oldása előtt, a melyet ők, a dicsők fényesen, sike engem megerősít, Philipp. IV. 13. Akkor képes
resen megoldottak, de a melynek megoldására én leszek a munkára, képes a küzdelemre, képes a
magam elégtelen vagyok. Követni lehet őket — az szenvedésre, keresztviselésre és az Istenben való
feltett szándékom is, de utolérni őket alig leszek életre. Akkor, de csakis akkor mondhatom el bát
képes valaha. Ez azonban nyugtalanságot, fájdalmat ran szívem örömére, lelkem megnyugtatására az
nem okoz nékem ; ha csak az ő szellemükben leszek 0 felkent apostolával: „Élek pedig többé nem én,
képes működni, az ő szellemükben harcolni, alkotni, hanem él én bennem a Krisztus." Gál. II. 20.
Akkor az én életem szentelve lesz az ő egy
az ő szellemükben tűrni és szenvedni. Az ő szel
lemük pedig a krisztusi szellem volt. Nem a saját házának, szentelve lesz szeretett hazámnak. Akkor
dicsőségüket keresték, — hanem a Krisztus dicső leszek én az ő engedelmes szolgája, jó tanítványa,
ségét ; nem e világ kedvezéseit, kényelmét, kin a haza hű fia, a király hódoló alattvalója, az em
cseit, — hanem az egyház fejének, főpásztorának, beri társadalom java, úgy hogy jó lélekkel fogom
Uruknak hajlamát, kegyelmét, országát. Erre az útra elmondhatni az apostollal; hogy semmivel nem
kívánok lépni, az Úrnak méltatlan szolgája, én is gondolok, az én életem is nékem nem drága, csak
az ő alázatosságával, az ő szelídségével, az ő türel elvégezhessem örömmel az én futásomat, és a szol
mével, kitartásával, önmegtagadásával ma és hol gálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizony
nap, mindenkor és mindenben reá tekintve, hozzá ságot tegyek az Isten kegyelmének Evangyéliomáközeledve, az ő nyomdokaiban haladva, példáját ról. Ap. cseleked. XX. 24. Ámen.
Jer, keresztyén hívek! Testvéreim az Úrban!
szem elől soha sem veszítve, tőle magamat senki
és semmi által eltántorítani nem engedve, tudva imádkozzatok Ti is velem, kérjük az én munkámra,
azt, hogy ő amaz igaz szőlötő, mi a szölövesszök; a mi munkánkra az 0 segedelmét, áldását és ke
a ki ő benne marad és a kiben ö marad, az terem gyelmét igazságban és lélekben ilyképen 0 hozzá
sok gyümölcsöt. Ha valaki ö benne nem marad, a fohászkodván.
„Hozzád fohászkodom életem ez ünnepélyes
szőlőn kívül vettetik és megszárad. János ev. XV.
5, 6. Az lesz az én legszentebb törekvésem, oda szent pillanatában, hitünk fejedelme, egyházunknak
hatni, hogy a szőlőtőn megmaradhassunk; meg feje, pásztorok pásztora, Úr Jézus Krisztus! Te, a
maradhassak én, megmaradhassatok ti, és meg pásztori hűségnek mintaképe, tudod legjobban, mily
maradhasson minden gondozásunkra megbízott ke nehéz egy lelket megnyerni, Tenálad megtartani,
mily nehéz az eltévedtet ismét visszatéríteni. Nem
resztyén lélek.
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kecsegtethetem azzal magamat, hogy a végső szám
adásnál azt mondhatnám előtted: „A kiket nékem
adtál, én megőriztem, és egy is azok közűi el nem
veszett 1“ János 17, 42.
Mert rajtad kívül másnak ez meg nem ada
tott ; csak arra kérlek alázatosan, segíts kegyel
meddel, szenteld meg igyekezetemet és fáradozá
somat, ne engedd, hogy az én mulasztásom, az én
vigyázatlanságom, az én gondatlanságom folytán
veszhessen el egyik lélek is a rám bízottak közül.
Taníts meg engem a te kétélű szellemi fegyvereddel
harcolni, — szent igéd fegyverét erősen, ügyesen
és biztosan forgatni és használni a halhatatlan lel
kek kül- és belellenségei elleni védelmi harcában.
Adj nekem az én munka- és fegyvertársaimban
hű és kitartó segítőket, támogatókat, hogy a nemes
harcot megharcolhassuk és hogy a Te egyházadon,
a Te hívő népeden, a Te szent örökségeden a
pokol kapui se vehessenek diadalt, nem a mi bátor
ságunk, elszántságunk, hanem egyedül a te meg
tartó kegyelmed által.
Könyörgöm Te hozzád szeretett hazánkért, me
lyen kívül e nagy világon nincsen számunkra hely,
áldd meg országunkat és népeit, hogy benne irgal
masság és hűség összetalálkozzanak, igazság , és
békesség csókolgassák egymást. Zsolt. 85. 11. Óvd
meg őt minden válságtól, add hogy felviruljon s
fiainak és leányainak boldog otthona legyen. Koro
nás királyunkat áldd meg hosszú, boldog élettel
és adj neki hű tanácsadókat, a kik hű alattvalói
nak javát szem előtt tartva, atyai szivét a nemzet
szivéhez közelebb vigyék, irányítsák, hogy ural
kodói dicsősége nevekedjék s ragyogjon időtlen
időkig. Áldásod kisérje a kormányt és a mi törvényhozó-testületeinket, az összes egyházi és polgári
hatóságainkat. Áldd és oltalmazd meg a mi ma
gyarhoni ág. hitv. ev. keresztyén egyetemes egy
házunkat, annak lelkes, odaadón fáradozó főfelügye
lőjét, áldd meg egyházunk kerületeit, felkent fő
pásztorait, buzgó felügyelőit, egyházmegyéink vezéreit
s elnökeit, egyházközségeink lelkészeit, felügyelőit,
gondnokait, hű tagjait és híveit, felsőbb és alsóbb
tanintézeteink igazgatóit, tanárait, tanító és tanítónőit,
növendékeit.
Terjeszd ki áldásodat az evangyéliom szerint
reformált testvér egyházegyetemére, kerületeire, fő
pásztoraira, főgondnokaíra, tanintézeteire és minden
rendű és rangú híveire,
Az ország szivét, székesfővárosunkat, főpolgár
mesterét, polgármestereit, tanácsát, elöljáróit, tör
vényhatóságát, közönségét, a mely felekezetűnk
iránt igazságot és méltányosságot tanúsított min
denha, — részesítsd áldásodban, kegyelmedben,
hogy testvéri egyetértésben és szeretetben élhes
sünk együtt a Te félelmedben.
Könyörgünk hozzád lelépett aggfőpásztorunkért,
a Te kipróbált apostoli lelkületű szolgádért, szere
tett drága elődömért.
Tekints alá reá kegyelmesen, tedd nyugodttá
és boldoggá élete alkonyát s áldásossá intelmeit,
tanácsait egész környezetére.
Itt e földön övedze felkent homlokát az elis
merés és nagyrabecsülés babérja; ott pedig, ha
majd egyszer, cselekedje irgalmad, hogy minél

SZ.

később, a földi élet vándorbotját is elejti keze
úgy, mint az imént elejtette a főpásztori botot, nyújtsa
neki a Te szent kezed az igazság és az örök élet
hervadhatatlan koronáját az ő hűségéért, de külö
nösen és egyes egyedül a Te érdemeidért, a mely
elkészíttetett és eltétetett Te nálad az ö és mindazok
számára, a kik szeretik a Te dicső eljöveteledet.
Pál II. lev. Tim. IV. 8. Ámen.
Ároni áldás és egyházi ének rekesztette be a
feledhetetlen emlékű istentiszteletet. A gyülekezet
az orgona hangja mellett kivonult a templomból
s visszatért a gyűlésterembe.
III. A közgyűlés folytatása.
(A deáktéri díszteremben.)

Zsilinszky Mihály felügyelő felkéri a tagokat
helyök elfoglalására s a gyűlést megint megnyitja.
Sárkány Sámuel kiérdeinült püspöké az első
szó. Átadja utódjának az egyházkerület pecsétjét
és felhívja az elnöki szék elfoglalására.
Bachát Dániel a beszéd után elfoglalta az elnöki
széket Zsilinszky Mihály mellett, a ki erre ilykép
üdvözölte elnöktársát:
Főtisztélendő és Méltoságos Püspök Ú r!
Istennek szent oltára előtt, az Úr seregének
jelenlétében letett eskü után, íme most már mint
rendszabályaink és szokásaink szerint ünnepélye
sen felavatott püspökünket, mély tisztelettel és
elnöktársi szeretettel üdvözlöm Főtisztelendősógedet.
Mint nagy elődök méltó utódja foglalja el püspöki
székét, melynek igaz értéket és fényt nem a cim
és rang, nem a külső ragyogvány, hanem azok a
valláserkölcsi erények kölcsönöznek, melyeket a
bányai ev. egyházkerület bizalma Főtisztelendőséged személyében megjutalmazni sietett. A Krisz
tus egyházában becsülettel eltöltött negyvenkét év
munkája biztos kezességül szolgál nekünk arra,
hogy új méltóságában és magasztos apostoli állá
sában is keresni fogja mindenek előtt az istennek
országát; építeni és terjeszteni fogja azt e földön
azon egyedül biztos alapon, mely egyszer vette
tett, melyen kivül más fundamentomot senki
nem vethet, mely a Jézus Krisztus. Erre a biz
tos alapra most nagyobb szükségünk van, mint
valaha; mert az igazság napja elhomályosult; a
viharos szelek mélyen felkavarták a szenvedély
hullámait és bekövetkezni látszik az idő, a mely
ről Pál apostol Tituszhoz írott első levelében meg
emlékezett.
/
Ilyen viszonyok között Isten lelke által ihle
tett, igázságszerető, céltudatos, bátor és erős ,kezű
kormányosra van szükségünk, a ki megmutatja az
igazságnak és szeretetnek útját, a ki főpásztori
magasabb helyzetében is „legeltetni fogja az Isten
nek nyáját, mely gondviselése alatt leszen.“
Meg vagyok róla győződve, hogy Főtisztelendőséged, a nagy apostol tanítása szerint, ápolni fogja
a hitéletet, a hit mellé csatolandja a jóságos cse
lekedeteket; a jó cselekedetek mellé pedig a tudo
mányt. Bizton remélem, sőt tudom, hogy az egy
házi törvényeinkben, rendszabályainkban és utasí
tásainkban körülírt kötelességek hű teljesítésében,
a lelkek egyesítésében, az evangelicmi igazság és
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a haza igaz cselekvő és alkotó szeretetében „az
Isten seregének mindenkor tüköre“ leszen.
Az egész hazai evang. egyház nagy remények
kel néz Főtisztelendőségednek működése elé. Egy
házkerületünknek nagy kiterjedése, a Kárpátoktól
kezdve, a nagy Alföldön át, egészen le Horvátszlavonország közepéig, nehézzé fogja tenni felada
tának megoldását; ehhez járul az e területen lakó
evang. népnek nyelvben és szokásban való különfélesége. De Méltóságodnak bölcsessége megáldva
János apostolnak szeretetével, Péternek buzgó lei
kével és Pálnak erős hitével és bátorságával meg
fogja találni a kellő eszközöket arra, hogy a lelkek
egysége megőriztessék.
Biztosítom, hogy én, mint ezen egyházkerü
letnek ez időszerinti világi elnöke és felügyelője,
szent törekvésében, erőmhöz képest, hű és odaadó
támogatója leszek; nemcsak azért, mert ezt egy
házi törvényeink kötelességemmé teszik, hanem
azért is, mert erre Főtisztelendőséged személye
iránti régi őszinte tiszteletem és rokonszenvem
önkénytelenűl is késztet. E részben kérni fogom
viszont hű és készséges közreműködését, hogy
szeretett ev. egyházunk, mint a józan felvilágosodás,
a nemzeti közműveltség és a folytonos haladás egy
háza, szellemileg és anyagilag tovább fejlődhessék.
Áldásos működésére nézve kedvező előjelnek
veszem azt a körülményt, hogy közvetlen hivatali
elődjének, Sárkány Sámuelnek, az isteni kegye
lem megengedte, hogy testi gyengesége dacára,
szellemi erejének régi és mindnyájunk által csodált
fényével emlékezetessé tegye mai magasztos ünne
pélyünket. A mai főpásztori gyönyörű beszédében
foglalt tanítások és intelmek mélyen vésődtek mind
nyájunk leikébe a miért én az egész egyházkerület
nevében hálás köszönetét mondok neki. És mivel
ez az utolsó szolgálat, melyet püspöki minőségében
az egyházkerületnek tett, engedtessék meg nekem,
hogy ez ünnepélyes pillanatban, én — mint hosszú
időn át elnöktársa — személyes hálámat is kifejez
hessem azon buzgó, erélyes és szeretetteljes támo
gatásért, melyben engem részesíteni szíves volt.
Sárkány Sámuel szeretetreméltó egyénisége, fedd
hetetlen jelleme, apostoli fáradhatatlan buzgalma és
tevékenysége mindenki előtt ismeretes; de senkinek
sem volt annyi alkalma, mint nekem, beletekinteni
azon meleg szívnek redőibe, mely mindenkor min
den nagy és szent eszméért tudott feldobogni, tudott
lángolni és egy hosszú életet áldozni. 0 volt az a
fáklya, mely, midőn a közpályán önmagát emész
tette, százezreknek világított.
Búcsúzóul szívemből kívánom, hogy a minden
áldásoknak kútfeje : a Mindenható Isten áldja meg
méltóságodat friss jó egészséggel; drága életének
még hátralevő napjait pedig aranyozza be az em
beri életnek legnemesebb örömeivel. Legyen róla
meggyőződve, hogy hatvannyolc évre terjedő köz
életi szolgálataiért hálás lesz az utókor; emlékét
szivében fogja hordani ez a kerület, sőt az egész
egyházegyetem, melynek mindenkor dísze és büsz
kesége volt.
Hálás köszönettel tartozom, egyházkerületünk
nevében mindazoknak, a kik megjelenésükkel ezen
mai ünnepélyünknek jelentőségét és fényét emelni
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kegyesek voltak. Első sorban ev. egyházunk érdem
dús egyetemes főfelügyelőjének, b. Prónay Dezső
Öméltóságának és az ev. egyházkerületek jelenlevő
püspökeinek, felügyelőinek és küldötteinek, kik ezt
az alkalmat is lekötelező módon a hitrokoni szere
tet kötelékének erősbítésére használják fel. Kiváló
köszönettel tartozom továbbá a búban és örömben
velünk mindenkor együtt érző református testvé
reink egyetemes konventje és a dunamelléki egy
ház kerület által kiküldött illustris vendégeinknek
is, s azok élén b. Bánífy Dezső ő excellentiájának,
a ki társaival együtt mindenkor lelkes képviselője
volt a protestantismus érdekeinek és eszményi ma
gas missiójának.
Legyenek mindnyájan meggyőződve arról, hogy
a bányai ev. egyházkerület nagy súlyt helyez a ha
zában levő összes vallásfelekezetek közötti békének
fentartására és ápolására; de különösen nagy súlyt
helyez az evangeliom szerint reformált egyház jó
indulatára. Erre indít bennünket a reformáció nagy
századától lefolyt viharos múltnak számos közös
emléke, a jelennek küzdelmei és a jövőnek közös
törekvései. Mind megannyi drága kapocs, mely to
vábbi összetartásra késztet bennünket, hogy egye
sült erővel igyekezzünk a vallási jogegyenlőség és
viszonosság nagy elveit megvalósítani.
És még egy kellemes kötelesség teljesítése
vár reám. Élőször történik, hogy egyházi ünnepé
lyünket az ország szívének, Budapest szék- és fő
város egyik polgári köre is megtisztelt küldöttei
által. Ezen megtiszteltetés kétségen kívül azon
szívélyes jó viszonynak kifolyása, melyben a mi
új püspök Urunk, a szék- és főváros polgárságá
val áll. Mi ezen szívélyes viszonynak erkölcsi érté
két nagyra becsüljük és a megjelenteket melegen
üdvözöljük.
Az ég áldását kérem mindnyájokra; kivált
képen a püspökszentelő evang. egyházunkra, annak
minden egyes tagjára, — az ég áldását kérem a
ma felszentelt püspök urunk nagy munkájára, hogy
fáradozása szolgáljon szeretett ev. egyházunk, hazánk
javára és a népek sorsát intéző hatalmas Isten dicső
ségére ! Úgy legyen.
Utána b. Prónay Dezső szólalt fel ilyk ép :
Méltóságos és főtisztelendő kerületi Közgyűlés !
Mély megilletődéssel s meghatva mindnyájan a le
folyt szép ünnepélytől jöttünk ide. Két érzés tölti
be a mi szívünket: a búcsúnak mindenkor fájó ér
zete és a mellett az üdvözlésnek kedves érzete ez
a két érzés. Szomorúan búcsúzunk a volt püspöktől,
ft. Sárkány Sámueltől, ki számos éven át ritka
bölcsességgel, szeretettel kormányozta e nagy egy
házkerületet s a búcsú fájó érzetét csak az eny
híti, hogy az ő munkásságára, habár más körben,
még mindig számíthatunk. Ifjúi hévvel elmondott
beszéde tanúsága annak, hogy habár érzi a ter
mészet kérlelhetlen törvényének azt a súlyát, hogy
az évek folyamán a munkaerő csökken, de hálát
adhatunk az Isten véghetlen kegyelmének, hogy
az ő munkaereje, miként a mai nap is bizonyítja,
engedi remélni, hogy az ő bölcs tapasztalataiban
sokáig részünk lehet még. Ezt adja Isten.
Á másik érzés, mely betölti szívünket, az öröm,

150

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

az üdvözlésnek kedves érzése. Örömmel üdvözlöm
én a bányai egyházkerület főpásztorát, ft. Bachát
Dánielt. Üdvözlöm mint a magyarhoni evang. egy
ház egyetemes felügyelője e tisztségemnél fogva,
de mint a kerületnek egyik tagja is és úgy is, mint
a ki tudom, hogy nehéz munkával érdemelte ki
hitfeleinek bizalmát. Három fontos feladat háram
lik a püspökre: az egyházi közigazgatás és kor
mányzás nagy munkaköre, e mellett az egyház közművelődési intézményeinek vezetése s a felügyelet
súlyos gondokat, sok teendőt és nehéz munkát kö
vetelnek, és a mi ennél is több és fontosabb: a
vallásos élet, az egyházi élet az, a mire a leg
több gondot kell fordítani. Mi bizalommal tekin
tünk Főtisztelendőséged működése elé. Nehéz az
evang. lelkésznek pályája és súlyos feladatok vár
nak rá ; nehéz azokban a kis gyülekezetekben, a
hol minden egyháztagnak mindennapi élete foly
tonos küzdelem; és nehéz ott, a hol az újabb kor
nak bámulatos szédítő fejlődése egymás mellé állítja
a legnagyobb fényt és legsötétebb árnyat. És ezek
között az a gyülekezet, a melynek élén Főtisztelen
dőséged számos éven munkálkodik, ezt a két vég
letet egyesítette. Főtisztelendőséged gyülekezeté
ben évről-évre seregei össze Magyarország leg
szegényebb népe és ide hozza a szegénység, a
küzködés, mert itt remél megélhetni és talál ra
gyogó fényt és sötét árnyat. És Főtisztelendőséged
éveken át állott élén ily gyülekezetnek és ott
szerezte meg a tapasztalatokat, a melyekre az evang.
lelkésznek szüksége van. Evang. egyházunk pedig
püspökét lelkésznek akarja látni, mert csak az ve
zethet, a ki valamely pályát alaposan ismer, ismeri
teljesen annak munkakörét. A legutolsó zsinatnak
törvénye szerint a püspök megmarad lelkésznek,
hogy az egyházi élet vezetője lehessen és az egy
házi közigazgatásnak és ne térhessen el a legna
gyobb feladattól, a vallásos élet élesztésétől. Re
ménynyel tekintünk tehát főtisztelendőséged új
hivatalba lépése e lé ; mindnyájunk érzelmét nyil
vánítom, midőn Főtisztelendőségedre Isten áldását
kérem. Kérem különösen én, mint egyetemes fel
ügyelő Főtisztelendőséged szíves közreműködését
az egyházi közigatásban és a magam részéről azt
felajánlom. Isten éltesse és tegye áldásossá mű
ködését.
Sárkány Sámuel e két beszédre következőleg
válaszolt:
Nagy méltóságú és főtisztelendő kerületi Köz
gyűlés ! Mélyen meghatottak, csaknem az elérzékenyedésig hatottak lelkemre azok a jóleső szavak,
a melyekkel 0 nagyméltósága a felügyelő úr rólam
megemlékezett s a melyekben jobban mérlegelte az
én szerény működésemet, mint megérdemeltem volna.
Örökre hálás maradok Excellentiád jósága, bölcsesége és jóindulatú tanácsai iránt, melyekben
mindenkor szerencsém volt részesülni. De a midőn
hálásan és nagy szeretettel fogadom ezeket a sza
vakat, egy fájó húr is megrezdűl lelkemben, mert
a búcsúnak szavai ezek, az összeköttetés megsza
kításának szavai. Fáj lelkemnek, hogy nem lehet
tovább szerencsém Excellentiád közelében lenni,
szeretetét élvezni, a melylyel mindenkor boldogí
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tott. Én letettem a magas méltóságot, a melyet az
egyházkerület bizalmából bírtam, letettem a munka
eszközöket és visszavonulok a szerény lelkészi lakba,
hogy ott életemnek többi idejét nyugalomban élvez
hessem. De azért nem vonulok vissza egészen: a
kerületben meg akarok maradni, mint lelkész, együtt
a testvérekkel, a kikkel 15 éven át békességben,
szeretetben éltem. Nekem mindenkor kedves lesz a
visszaemlékezés azokra az évekre, melyeket köz
tük, velük együtt tölthettem. Fogadja Excellentiád
a legmélyebb hálám kifejezését szíves szavaiért
és eddigi támogatásáért. Adja meg az Isten Excellentiádnak, hogy ezen kerület élén még nagyon
sokáig állhasson és tapasztalhassa, hogy ezen egy
házkerületnek minden lelke szeretettel csügg Éxcellentiád személyén. A jó Isten sokáig éltesse Excellentiádat.
A kerületi papság nevében Scholtz Gusztáv
búcsúzott Sárkány Sámeltől.
Fötisztelendö és Méltóságos Űr !
Szeretve tisztelt jó volt püspökünk!
Nem mert a nyomtatott programm úgy ren
deli, s nem is mintha erre a kerületbeli lelkészi
kar, t. testvéreimtől külön megbízatást kaptam volna,
mégis az ő nevökben merek Főtisztelendőséged
elé lépni, azon meggyőződésben, hogy igénytelen
néhány szavam, melyet a búcsúzás percében mon
dok, — ha utólag is — az ő helybenhagyásukkal
találkozik.
Püspökét, kit a lelkészi karból választ a kerü
let, a kerület lelkészi kara látja és bírálja talán a
legelfogulatlanabbúl, hiszen ő vér a mi vérünkből,
test a mi testünkből. A lelkészi karban első sorban
villanyozza fel az öröm a sziveket, ha oly püspöke lett,
a kit szeret, a lelkészet szívét üli el a bánat, a fájó
érzés, ha oly püspöktől válik meg, kit szeret. Idősb
lelkésztársaim mondják meg, mily leírhatlan, igaz
és nagy volt a mi örömünk, a lelkészek öröme,
midőn ezelőtt 15 esztendővel majdnem egyhangú
bizalommal választotta a kerület Főtisztelendőségedet főpásztorává. Hogy Főtisztelendőséget e
bizalmat hogy honorálta, mutatja most, hogy püspöki
székéből távozik, nemcsak a mi, az öregebb lel
készek, de az időközben lelkészekké lett fiatalabb
testvéreknek, s így hát az egész kerület lelkészi
karának őszinte fájdalma, mert püspökében nem
a főurat, a parancsnokot, a bölcset, a vezért egye
dül, de a jóságos szelíd, mindeneket szeretettel
átkaroló hűséges atyát.-vesziti el.
Szomorú család gyanánt állunk főtisztelendő
séged előtt, kérve, vegye kegyesen tudomásul hálás
és hű papsága ezen igaz ragaszkodásának kife
jezését.
Tartson minket atyai szívének szeretetére a
jövőben is érdemeseknek, mint a hogy mi meg
nem szűnünk az élet Urát kérni, hogy hűséges szol
gáját, Főtisztelendőségedet, kit oly szép, magas kor
ral megáldott, a pihenés, a nyugalom
könyörgünk az élet Urához — hosszú békés időszakában
is kegyelmébe fogadja, minden bajtól és szenve
déstől megóvja, hogy ha nem is a püspöki székben,
hivatalos terhek alatt görnyedve, de élete alkonyán,
a családi kör áldott melegében boldognak tudjuk
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és lássuk a mi szeretett jó püspökünket sokáig. Isten
áldja és éltesse 1
Sárkány Sámuel meghatottsággal köszönte meg
a kerület papságának ragaszkodását, szeretőiét s
kéri őket, hogy továbbra is szives emlékezetükben
tartsák.
A püspökök nevében Zelenka Pál püspök bú
csúzott tőle ilykép:
Püspöktársaim nevében és megbízásából nyilat
kozom őszintén, röviden, melegen. Boldogult, dicsőült
Székács testi és lelki erejének teljes birtokában
lemondott superintendensi állásáról s ezt a bányai
kerület osztatlan bizalmának tüntető nyilvánítása után
sem vonta vissza. Az ezen ámuló lelkészek elmentek
hozzá és megkérték, mondaná meg őszintén, mi
lehet az oka, hogy az ország papja, tehetsége teljes
birtokában hagyja el superintendensi állását. És ő
mosolyogva hallgatta ezt a kérdést és azonnal válaszolt.
Bármilyen szerény, így szólt az a lelkészi pálya, az es
peresi, a superintendensi állás egyházunkban, hozzá
még is kell az, hogy a ki azt elvállalja és betölti,
az csillag legyen, melynek fénye, ragyogása kettős :
az égből hozza a hitnek fényét és az ég felé vigye
a hívek tekintetét. Ez csak addig tart, míg az illető
nem veszi észre, hogy homályosul az ő fénye. Ha
ez megtörtént, menjen azonnal, hogy senki se
nézzen rá, mint homályosukra. Tegyetek ti is úgy.
Székács ideális felfogása téged is, édes bátyám,
barátom, arra késztetett, hogy püspöki állásodról
lemondj. Te is beláttad azt, hogy annak a szegény,
szerény püspöknek csillagnak kell lenni, a kinek
osztatlan fénye, ha nincsen többé, megy vissza,
nem az elfeledés homályába, hanem a kedves csa
ládi körbe, hol emlékeinek él. Téged az egyházkerület elbocsát, nem unottat, hanem olyat, a ki
hosszú élet példánykópe gyanánt meg tudtad
nyerni mindeneknek szeretetét s 15 éves hűséges
pályafutás után csendes nyugalomba vonulsz. Székács
és Te megmutattátok azt, mit követel az egyház
java azoktól, a kik az ő szolgálatára vállalkoztak
s visszavonulnak, a mikor az erő fogy. Te is sze
rencsés voltál e tekintetben, hogy nemcsak lemond
hattál, hanem azt is megélted, hogy magad adhattad
áldásodat az utódra. Székács és Sárkány ezen nagy
példaadása legyen az egyházkerületre biztatás,
hogy a kerület java követeli, hogy nem az elgyen
gültek, hanem az erősek viseljék az ő gondját. Úgy
mentél el te is. Legyen ez példaadó mindenkinek,
kik az egyház bizalmából nehéz munkára vállalkoztak,
melyet csak Istentől nyert erővel lehet elvégezni.
Ily értelemben üdvözöllek most a püspökök nevé
ben kedves bátyánk, barátunk, szeretettel melegen ;
ily értelemben bocsátunk el téged azon szoros kis
szövetségből, melyet mi képeztünk és meghatottan
kívánjuk neked, hogy azon aranyos bíbor, mely
nagy múltadból életed alkonyán most is látszik,
maradjon meg sokáig ezentúl is. Különben pedig ve
zéreljen, áldjon meg az Isten.
Az új püspököt a püspökök nevében Gyurátz
Ferenc püspök üdvözölte:
Mélt. és főt. egyházkerületi közgyűlés !
A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület beiktatta
hivatalába megválasztott püspökét. A másik három
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egyházkerület megosztja a beiktatás ünnepének
örömét s e testvérszívből fakadt üdvözlést küldi
általunk az egyház hajójának kormányrúdjához lépő
püspöknek: „Áldott aki jött az Úrnak nevében !“
Evang. egyházunkban a hívek közbizalma vá
lasztja a lelkésztársak sorából a püspököt, mint az
egyházkerület egyik vezérét, feielősségterhes állásra.
A protestáns püspöki szék nem fényre, nem ura
lomra vár. Egyházunk küzdő egyház, s itt a vezér
a sokszor nehéz, de mindig nemes harcon nem pa
rancsszóval, külhatalommal, hanem lelkesedésével,
buzdító példával s önfeláldozásra készséggel egyen
geti a győzelem útját. Az irányt előtte maga hitünk
fejedelme: Krisztus mutatja, ki nem azért jött,
hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon
másoknak, s ő követőit is így in ti: „a ki közietek
első akar lenni, legyen a ti szolgátok.1'
Kedves szolgatársunk, mint az Isten titkainak
sáfára, dszélesb körű munkára hivattál el; most el
foglalt állásodon egy kiterjedt egyházkerületnek
várakozása, reménye fűződik vezéri hivatásodhoz.
Szent ügyet szolgálsz, de az apostol szavainak ér
telmében „nem úgy, hogy uralkodjál az Úrnak
örökségén, hanem úgy, mint a ki Isten seregének
tüköré légy".
Fogadd testvér, a testvérek üdvözletét püspöki
tisztednek küszöbén. Midőn a Krisztus példája által
kijelölt úton járva emeled a vezéri zászlót: ihlessen
meg az Úrnak lelke, hogy az evangeliom szövétnekével éleszthesd a reád bízott körben a hitet, e
hegyeket mozgató erőt, mely az apostol szerint e
világot meggyőzi. Hangoztassák ajkaid az igét, a
merre jársz, hathatón az izek és velők oszlásáig.
Ébreszsze munkásságod mindenütt a meggyőződést,
hogy a magasztos eszméknek, melyek nyitva tartják
az ember előtt a haladás útját, legelső hivatott
közvetítője a vallás. Ez egy fensőbb, dicsőbb
világgal köt össze, fentartja a szebb jövendő zá
logát : a reményt s buzogni tanít azért, a mi szent és
igaz, habár ennek követése töviskoszorúhoz s Golgothára vezetne is.
A gondviselés adjon erőt, hogy hű szolgája
lehess az evangeliom lelkének : a szeretetnek. Égyházkeriüeteink közösen éltek át nehéz időket, ugyan
azon ostrom kereszttüzében szenvedtek, a lelki
szabadságot védve. A dúló viharok nem téphették
szét köztük az összetartozás érzetét. A testvériség
köteléke nélkiilözhetlen lesz ezután is, és mi azon
tudatban nyújtunk jobbkezet, hogy mindenkor öröm
mel munkálsz közre az egyetértő szeretet kapcsá
nak tovább szilárdításán egyházkerületed s a többi
kerületek között.
Az egyház hatása kiterjed a társadalmi életre
is, és nagy részben a vezérektől függ, hogy ez a
hatás ne aggasztó, hanem áldott legyen. Az a hűség
az evangeliom elveihez, mely benned mindenkor
Jézus követőjét, a nemesszívű emberbarátot mu
tatta, az a szelídség, fenkölt gondolkozás, mely
nálad a hit erejét a szeretet melegségével egyesíté s kivívta számodra a köztiszteletet: legyen
tovább is vezércsillagod. Mint a nap minél feljebb
emelkedik, annál szélesb körre árasztja szét éltető
fényét: kiváló állásodon sugározzák a te életedből,
tetteidből is még távolabbra az a szeretet, mely
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mindeneket jól tesz, nem gyújtogatja, de meg
oltja a viszálynak tüzét, nem keresi az elválasztó,
hanem az egyesitő pontokat, nem rombol, de épít
s Krisztusnak ma is egyházunkban munkálkodó szel
leméről tanúskodik.
Szolgálatot vár tőlünk a haza is, mely egy
házunk mellett védő paizsot tart, biztosítja számára
a háborítlan békét, melynek alkotmányával az egy
házunk által mindig védett lelki szabadság oly
szoros kapcsolatban van. A hála szent érzelmével
ragaszkodik minden nemes szív honához. Szívemelő
példakép tanítanak honszeretetre Jézusnak könyei
is Jeruzsálem felett. Mint eddig egyesítve látta
munkásságodban a világ a lángolást az egyházért
s az áldozatkész hűséget a hazához: ápold ezután
is hatáskörödben a legszebb polgárerény virágait.
Bármely nyelven zengjen egyházkerületed templo
maiban a zsolozsma, bármely nyelven hallgassák a
hívek a szent ig ét: a te honfiúi lelkesedésed, mint
testvéreket, vezesse őket együtt áldozásra a hon
szeretet oltárához, hol ugyanazon érzelem dobogtat
minden kebelt.
A hitnek, szeretetnek s az igazságnak köve
tésével szolgálod méltóan a családok, az egyház,
a társadalom és a nemzet ügyét. A nehéz, de szép
püspöki tiszt betöltésében kövessen áldás, kisérjen
a feladat jól végzésének boldogító tudata.
Azon óhajtással újítjuk meg üdvözletünket:
hogy igen sokáig tisztelhesse a most beiktatott
püspökben a bányai egyházkerület az akadályokon
győzni tudó, hiterős, lelkes vezért, az egyházkerü
leti felügyelő szeretett vezértársát. Nyugodjék meg
mindnyájokon Istennek megáldó, megszentelő ke
gyelme.
Ez után a református egyház nevében br.
Bánffy Dezső szólalt fel s üdvözölte az új püspököt.
Ezen üdvözlések után az új püspök elmon
dotta hatásos székfoglaló beszédét, melyet egész
terjedelmében itt közlünk:
Nagyméltóságú és Főtisztelendő egyházkerületi
közgyűlés!
A midőn én, egyházunk egyszerű, szerény mun
kása a magyarhoni ágost. hitv. evang. keresztyén
egyház legnagyobb és legkiterjedtebb kerületének
kormányzatát — oly hírneves elődök után, a kik
ről az Úr házában megemlékezni szerencsém volt
— átveszem, kettős érzés hatja át remegő szí
vemet. És ezen kettős érzés nem lehet egyéb a
hála és az aggodalom érzésénél. Őszinte hálát rebeg ajkam a bányai egyházkerület nemes egyhá
zainak, vezéreinek, volt esperesi kartársaimnak, a
kik, bár ezen díszes állásra nálainnál sokkal érde
mesebbek, visszavonultak, hogy nekem helyt enged
hessenek. Én a püspöki méltóságot nem kerestem,
szívesen tértem volna ki előle, ha egyházaink és
híveink nekem előlegezett bizalma nem kényszerít
rá s nem emeli fel parancsszavát, a mely szíve
met mély hódolattal tölti el s arra a szent elha
tározásra késztet, hogy az Úr kegyelméből ezen
magasabb hatáskörben is életem hátralevő napjait
és óráit ezen előlegezett bizalom kiérdemlésére,
az Úr országának terjesztésére s egyházunk szent
ügyének előmozdítására fordítsak és szenteljek. De
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a mint erre kötelezem magamat, a mint ezen nagy
és nehéz állás fontos feladatait csekély erőmmel
és elégtelen tehetségemmel összemérem, a mint a
lemondott dicső elődöm nemes alakja feltűnik lel
kem előtt, a mely előtt az én csekélységem eltör
pül : nyomban egy másik, egy nyomasztóbb érzés
támad keblemben, az aggodalomnak kínzó érzete.
S ha erre a magasztos, képességemmel arányban
sehogy sem álló főpásztori állásra mégis vállal
kozom, azon reményben teszem, hogy az egyház
Ura segedelmével velem lesz, el nem hagy, mert
Ö maga hívott el engem a tizenegyedik órában az
ő szőlőjének munkájára. Urunk, mennyei mesterünk
kijelenté az ő tanítványai által minékünk is : „Nem
ti lésztek, a kik szóltok, hanem a ti mennyei atyá
toknak lelke az, a ki szólni fog ti általatok.“ Máté X.
20. Az én mindennapi könyörgésem az lészen : hogy
a mennyei^ atyának lelke szóljon, hasson általam,
mint az Ő kegyelmének szerény eszköze által
minden beszédemben, minden cselekedetemben az
emberi lelkek megnyerésére.
Egész bizalommal támaszkodom nagyméltóságú
kerületi felügyelő Úr, szeretve tisztelt elnöktársam,
kegyes támogatására, kivel a Luther-Társaságnál
szerencsés voltam nyolc éven keresztül alelnöki
tisztemben, mint a nevezett társulatnak mai napig
is áldásosán működő elnökével együtt működni.
Nagyméltóságod lángoló egyház- és hazaszeretete,
gazdag tapasztalata, gyöngéd tapintata, kormányzati
erélye és gyakorlottsága necsak a kerületnek vál
jék hasznára és előnyére, hanem nekem is az erőt
lennek, a kevésbbé tapasztaltnak és gyakorlottnak
szolgáljon nyereségemre és javamra s tegyen alkal
massá állásom bonyolódottabb ügyeinek sikeres
megoldására. Nagyméltóságod részéről csekélysé
gem iránt eddig is mindenkoron tanúsított rokonszenve, jóindulata, de kivált az imént elhangzott
hozzám intézett üdvözlő beszédében felajánlott szí
ves támogatása azon reménynyel kecsegtet, hogy a
mennyiben erre méltóvá törekszem tenni magamat,
Excellentiád azt tőlem nem fogja megvonni s magas
kegyeiben engem részesíteni meg nem szűnik.
Támaszkodom a Nagytiszteletű főesperes Urak,
szeretett volt kartársaim szíves közreműködésére.
Ők a mélyen tisztelt egyházmegyei felügyelő urak
kal együtt képezik kerületünk törzstiszti karát, mint
az egyházmegyék vezérei és kormányzói. Ők nehe
zíthetik, vagy könnyebbíthetik meg az én munká
mat és ténykedésemet; és én lelkem mélyében
meg vagyok győződve, hogy az utóbbira fognak ne
kem készségesen segédkezet uyújtani. Ők és velők
együtt az egyes egyházközségek lelkészei és fel
ügyelői, valamennyien kedves testvéreim az Úrban.
Mi mindnyájunk legmagasztosabb teendője a
vallásos hitelét ápolása, az enyim azonkívül még
ezen hitápolásnak az ellenőrzése és az egyházi
tan tisztasága és hamisíthatatlansága feletti fel
ügyelet Egyházunk hitének és életének zsinórmér
téke a szentírás, kizárólag és egyedül a szentírás
az ágostai hitvallás értelmében. Ennek hű köve
tésére szent esküvel kötelezi magát minden lelkész,
tanár, tanító, püspök. Ez ama zászló, a mely alatt
hűségesen kell élnünk, működnünk, harcolnunk és
szenvednünk, melyet elárulnunk vagy könnyelműen
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és hűtlenül elhagynunk nem szabad. E zászló, a
mint egyrészt lelkesít, buzdít és megszilárdít a
hitben és az Isten előtt tetszetős életben, úgy más
részt győzedelemre vezet mindazok elleni harcban,
a kik tévelyegnek, a kik ugyan nem vetik meg
a szentírást, hanem betűje szerint magyarázzák,
a mely öl, nem a lélek szerint, a mely éltet.
Feladatunk nemcsak nekünk, a lelkészeknek, de
faladatuk a világiaknak is, mert mi egyetemes
papság vagyunk, feladatunk mindnyájunknak ilyen
vallásos hitéletet ápolni az egyházban, az iskolá
ban, a családban és a társadalomban.
A mi egyházkerületünk legközelebb gondos
kodott egy idevágó, a lelkek gondozására útmuta
tást nyújtó, egyik ideálisan gondolkodó lelkésztársunk tollából eredő, a kerületi közgyűlés által köz
tetszéssel fogadott műnek kiadásáról, a melyet, a
mint már közkézen is forog, használjuk fel, gyakor
lati tanácsait kövessük, élesztvén a hitet, szilárdítván
a jó erkölcsöt, eloszlatván egyházunk köreiben oly
annyira erőt vett közönyt s megvédvén mindazt, a
mi megvédhető. De ezen cura pastoralist ne csak
a pap, de az egyház minden öntudatos világi tagja
is gyakorolja, mert ha valahol jó példával lehet
hatni a nép rétegeire, úgy leginkább az egyházi
téren lehetséges elérni azt. És a lelkészi és világi
elemet összhangzatos, céltudatos, működésére buz
dítani, lelkesíteni a társakat és a híveket, szent
kötelességemnek fogom ismerni s meg vagyok győ
ződve, hogy a minden áldások kegyelmes Istene
egyházunk hajóját úgy kedvező szelek által előbbre
vinni, mint a szélvész, a vihar által felkorbácsolt
habok tátongó örvényéből kiszabadítani megsegít.
Alsóbb fokú iskoláinkban engedjük a kicsi
nyeket a Krisztushoz menni és ne tiltsuk el őket Ő
tőle; középfokú tanodáinkban tartsuk ébren a fiatal
keblekben a keresztyén evangélikus öntudatot;
leánynevelő intézeteinkben igyekezzünk az egyház
nak hű leányokat, jövendőbeli szilárd hitű anyákat
felnevelni, hogy az utánunk következő nemzedék
Istennek félelmében nevekedve az atyáktól és
anyáktól rámaradt örökséget megbecsülje, egyhá
zunk fenmaradását, felvirágzását, öregbítését biz
tosítsa.
Egyházkerületünkben van három fő- és két algymnasium, van leánynevelő-intézetünk, felekezeti
tanítóképezdénk, de hittudományi tanszékünk nincs.
Azonban van közös theologiai akadémiánk Pozsony
ban. Ott állottam magam is, a midőn létesíttetett,
az ő bölcsőjénél, mint az egyetemes egyház által
létesítése és szervezésére kiküldött bizottság egyik
szerény tagja és helyettes jegyzője ; ügyét szívemen
viseltem, mint a kis és nagy bizottságának mai
napig is tagja, meleg érdeklődéssel kisértem üdvös
működését s kisérendem ezentúl is szívesen.
Méltó versenytársai az eperjesi és soproni theo
logiai akadémiáink. Jeles tanáraik vannak, a kik
szóval és tollal is terjesztik buzgón és szorgalmasan
a hittudományt s alaposan készítik elő ifjainkat a
magasztos lelkészi pályára, mert a keresztyén vallás,
mert az evangyéliom nemcsak tudomány, hanem
élet is, nem annyira az ész, mint a szív dolga.
Nagy áldás az ilyen theologiai akadémiák az egész
magyarhoni egyetemes egyháznak életére s jövőjé
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nek biztosítására nézve. Innen kerülnek s kerül
jenek is ki évről-évre fiatal lelkes apostolai a vallás
megdönthetetlen igazságainak és az evangyéliom
a hívő lelkek üdvösségére szolgáló erejének bátor
hirdetői.
A vallásos hitélet ápolásának ellenőrzése után
következik a kormányzat.
Egyházunknak önkormányzata, alkotmánya van.
Úgy a mint szabad vallásgyakorlatát a békekötések
pontjai s az ország törvényei biztosítják, önkor
mányzatát az egyházi alkotmány, a zsinati tör
vény szabályozza, mely szerint az egyházban min
den hatalom az egyházközségből ered. A mint
drága nekünk az ország alkotmánya, olyan drága
egyházunk autonómiája is. És a hol az alkotmányos
állam és kormány egyházunkat segélyezni kész s
segélyezi is a lelkészi congrua és az államsegély
nyújtása által, bár tudjuk, hogy ehhez a segélyhez
jogunk van, mindig arra vagyunk tekintettel, hogy
az egyházi autonómiánkkal összhangban maradjon.
Élénk mozgalom indult meg egyházunk kebelében
az 1848. XX. törvénycikk végrehajtása érdekében.
Egyetemes egyházunk a testvér helvét hitvallású
egyházzal együttesen jár el ez ügyben is az úgy
nevezett „vegyes bizottsága" által, a mely az élőb
bem kormányhoz egy emlékirattal fordult.
Sürgetjük ezen törvényczikk végrehajtását ma
is, de mivel nem egyedül anyagi oldalát tekintjük,
hanem még inkább az erkölcsit, azt, a mely feleke
zetűnk egyenjogúságát, viszonosságát biztosítaná a
többi keresztyén testvér-felekezetek között, teljes
végrehajtásához alig lehet reményünk. De követel
jük egyrészt, hogy népünk túlterheltetésén az egy
házi adózást illetőleg könnyítve legyen s arra törek
szünk, hogy tanintézeteink az államiakkal a versenyt
kiállani képesek legyenek.
A protestáns egyház bátran és elszántan szál
lott harcba a lelkiismeret és a vallásszabadságért
s a midőn ezt neki kivívnia sikerült, ugyanakkor
a haza szabadságának kivívása körül is érdemeket
szerzett magának. Szegény volt, de szabad akart
lenni, szabad államban szabad egyház, a lelkiek
ben csak az Isten akaratától függő, de hazáját
hűségesen szerető és az ország törvényeit tisztelő.
Lelkem mélyében át vagyok hatva azon gondo
lattól, azon érzéstől, hogy a haza törvényeinek
oltalma alatt álló és fejlődő egyházunk minden
egyes vezérének, hívének és tagjának szent köte
lessége hazáját igazán és hűségesen szeretni, hű
fiává lenni. Mert azt tartom, a hazafiság sem nem
érdeme, sem nem kiváltsága némelyeknek, hanem
elengedhetetlen szent kötelessége mindeneknek.
Hazaellenes törekvéseknek a mi egyházunk
és annak autonómiája leplezője nem lehet. Egy
házkerületünkben — bizonyítá dicső elődöm az
ő székfoglaló beszédében — eddigelé hazaellenes
nemzetiségi törekvések sehol sem merültek föl s
teljes reményem van, hogy azok jövőben sem lesz
nek tapasztalhatók. Ebben a reményben ringatom
én is magamat. De viszont ne keressük s ne
véljük feltalálni a hazafiatlanságot ott, hol az valóban
nincs. Hívei vagyunk a magyar állameszmének, de ne
üssük meggondolatlanul a hazafiatlanság bélyegét
azokra, a kiknél az istentisztelet más nyelvű.

154

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

15.

SZ.

Az egyház szent érdekében valónak tekinteni őszinte igaz barátom van, testvéri rokonszenvvel,
azt, ha én az Isten népével megértetni kívánom vonzalommal és bizalommal fogok eljárni mindvégig.
Nagyméltóságú és főtisztelendő kerületi köz
magamat és a nagy apostol intenciójának megfele
lőnek, ha eme szavait elmondhatom utána: „Min gyűlés ! Kitártam lelkemet, őszinte egyszerű szavak
deneknek mindenné lettem, hogy minden módon ban elmondottam programmomat s ha az igen tisztelt
megtartsak némelyeket, mind ezt pedig teszem az közgyűlés nézeteimhez és elveimhez hozzájárul,
evangyéliomért“. Pál 1. lev. Kor. IX. 22—23.
legyen szabad őt jóakaratú támogatásomra egész
Mi jól tudjuk, mélyen tisztelt kerületi közgyű tisztelettel felkérni. Egyik kezemben az Evangyélés, hogy az Úr tanítványai, az evangyelisták és az liom, a másikban az egyházi alkotmány könyvével
apostolok nemcsak hirdették mesterük tanait, hirdet indulok fontos és nehéz főpásztori utamra, hogy
ték Evangyéliomának szent igazságait, prédikálták egyházkerületünket kormányozva, a jó rendes test
a Krisztust, azt a felfeszíttetett; — hanem írtak véri együttműködés s igy a boldogulás célja felé
is. Megírták az 0 szent életét, beszédeit, isteni közeledhessem. Egyrészről a részrehajlatlan igaz
csodáit, az apostolok cselekedeteit és az oly annyira ságosság, másrészről a kiapadhatatlan szeretet
tanulságos leveleiket s kötelezték a híveket azok lesznek elmaradhatatlan kísérőim.
áhítatos olvasására. Nekünk is, nemcsak szóval,
Nagyméltóságú kerületi felügyelő ú r ! mélyen
hanem tollal is kell működnünk, híveink hitének tisztelt elnöktársam istápolásának kegyes Ígéretét
ébresztésére, szilárdítására; vallásos érzületük ápo hálásan megköszönve, szentül Ígérem, hogy min
lására, életük erkölcsi tartalmának gazdagítására s den igyekezetem oda fog irányulni, hogy mi, a
színvonalának emelésére. Az egyházi irodalom terén kettős elnökség, egy értelemben, egy akarattal
közülünk sokan serényen elismerésre méltó módon járhassunk el mindenkor és mindenben.
szorgalmatoskodnak. A Luther-Társaság már több
Tiszteletteljes kérelmemmel fordulok végtére
értékes munkát adott 'ki, legközelebb Luther ira kerületünk igen tisztelt összes tisztviselőihez, a
tait magyar fordításban. Elüljár itt ezen társaság derék jegyző, levél- és pénztáros urakhoz, valamint
buzgó elnöke, a ki egyházi irodalmunkat oly szá a közkormányzat minden egyes tagjaihoz: méltózmos jeles művel gazdagította. Kövessük őt ezen a tassanak engem becses bizalmukkal megajándékozni
téren is. Nyújtsunk népünknek egészséges szellemi s nehéz feladatom teljesítésében támogatni. Én
táplálékot s törekedjünk arra, hogy ő neki az hűséges, a munkában elöljáró társuk kívánok
Isten igéje tisztán hirdettessék nemcsak, de hogy lenni, a ki az ő nemes fáradozásukat megbecsülni
lelke és szíve rossz s kártékony olvasmányok által kész. A Mindenható adja meg nekünk az ő szent
meg ne mételyeztessék. Ilyen irányban működik a áldását s tegye sikeressé mindenkor az ő szent fia,
Luther-Társaság s ebben segíti őt, a mennyire a Jézus Krisztus érdemeiért a szentlélek ereje
szerény anyagi eszközei engedik, a „Zpévnik bizott által. Ámen.
ság". Ennek főtisztelendő elnöke épen tavaly adta
A székfoglaló után, a melyet gyakran meg
ki a bizottság támogatásával a már nagyon is szakított a tetszésnyilvánítás, még Benka Gyula
szükséges Agendát, melyet boldog emlékezetű szarvasi igazgató üdvözölte az új püspököt rövid,
Székács püspök kezdeményezett és Szeberényi püs formás beszéddel.
pök szerkesztett — lényegesen javítva és bővítve.
Zsilinszky Mihály azzal a kijelentéssel, hogy
A mi Luther-Társaságunk és Zpevnik-bizottságunk Sárkány Sámuel lemondása és Bachát Dániel be
működésénél nagyobb szabású a magyar protestáns iktatása a törvény értelmében ő Felségével, a
irodalmi társaságunk működése. Jótékonyan hatnak kormánynyal és a főrendiházzal közöltetni fog, a
a „Koszorú" címe alatt megjelenő népies füzetei. gyűlést berekesztette.
En ezen irodalmi társulatainknak és egyáltalán
IV . A közebéd.
egyházi irodalmunknak lelkes barátja és munkása
vagyok és leszek. Tisztelettel kérem szeretett Test
Délután 2 órakor az új püspök tiszteletére
véreimet az Úrban, fogjanak velek kezet s lelke 200 terítékű közebéd volt a VI. kér. polgári kör
süljünk együttesen egyházi irodalmunk jó és szent Andrássy-úti dísztermében, a melyen az avatáson
ügyéért is.
részt vett vendégek is megjelentek.
Ezek az én irányelveim, a melyek szerint
Az első köszöntőt a királyra Zsilinszky Mi
sokoldalú fontos főpásztori tisztemben eljárni szán hály mondotta.
dékozom. Mint a hazának hű fia, loyalisan fogom
Scholtz Gusztáv és Baltik Frigyes Bachát Dá
intézni mindazon ügyeket, melyek engem szeretve nielt, köszöntötték föl. Ezután még a tósztok egész
tisztelt elnöktársam ő kegyelmességével a magyar sorozata következett, mely alkalommal Bachát Dá
kir. felelős kormánynyal való érintkezésre szólítanak. nielt, Zsilinszky Mihályt, a püspöki kart, az ev.
Mint az én Uramnak alázatos szolgája türe ref. egyház képviselőit éltették a jelenlevők.
lemmel, kímélettel és szeretettel viselkedem más
Üdvözlések.
felekezetű testvéreim, ember- és polgártársaim iránt,
Tettem ezt idáig és nem restülök meg ezen türelem,
Itt említjük meg, hogy Bachát Dánielt avatása
kimplet és szeretetben ezentúl sem. Egyházam alkalmával nagyon sokan üdvözölték.
véren szerzett jogait erélyesen védelmezni, de mások
hitét, meggyőződését tiszteletben tartani iparkodom.
Az evangeliom szerint reformált testvéregy
házzal szemben, a melynek kebelében annyi sok
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VEGYES.
A Tabitha jótékony egyesület (Budapest)
ez évi működését október 18-án, szerdán, d. u.
2 -6 óra közt kezdi meg' a deáktéri iskolaépületben s ezen az úton is kéri a tagokat,
hogy támogassák az egyletet áldásos műkö
désében azzal, hogy annak szerdai össze
jövetelein (varrás) minél nagyobb számban
vesznek részt.
A Lutlier-Társáság figyelmezteti az érdek
lődőket, hogy a dr. Kéler Zoltán-féle Cura l ’astoralis pályázat f. évi okt. hó 31-én lejár. A pálya
munkákat gondosan másolva (idegen kézzel vagy
gépírással), lapszámozva, bekötve, jeligés levélkével
Zsilinszky Mihályhoz, a Luther-Társaság elnökéhez
(Budapest, VIII.. Főherceg Sándor-utca 30. szám)
kell küldeni. A mely pályamunka a postabélyegző
tanúsága szerint október 31. után (tehát nov. 1-én
vagy később) adatott fel, a pályázatból kizáratik.
Hibaigazítás. A Családi Lap 14. számába, Szabolcska Mihály szép versébe két értelemzavaró hiba
csúszott be a nagy gondosság és vigyázat dacára.
Az 1. vers negyedik sorában „hét meg ilyen se
volt“ helyett ezt kell olvasni: hét megyében se
volt. A 2. vers harmadik sorában „eskünk11 helyett
„esküvőnk“-et kell olvasni. Bocsánatot kérünk a
költőtől és olvasóinktól a hibaokozta bosszúságért.
Papi értekezlet Sárosban. A sárosi ág. h.
ev. egyházmegye lelkészei f. évi október hó 4-én
tartották Hajdú János esperes elnöklete mellett első
értekezletöket Eperjesen a collegium dísztermében.
Az értekezlet „Isten felséges adománya" kezdetű
ének első két versének eléneklésével vette kezde
tét. Ezután Liptay Lajos egyhm. e.-jegyző imádko
zott, Isten áldását kérve az értekezlet munkájára.
Majd Hajdú János esperes mondott tartalmas meg
nyitó beszédet, melyben arra a kérdésre felelt:
Szükség van-e lelkészi értekezletekre s mi a felada
tunk? A tetszéssel fogadott megnyitó után ifj. Draskóczy Lajos alesperes olvasott fe l: „Az evangélikus
lelkipásztorról hivatalában és a szószéken". A ta
nulságos felolvasást az értekezlet köszönettel vette
s kinyomatását elhatározta. Weisz Gusztáv hittan
hallgató szavalta el átérezve helyes hangsúlyozással
Kozma Andor „Krisztus mindenütt" c. költeményét,
ifj. Draskóczy Lajos az alapítandó lelkészi egyesület
alapszabályainak tervezetét terjesztette elő. Az érte
kezlet módosításokkal azt elfogadta s kimondta,
hogyha az egyházmegyei gyűlés a tervezetet jóvá
hagyja, véglegesen megalakul. Az idő előrehaladott
sága miatt Gömöry János collég, főgymnasiumi igaz
gató előadását: „A lelkészképzésről" a következő
értekezletre halasztották. Az értekezlet énekszóval
s imádsággal ért véget. Az értekezleten számos
érdeklődő, különösen collegiumi tanárok, egyház
felügyelők és más világiak vettek részt. Ez az érte
kezlet is mutatja, hogy a sárosi egyházmegye a
VI. szab. kir. városi esperesség feloszlásából új
életet nyert.
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A Gusztáv Adolf-egyletnek kolbergi fiókja
Bender ottani lelkész útján a mihályházai ev. leány
gyülekezetnek 58 K 75 fül. adományt juttatott, kü
lön postai utalványon. „Jól esett olvasnunk — írták
ez alkalommal a gyülekezet lelkészének, Mohácsy
Lajosnak — az ön cikkét, melylyel elégtételt ad
a G. A.-egyletnek az ő tért méltatlan támadásért".
Mohácsy annak idején, midőn Gaál S. országgyű
lési képviselő támadásával szemben védelmébe
vette az egyletet a M. Sz.-ban csak kötelessé
gét teljesítette. Mert, hogy a G. A.-egylet csak
ugyan nem germanizál: ime bizonyítja újabban ez
az adománya is, melyet egy tőzsgyökeres, régi
nemesekből álló magyar egyháznak juttatott. Miliályháza különben még a főegylettől is tetemes
évi segélyben részesül, miután temploma több íz
ben leégett s a segélyre rá is szorul.
Rácsé kettős ünnepe. A pozsonyvárosi egy
házmegyéhez tartozó Récse anyaegyház hívei rég
óta szerettek volna templomuk mellé tornyot épí
teni. Jó ideig belső zavarok, többször felügyelő
válság hátráltatták a szép terv valósulását. Az idei
esztendő végre meghozta a kívánt eredményt. A
hívek megadóztatták magukat, az egyházmegye
helybenhagyta a költségvetést s okt. i-én végré
megtörtént a torony és a harangok felszentelése. D.
Baltik Frigyes püspök maga végezte a felszentelést.
Hacker Károly esp. másodfelügyelő, Fiizék Sándor
főszolgabíró, Mayer György szolgabiró, a községi
képviselőtestület, a r. kath. egyház küldöttségének
jelenlétében. Az ünnepélyt gyülekezeti közgyűlés
előzte meg, majd a zárókőletétel következett. Az
istentiszteleten az alkalmi prédikációt Schulze Ottó
helybeli lelkész tartotta. A püspöknek rajta kívül
Schönviszner Kálmán szentgyörgyi lelkész segéd
kezett. Az ünnep második részének Tirn Károly
tanító volt középpontja, a kinek 40 éves pálya
fordulóját ünnepelte a gyülekezet. A hálás hívek
fáradhatatlan oktatójukat szép kehelylyel tisztelték
meg elismerés fejében. Timet Baltik püspök s
Hacker felügyelő is melegen üdvözölte. A király
a minap a koronás arany érdemkereszttel tüntette
őt ki, a melyet külön ünnep keretében fog keblére
tűzni Bartal Aurél pozsonymegyei főispán. A püs
pököt a récseiek ünnepi fogadásban részesítették
a község határán s a templom előtt. A szép ünne
pélyen számosán jelentek meg a szomszédos Po
zsonyból.
„Ev. templom-egyesület" Nyíregyházán. Paulik János nyíregyházi ev. lelkész már hosszabb idő
óta fáradozott azon, hogy gyülekezetében egy belmissiói egyletet alkosson. Miután az egyletnek általa
kidolgozott alapszabályait az ezidei esperességi köz
gyűlés jóváhagyta, hozzá lehetett látni a szervezés
hez. A tervbe vett belmissiói egyletnek, melyet
„Ev. templom-egyesület1-nek neveztek el, célja az
alapszabályok értelmében : „a) az egyháziasságnak
s evangyélmi szeretetnek ébrentartása és fejlesz
tése az erre célszerűnek ajánlkozó belmissiói tevé
kenység által; h) legközelebb első sorban a hely
beli ág. li. ev. templom belsejének a kor igényeihez
mért renoválása, illetve az ezzel karöltve járó kér
déseknek felszínen tartása, irányítása s ev. szelle
münknek megfelelő megoldása" ... Ezen „ Templom-
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egyesület“ f. évi október hó 8-án tartotta alakuló
közgyűlését. A közgyűlés isteni tisztelettel kezdődött.
A gyülekezet lelkületét a „Jövel Szent Lélek'1
dallama s Paulik János hathatós beszéde emelte
ünnepi hangulatba. A szónok rámutatott az egy
ház szükségére, mindenkinek a protestáns érzüle
tére és kötelességére hivatkozott, nagy erővel raj
zolta az egyedüli utat, melyet mindenkinek követni
kell. Beszédje bevégezte után az oltár előtti emel
vényre lépett s az isteni tiszteletet közgyűléssé ala
kította át. Kifejezte a közgyűlés nevében részvétét
Májerszky Béláné úrnő gyászán, mely a bizottság
elnöknőjét az alakuló közgyűlésén való részvétel
ben gátolta, aztán a következő határozati javaslatot
nyújtotta b e :
„A nyíregyházi ág. h. ev. egyháznak 1905. évi
október 8-án a templomban nagy számmal jelenlevő
hívei a templom belső renoválásának eszméjét a
legmelegebben üdvözlik s annak mielőbbi meg
valósításához anyagi s erkölcsi támogatásukat fel
ajánlják; valamint helyeslik Paulik János lelké
szüknek imént elhangzott beszédjében kifejezett
azon nézetét is, mely szerint az ezen célra meg
kívánható összeg a hívek önkéntes adományaiból
gyűjtessék össze, mivel ezt a módot tartják a prot.
hagyományos szellemhez megfelelőnek, az evang.
névhez legméltóbbnak s az egyháznak mai anyagi
helyzetében legcélravezetőbbnek.
Melegen üdvözlik a Templom-Egyesület esz
méjét is, s az egyesületet azonnal, még a jelen
gyűlés folyomán meg is alakítják, s annak az alap
szabályokban körvonalozott céljai megvalósításához
az ott megjelölt módon való anyagi és erkölcsi
támogatásukat szintén felajánlják." E határozati
javaslatot elnöklő Paulik János lelkész azzal tol
dotta meg, hogy nejével együtt belépett az egye
sületbe, s annak céljaira 100 koronát ajánlott fel.
A határozati javaslat s a Paulik János pél
dája általános helyeslést keltett. Felállott ugyan
egy öreg gazda — nomina sunt odiosa — s hivat
kozott a város és az egyház részéről a szegény
embert terhelő s fölösleges adókra: de szavai
hatástalanul hangzottak el még gazdatársaira is.
Nem is hallatszott ott egy helyeslő hang, bármint
aposztrofálta is az öreg. Geduly Henrik felvilágositó s Májerszky Béla lelkesítő szavai végkép meg
érlelték a helyzet magaslatára emelkedni tudó kö
zönség elhatározását: hogy 15,000 hívőnek oly
templomot adjanak, mely protestáns egyszerűség
gel ugyan, de tisztaságban fogadja a látogatót, az
isteni tisztelet alatt az ülést nem teszi gyötrelemmé,
a meghűlés veszedelmét elhárítja stb. Döntő hatás
sal volt azonban dr. Meskó László esperességi fel
ügyelő és országgyűlési képviselő nemes példája.
O szerényen hivatkozván arra, hogy e pillanatban
nincs más teendő, mint annak a példának folyta
tása, melyet Paulik János elnöklő lelkész javas
latához csatolt, kijelentette, hogy ő szintén belép
az egyletbe, s annak céljaira 1000 koronát felajánl.
A lelkesedés egyszerre magával ragadta a
közönséget. Többé nem volt gát. Egymásután ál
lottak fel a gyülekezet tagjai, nem gazdagok va
gyonban, de gazdagok a lélek nagyságában, a
nemes ügy iránti lelkesedésükben, ki mennyit bírt,
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felajánlott az Úr templomára. Özvegy Barzó Jánosné
400 koronát, Májerszky Béla és neje 200 koronát,
özv. Palicz Lajosné 200 koronát; Konthy Gyuláné,
Gyurcsány Ferencné, Geduly Henrik és neje, LefFler
Sámuel és neje, Mészáros Ferenc és neje, Porubszky
Pál, Szlaboczky Imre, Marovszky Ferenc, dr.
Vietorisz József és neje, Zimmermann Rezső, Bállá
Jenő, Lipták Dániel, Kovács András, Hook Pál
József, Simkó József, Ebpinder Károly, Lipták
Zsuzsanna, özv- Palicz Jánosné, özv. Básthay
Barnáné, özv. Lenhardt Györgyné s mások 100 —100
koronát; Gazsó Sámuel, Noszák, id. Hibják Dánielnó, Palicz Pálné s többen 50—50 koronát aján
lottak fel.
Ezután az igazán lelkes jelenet után, mely
méltóvá tette a nyíregyházi ág. h. ev. egyház híveit
elődeihez, a már kidolgozott alapszabályok értel
mében szervezés következett. Ez egyesület elnök
nőjévé választották Májerszky Béláné úrnőt, másod
elnökké Leffler Sámuel főgymn. igazgatót és özv.
Básthy Barnáné úrnőt, pénztárossá Paulik Jánosné
úrnőt, jegyzővé Zimmermann Rezsőt. Az egyesület
férfielnöke mindig a nem igazgató lelkész. Válasz
tottak még 20 nő és 20 férfi választmányi tagot.
Az áldozatkészséget hirdető emlékezetes ünne
pet imádság zárta be. A vállalkozás sikere, a példa
hatása Isten kezében s a gyülekezet tagjainak lel
kében !
Temploinszentelés. A kapolcsi (Zalam.) egy
ház megújított templomát szeptember utolsó vasár
napján adta rendeltetésének Czuppon Sándor zalai
esperes, a ki a püspököt helyettesítette. Az ünnepi
cselekvénynél az esperesnek Nyirő Károly dörgicsei
és Magyary Miklós helybeli lelkész segédkezett. A
község és vidék nagy érdeklődése emelte az ünnep
fényét.
Halálozás. Özv. Benedek Adolfné, szül. Tompa
Erzsébet, a győri ev. egyház tanítója, okt. 6-án
hosszú kínos szenvedés után 44 éves korában meg
halt. A boldogult 26 évet töltött az oktatói pályán.
Áldás emlékére!
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