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Scholtz Gusztáv,
az új bányakerületí püspök.
Képpel.

Az Úr az ő kifürkészhetetlen akaratából ez év
folyamán magához szólította Bachát Dánielt, a
bányakerület sok reményre jogosított volt püspökét.
Halálával árván, főpásztor nélkül maradt a nyáj,
a népes kerület, melynek, miután a veszteség felett
érzett fájdalmának őszinte szívvel kifejezést adott,
s lerótta a kegyelet adóját, méltó utódról, tevékeny
s lelkiismeretes vezetőről kellett gondoskodnia.
Törvényeink értelmében szerte a kerületben gyüle
kezetenként megindultak a szavazások. Az első
szavazásnál több érdemes férfiúnak nevét emlegették,
a gyülekezetek bizalma több nevesebb lelkész felé
irányult, a szavazatok szétforgácsolódtak s így történt,
hogy a jelöltek közül egyik sem kapta meg az absolut
többséget. De már az első szavazás eredményének
megállapításakor, július 9-én kitűnt, hogy a gyüle
kezetek legnagyobb része Scholtz Gusztávot és
Szeberényi L. Zsigmondot kívánta látni a püspöki
székben, az előbbi kapott a 359 szavazat közül
154-et, az utóbbi 108-at. A pótválasztás kettejük
között esett meg, a küzdelemből Scholtz Gusztáv
került ki győztesen 79 szótöbbséggel.
A választás minden tekintetben érdemes férfiúra
esett s mindenki örömmel, megnyugvással és bizalom
mal vette hírül az eredményt s üdvözölte Scholtz
Gusztávot főpapi méltóságában. Az új püspöknek
életrajzi adatai röviden a következők: Scholtz
Gusztáv 1842 aug. 1-én született Eperjesen s így
most 64 éves múlt. Elemi iskoláit s gymnasiumi
tanulmányait szülővárosában végezte s 1862-ben tett
érettségi vizsgálatot. 1862— 65-ig ugyancsak Eper
jesen a theologiát hallgatta s Vandrák, Hlavatsek
M., Schranz János (jelenleg bpesti lelkész) és Tilliseh
János tanárai vezetése alatt ugyanott el is végezte.
1865 július havában Máday Károly superintendens
előtt pedig kitüntetéssel tette le a papjelölti vizs
gálatot.
Ezután egy évig a jénai egyetemen a theologia
és bölcsészet tanulmányozásánák szentelte idejét
nagynevű tanárai vezetése mellett. 1866 május 27-en
nagyhírű superintendense, Székács József (most
immár elődje) pappá szentelte, mire Budán segédlelkészkedett Sztehlo Andor mellett. 1868-ban Gölnicbánya előbb helyettes, két év múlva rendes lel
készévé választotta. Ezen állásában a nagyfolkmári
népes tót filiában tót nyelven is hirdette az igét,
különben tótul gyermekkora óta beszél. 1873-ban
Sztehlo Andor helyére a budai egyház hívta meg
s azóta most is ott működik. 1896 óta a bánya
kerület főjegyzője volt. Bachát Dánieltől örökölte
az esperesi, most a püspöki s legújabban a LutherTársaság alelnöki székét is.
A szép kitüntetések eme sorozata mutatja, hogy
Scholtz Gusztáv mindenkor az a lelkipásztor volt,
kire a kerület mindig várakozással tekintett. Negyven
évi lelkipásztori munkásságával megmutatta, hogy
egyháza, a kerület s az egyetemes egyház érde
kében munkálkodni tud és akar. Most, mikor
munkatere tágult, a körülötte szeretettel, bizalommal
csoportosuló nyájnak hő imája száll az Egek Urához :

áldja meg őt testi-lelki erővel, hogy vezethesse
gyülekezeteit sok-sok ideig az evangélium világos
ságánál, tanítson, intsen, feddjen s jutalmazzon
mindeneket a maguk érdeme szerint. Áldja meg őt
az Úr gazdag áldásával!

ÉN EK
az Ipolysági templom felszentelésére.
A ll már a hajlék, szent nevednek
Ö rök dicsőségül, A tyán k !
Fölépíté gazdag kegyelmed,
M it mi gyarlók nem tudhatánk.
Hozsánna néked Istenünk,
K i paízsunk voltál nekünk!
•Q

T e gyüjtéd össze ezt a nyájat,
M ely most örvend Sión hegyén,
T e hallatád elé mannádat
A bajdosásnak idején.
R eá lehelted lelkedet
S a csontok megéledtenek.
Eloszlanék oltalmad nélkül, —
Maradj mindvégig pásztora!
Ó vd csüggedés gyilkos mérgétül,
N e tántorodjék meg soha.
A kit te bölcs karod vezet,
Bátran jár örvények felett.
'

Elégítsd meg az éhezőket,
K iket szent vágyank ide h o z ;
A z elmúlásból rettegőket
Vezesd élet forrásíhoz!
K it szenvedés, bűn nyila sért,
H ozzád siessen balzsamért.
Fiad bocsásd el magvetésre
S adj néki gazdag aratást,
H og y benned bízva, néked élve
Várjuk ama nagy számadást.
S e kő helyett, mit kéz rakott,
Szívünk lesz élő tem plom od!
V . K.

A hegyi beszéd.
É s a sokaság áJmélkodik vala az
ö tanításán.
Máté 7, 28.

Jézus Galilea egész vidékén való áldott
m űködése, tanítása és jócselek ed etei által anynyira m agára vonta a közfigyelmet, hogy a nép
m indenfeló'l seregesen tódult hozzá és n y om on
követte őt. N em csoda tehát, ha egv-egy pilla
natra el-eltűnt előlük, ha csendes, m agányos
h elyre von u lt vissza m egpihenni s im ádkozni.
A gazdag halfogás után is látva, h ogy a
sokaság n em tágít tőle, kim ent s az éjszakát a
v á roson kívül egy hegyen töltötte. A z a hegy
az ős h ag yom á n y szerint a mai Korun-Hattin
hegye lett volna. Ott fekszik K apernaum tól ke
letre, m integy három óra járásnyira. Ormán
két csúcs em elkedik, akár ha csak két szarv,
k özb en egy m ély nyeregháttal s kelet felől m ere
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deken ereszkedik le a Haitin nevű falvacska
mellett elterülő nagy síkságra, a m elyen keresz
tül szelíd lejtéssel fut az út le a G enezaret csod a 
szép tavához.
Ide, — a ném a természet enyhhel kínáló
ölére sietett Jézus az em berek közül, de alig,
hogy szürkülni kezdett, m ár látja, hogy' a tanít
ványok is, m eg a nép is, m ind-m ind a hegy alá
gyűlnek s lesik, várják, hogy m ikor jö n le onnét.
Lejebb jött hát és egy alkalmas pon tot szem elve
ki a pázsitos oldalon, ott leült s szem eit felvet
vén, megnyitotta száját és tanítja vala őket.
E nevezetes tanítása, m elyet m ás b eszéd ei
vel egy csokorba kötve Máté és L ukács evan
gélisták őriztek m eg számunkra, a h eg y i beszéd
neve alatt ismeretes. Nem a szónoklat m űvészi
szabályai szerint készült az, de felülm úl m inden
szónoklatot. A bh oz csakis ellenpárját, a sinai
törvényt lehet hasonlítani, a mint h o g y voltakép nem is egyéb, mint a törvény m inden igaz
ságának betöltése: az isteni ö rö k akarat, az üdv
titkainak teljes kijelentése. „Tételek, m elyek
miként cyklopsfal egymásra rakott óriás k övei
illeszkednek egym ás mellé s m elyek m indenikére aranybetűkkel v a gyon felírva ez egy n é v :
Jesus Nazarenus*. — Azért ezt a beszédet nem
is lehet bizon yos logikai keretben fel- és szét
tagolni. Minden m ondása m agára eg^-egy ö rök
igazság, a mely ezer m eg ezer logikailag ren de
zett beszédnek szolgálhat anyagot.
És mégis van valami jn a g a s a b b szellem i
-kapocs, mely" az é g y e s'a lk o tó részeket egy szo
rosabb egészbe fűzi. Ez a k apocs az Isten orszá
gának igazsága, vagyis maga a Jézus Krisztus,
a kiben azok az igék, a m ely a jk á ról elhangzottanak, örök élet és jóság.
L eg először is kijelenti országa és szem élyi
sége nagy titkát, lényegét, vagyis elm ondja, m iben
áll az em ber boldogsága, üdvössége, elm ondja,
hogy kik az igazán b old og ok . Hisz m inden szív
ez egy fő jó : a boldogság, az üdvösség után
vágyódik.
Tudja m eg hát mind az egész világ, h ogy
az igazi boldogság és üdvösség nem földig hanem
mennyei, nem anyagi, hanem szellem i, nem
külső, hanem belső feltételektől és kellékektől
függ. Nem a lelki gazdagok, az önigazságokban
felfuvalkodottak, nem a kegyetlenek, nem a
vígan élők, nem a hatalm askodók, nem a gonoszlelkűek, nem a babonaságszerzők és zsarnokoskodók, — óh n e m : b o ld o g o k a lelki szegények,
a bűnös voltukban m egalázkodók, a szelídek,
az igazságra éh ezők és szom júhozók, a tisztaszivűek, a békességre igyek ezők és az igazsá
gért minden üldözést elszenvedők. E zek a b o l
dogok, mert ha a m úló javakat nélkülözniök
kell is, — egy jó , az örök és fő jó , a m ennyoszág m egm arad nekik mindenha. Azt el nem
veszi és veheti tőlük senki sem.
És Jézus Krisztus ép ezt a jó t hozta m eg
és nyújtja nekik, azért örüljenek és vigadjanak.
Él je bárm ely veszteség is őket ezen a világon, —
jutalmuk bőséges lesz a m ennyekben.
Isten országa m indenért k árpótol s m indent
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elviselhetővé teszen. É pen azért ez álláspontra
h elyezkedve, Isten országának birtokosai legye
nek ebben a bűnös világban a rothadást m eg 
akadályozó és írt ad ó só s a sötétséget oszlató
és szerteűző világosság. Mert ez az ő missiójuk.
Új álláspont és új irány ez szem ben a régi
vel, közelebb m agával az ószövetségi vallással is.
Ezt Jézus maga is érzi, azért mintegy önigazolása
végett is kifejti legott azt a viszonyt, a m elybe
népe szent törvényével s az e törvény szerint
való élet ápolására hivatott közegekkel helyez
kedik.
A törvény is isteni kijelentés, azért lén y e
gében ö rök igaz. Azt eszeágában sincs felfor
gatni. Ellenkezőleg, ő maga is arra épít. „N em
jöttem , — m ondja, — hogy a törvényt eltöröl
jem , hanem hogy betöltsem .* „Jöttem, hogy azt,
a mi eddig csak a külső életet szabályozta, az
örök isteni akaratot a belső életnek, vagyis
magának az em ber szem élyiségének szabályozó
elvévé és törvényévé tegyem , hogy necsak az
egyes cselekedetek, de m aga az em ber az ő
szíve szerint is igaz legyen, hogy az em ber a
m ennyei Atya ak aratábóléljen.“ Hogyan, m iként ?
— azt is megmutatja, a törvény egyes paran
csolatainak .nem betű, hanem lélek szerint való
m egm agyarázásával s ez alapon az új törv én y 
nek az Ő törvényének, vagyis a szeretetnek,
mint a törvény m indén igazsága betöltésének
kijelentésével.
, v„. Nincs,,más törvény, csak e g y : a szeretet.
Az a szeretet, a m ely ő benne lakozott s m elyet
ő megmutatott. Az a szeretet, m ely önm agát
soha m eg nem tagadja, m ely önm agát m ások 
nak javáért áldozza. A z a szeretet, m ely m in
den körülm ények k özött m ég a hálátlansággal,
jogtalansággal,bántalm azással és gyűlölettel, igen,
m ég az ellenséggel szem ben is szeretet marad.
Az a szeretet, mely — em ber és em ber közt
nem tesz különbséget, m ely ép olyan fényben
s tökéletességben ragyog, mint magának az
Istennek, a m ennyei Atyának szeretete, a ki maga
a szeretet.
S ép a szeretet em ez új törvénye alapján
oda is állítja eléjük az új életideált m o n d v á n :
„L egyetek tökéletesek, mintv a ti m ennyei atyá
tok tökéletes*. — Aztán ép e tökély szem pont
já b ó l rámutat a tökéletlen, az ö n z ő élet leg
kiválóbb jelenségeire a vallásos élet körében.
Ostorozza a képmutató jótékonyságot, im ádsá
got és böjtölést, m elyek közül az első az em ber
és felebarátai, a m ásodik az em ber és Istene,
a harmadik pedig az em ber és önm aga között
létesít egy hazug viszonyt és egyszersm ind fel
tárja az igazi jótékonyság, im ádság s böjtölés
lényegét is. Végül pedig befejezi felséges beszé
dét k ü lön b öző, szebbnél-szebb intésekkel, a m e
lyek mind egy és ugyanazon alapgondolatot
variálják s e gondolat n em más, mint a mi az
ő im ádságának vagyis a Miatyánknak is alapgondolata, t. i., hogy a lélek az örök k év a ló
jó h o z , az Istenhez em elkedve fel, tekintetét ne
a földre s a földi kincsekre, hanem a m ennyre
s a m ennyei kincsekre irányítsa.
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Ezzel el is hallgathatna; de nem teszi. Mint
bölcs m ester a közlőit igéket m ég m élyen b e is
akarja vésni a hallgatók szivébe, azért b e fe je
zéséről egy gyön yörű k épben m egrajzolja a
hallgatók kétféle viszonyát is, az igehirdetéssel
szemben.
Az igét lehet csupán csak hallgatni, de lehet
hallgatni és követni is. S a kettő k özt ég és
föld különbség.
A ki az igét csupán csak hallgatja, az olyan,
mint a b o lo n d em ber, a ki házát, azaz életét
hom ok ra építi. E ljő az eső, fújnak a szelek,
m egü tközn ek a házba és az összedől s rom lása
nagy leszen.
A ki pedig az igét nem csak hallgatja, hanem
cselekszi is, az olyan, mint a b ölcs em ber, a ki
házát, azaz életét kősziklán építette fel. E ljő az
árvíz, fújnak a szelek és m egütköznek a házba;
de az n em dől össze.
A b ö lcs em bert az ige üdvösséges ereje
megtartja és boldogítja.
V ajha m i mind a b ö lcs em berh ez hasonlítnánk s életünket Urunk a te Igéd kősziklaalap
jára építn ők ü
D r. M aszn yik E ndre.

A bányai egyházkerület püspökavató
ünnepélye.
Szeptember hó 19-én iktatta hivatalába a kerület
úi 'pnspökét. A püspökavatási szép ünnepélynek
foiiyét emelte a megjelentek sokasága, aTkik között
örömmel láttuk a kormány képviseletében Tóth
János államtitkárt s a református testvérek kül
döttségét.
Jelen voltak: Tóth János vallás- és közoktatásügyi magy. kir. államtitkár, br. Prónay Dezső, a
magyarhoni ág. h. ev. egyház egyet, felügyelője,
Gyurátz Ferenc püspök, Horváth Sámuel kér. fő
jegyző, Horváth Sándor lelkész és dr. Berzsenyi
Jenő egyházi felügyelő, dr. Láng Lajos egyhm.
felügyelő, Masznyik Endre theol. akad. igazgató,
Kovács Sándor theol. akad. tanár, Zelenka Pál
püspök, Szentiványi Árpád kér. felügyelő, Gyürky
Pál kér. főjegyző, Geduly Henrik, Draskóczy Lajos
eperjesi theol. tanár, mint az új püspök szülő
egyházának küldöttje, Zimmermann Andor és Ulreich Tófor, mint Gölnicbánya küldöttsége, Baksay
Sándor ref. püspök, Darányi Ignác egyházker. fő
gondnok, dr. Szabó Aladár és dr. Horváth ref. lel
készek, Bukovszky János igazgató vezetése mel
lett dr. Rali Lajos és Székely Vilmos tanárok,
továbbá a bányaker. ág. h. ev. aszódi leánynevelő
intézet tanárnői kara testületileg, Droppa Vilmos
cs. és kir. katonai esperes, végül több küldöttség
és számos vendég. Továbbá jelen voltak a közgyű
lés tagjai.
I. A Deák-téri díszteremben.
A kitűzött időben Zsilinszky Mihály kerületi
felügyelő elnöktársával, Belohorszky Gábor püspökhelyettesesperessel elfoglalta az elnöki széket s
üdvözölvén a megjelenteket, különösen Tóth János
vallás- és közoktatásügyi államtitkárt, ki mint a

14. SZ.

kormány képviselője jött el, a kerületi jegyző
jelentése alapján a gyűlést megalakultnak jelen
tette ki, majd a szavazatbontó-bizottság két rendbeli
jegyzőkönyvét olvastatta fel. E szerint a kerület
szótöbbséggel megválasztott püspöke Scholtz Gusz
táv budai lelkész, budapest-városi esperes, a kerület
főjegyzője. A megválasztottat egy, báró Podmaniczky v. b. t. t., Csipkay Károly kir. közigazgatási
biró, Haviár Dániel esp.-felügyelő, Petrovics Soma
esperes és Benka Gyula gymn. igazgatóból alakí
tott küldöttség vezette a jelenlévők lelkes éljen
zése közben a terembe. A kerületi felügyelő nehány
meleg szóval üdvözölte a püspököt, majd felkérte,
nyilatkozzék, hajlandó-e a kerület bizalmának meg
felelni és a ráruházott díszes hivatalt elfogadni,
mire a püspök következőkép válaszolt:
„Hála és köszönet a kitüntető bizalomért. A
rám bízott díszes hivatalt készséggel és tisztelettel
elfogadom és Istentől nyert tehetségem és erőim
mértéke szerint hűségesen, lelkiismeretesen betöl
teni kész vagyok. Isten engem úgy segéljen!“
E nyilatkozatot a jelenlevők lelkes éljenzése kö
vette, mire az egész közönség a Deák-téri temp
lomba vonult.
II. A templomban.
Nagyszámú közönség gyűlt össze a felavatás
idejére a Deák-téri nagy templomban, a melyet ez
alkalomból virágokkal, délszaki növényekkel ízlé
sesen feldíszítettek volt. Maga a püspökavatás az
•ismert egyszerű, de megható formák között folyt le.
Egy énekvers eléneklése után a kerületi jegyző,
Sárkány Béla péteri lelkész az oltár elé lépett-" s
rövid beszéd kíséretében adta fel az Úrvacsorát a
püspöknek.
A megható aktus után az egyházi énekkar
Bruckner Frigyes karmester vezetése mellett egy
szép motettet adott elő, miközben a kerületi jegyző
eltávozott az oltár mellől s odajárult a két leg
idősebb esperes, Svehla Gusztáv és Petrovics Soma
kíséretében a felavató püspök,Zelenka Pál, a ki a
következő avató-beszédet intézte a püspökhöz:
A mi segedelmünk legyen most is az
Űrtói, a mi mennyei szent Atyánktól,
a Megváltó Űr Jézus Krisztustól és a
Szt. Lélek Űr Istentől. Övék legyen a
dicsőség és a birodalom örökön-örökké
Ámen.

Vihar zúgott, még pedig most már rövid idő
közben újra, ezen egyházkerület felett. Fájdalmas
nyomok nélkül az itt sem vonulhatott el. Az Úr
kifürkészhetlen rendeléséből öt nagy alak hagyta
el rövid félszázad alatt kormányzói helyét. Idősb
Szeberényi, Székács, ifj. Szeberényi és Bachát püs
pökök elhunytéval, Sárkány püspöknek pedig le
mondva visszavonulásával, tisztelve szeretett szemé
lyeikben oszlopok döntettek le : fényoszlopai az égi
tudománynak és földi istenfélelemnek, ércoszlopai
hithűségnek és áldozatkészségnek, tűzoszlopai egy
ház és haza szeretetének, kik mint felkent főpapok
hagyták el e szentély oltárát, az Úrnak éltek, Úr
kegyelméből éltettek, az Úrban tértek négyen az
öröklét boldog, egy pedig a földi megpihenés csen
des kikötőibe . . . Megkapván a Jelenések szerint
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azt az édes gyümölcsöt, mely van Isten paradicso
mának közepette az élet fájáról édes jutalmul, égi
áldásul I Ragyogó emlékük világoljon és melegít
sen egyházunk szent mezején minden időben !
Rendületlen szent alapból kimagaslott ezen tűzoszlopok összeomlása mélyen megrendítő hatással
volt minden egyes esetben, beláthatlan következ
ményeknek volt előidézője. A közveszteség fájó
érzete erős hullámzásba hozta az egyházias közgondolkodást egymásutánban s talán nem kisebb
mérvben, az egyház látkörében is már divatos táj
képeket festő és kereső elméket.
A közélet fontossága azonban nem ismer huza
mos megállapodást. Vizeken folytonosan kellett
ezen haladásában a Krisztus ezen hajója sem
nélkülözheti soká kormányosát.
Visszatért tehát most is medrébe a zúgó ár.
Új fényt nyert csakhamar a világítótorony. Oszlop
helyére csakhamar új oszlopot állított a törvé
nyes többség bizalma, Benned kedves Testvér, kit
a nagy elődök szt. örökébe téged rendelt kincstárnok
utódul a Úr szt. kegyelme, most pedig az egyházkerület jelen és távollevő összes hívei téged e
szentélyben megtört térden hitteljes örömmel üdvö
zölnek, vallásos reményfakasztotta meleg fohászszal
Téged vezéri utadra áldással elbocsátanak.
S ezzel örömtüzek gyuladtak ki újra az egy
házkerület ormán. Egyértelemmel és egyakarattal
találkozik ma az anyaszentegyház meleg kebelén,
áldozattöztől égő oltáránál mindannyi.
És mi, az egyházkerület jogkörén kívül élő,
ámde, egy hittel és egy reménynyel, egy hazáért egy
•0é ^ í4 zb á n t’T
őIŐ, T'kÖzŐs múlttal,' közös jövővel- biíó
mindannyian édes testvéreitek, jogos várakozással a
céltudatnak és az evangéliumi szellemnek folytonos
nyilvánulása iránt, Noéminek hűségével „a hová
Te mégysz én is oda megyek, néped népem. Iste
ned Istenem!“ üdvözlünk ünnepelt, új vezér Téged,
üdvözlünk most ünneplő egyházkerület és az
evangyéliumi két egyházegyetem képviselői az Úr
szent nevében Titeket 1
A fogságából kiszabadult Izrael népe nyo
morba esett, gyalázatba került, mert Jeruzsálemé
nek kapui és kőfala ellenséges kezek által lettek
lerombolva.
Hasonló helyzetbe került hazánkban a mi egy
házunk is, azon különbséggel, hogy kuszáit viszo
nyaink által sikeres támadásra felbátorított hit
elleneiken kívül, már saját fiai törnek e kapuk és
védfalak lerombolására botorul. Aztán panaszkodunk,
hogy gyengül a hiterő, fogy a becsülés és te
kintély.
Vetésre s aratásra rendelt ezen szent mező
harctérré lesz, pazaroltatik rajt huza-vona által a
drága erő és idő. Aztán sopánkodunk, hogy gyo
mot termel aranykalász helyett a szent mező, fogy
az élni való, hiány van kedvben, nemes harcban,
nincs szülő és egyház-, családban boldogulás.
Üdvintézményünk, az egyház, léha eszközzé sülyesztetik sok helyütt. A gyarló eszköz, a halandó
ember, önérdek és külcélok szolgálatában célul
tolja fel magát. Aztán kesergünk, hogy hódító be
folyását már elvesztette, széljárta kunyhóvá lett a
fellegvár, öreg anyóka szánandó szerepében már ő
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keresi fiainak kegyét, holott gyermekei hálájának
kellene őt, örökéletet biztosító áldozatáért hálás
kegyelettel, égő vágygyal és boldog örömmel
keresnie.
Egyházát, templomát kerülő módon elveti sok
egyháztag magától a mentő horgonyt, azon balhie
delemmel, hogy könnyebben jut ily módon élet
folyamán, annak torkolatáig. Megtagadja édes anyja
szive verésének hatását, a bölcső dalt és az éjjeli
fohászt, az egyházi áldást, család és egyház, templom
és iskola legszentebb emlékeit, boldogtalan azon
hiszemben, hogy ily módon könynyebb szerrel éri
el majd e csendes kikötőt. S az ily gonosz példát
látott ifjú nemzedék aztán megy az élet nagy
országútján vígan, rút számítás döcögő jármüvén
jövője elé. Aztán siránkozunk a világ romlása, erköl
csök elvadulása, a kegyelet és vallásos imádatra
való istenfélelem és becsüléssel járó becsületnek
kiavófélben volta felett.
Mit tett Izráelnek hasonló helyzetiben Nehemias, a király pohárnoka?
Látván Izráel népének nyomorúságát, leült,
kesergett és imádkozik, ezután pedig királyától
nyert engedelemrael s annak levelével Jeruzsálembe
ment, ott a fásult népet összeszedte, köztük a nagy
munkát beosztotta, adván nekik munkaeszközt az
egyik kézbe, fegyvert pedig a másik kézbe és „gyűl
jetek egybe, a mi Istenünk hadakozik érettünk®
szózattal bevezette náluk a védelemben és építés
ben nyilatkozott nagy munkát.
Nehemiás ezen nehéz munkáját, kedves Test, vér, végezted egyházad és egyházmegyéd kisebb
"körében' Urad királyod megbízásából és királyi leve
lének birtokában már együtt. Mai naptól egy nagy
munka mezejének vagy előmunkása mindazokkal
együtt, kik az Úr szent egyházának megtartására
rendelvék. Légy itt is minden tekintetben elöljáró,
Urad királyod ama jó pásztora. Vess gátat ama
pusztító áramlatnak, mely a Krisztus szent egy
házát egy család szolgálatára akarja lefokozni. Hass
oda minden erővel, hogy itt ne lehessen soha más,
mint azon!áldott égi jó szellem az uralkodó, mely
hithűség, békés szeretet által keresi a lelkek ne
mesítésének üdvét, tudta százados vészviharok közt
is egyházunkat az üdv magaslatán fentartani. Ne
engedd, hogy itt eszmében és valóságban lehessen
más az Úr, mint és egyedül vallásunkat égből hozó
egyetlen és mindenkori Úr, a Megváltó és Üdvözítő!
Izráel elfásult népe építóeszköz és védfegyver
birtokában neki melegedve, dárdával, paizsokkal
és páncéllal felvértezve harcolt „atyafiak, fiúk,
leányok, feleségeikért és házaikért® félelem nél
kül, egyakarattal „hajnaltól a csillagok feltáma
dásáig® a diadal boldog reményében, jó kedvvel.
Neked is ily módon kell eljárnod. A leghatalma
sabb fegyver, a szent evangyéliom által magadat
rég felfegyverezve, mesterré lettél az egyház gon
dozásánál. Az önáldozat hódító hatalmának birto
kában az építő munkaeszközt lélekismeresen tudod
alkalmazni. Értékesítsd ezeket most már nagyban
és minden irányban.
Add az egyháznál nagyobbra képesített mű
velteknek értésére, hogy az egyház védelme és
együtt építésének alapfeltétele „ne szégyeld a Krisz
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tus evangyéliomát, mely mint isteni erő minden
hivőnek örök üdvössége!" Hivd fel őket a bátor
jogvédelemmel és a vallásosságnak és egyházszere
tetnek nemes példaadással bemutatására. Csodás
fegyver és hatalmas munkaeszköz ez az ú. n.
világi elem hatalmában: fogyasztja az ellent künn
és szaporítja a hívő barátokat benn ott, a hol az
a jogot az oltár előtti leborulással és a tűzhely
szeretetteljes ápolásával tudja egyesülten bemu
tatni. Az ú. n. világi elemnek városokban és falu
helyeken ily példaadása tudná nyomorúságaink szá
mát kisebbíteni, súlyát pedig könynyíteni.
Keresd fel munkatársainkat, a nép vezetőit, az
egyházak, iskolák szellemi gondozóit, vezesd át
őket a tespedés, vagy anyagias homok pusztáiról
a szellemi élet zöldelő, forrásos oázaira vissza.
Mutasd meg nekik a bányászok és búvárok útját.
Szellemi munkásoknak, nekik szellemi vezéreknek
kell lenniök minden ponton s minden viszonyok
közt. Aldozároknak nekik életáldozattal kell az élet
ben forgolódniok. Mennyi erő, mennyi áldás nyilat
kozik így a lelkész, tanár, tanító szellemi munkás
életében? A világosság fényesebb, a nap melegebb,
a sötétség kevésbbé ijesztő, az iga gyönyörűséges,
a vágy szerényebb, a kenyér édesebb, a megelége
dés otthonosb, az ég is közelebb minden kincsei
vel ott, hol egy megalázódott szellemvezér gond
jait az ég felé, de meg egyháza körébe is lélekismeretesen irányítja „min erőnktől mit sem érünk"
vallásos tudatával „bízza az ő utait Istenre, a ki
megsegít". Mennyi áldás s együtt haszon jő az ily
gondozás gyommentes vetéséből!
' ' Egyedül ily módon lesznek visszahelyezve ná
lunk is a kapuk, felépítve a falak s ezek által
megvédve Jeruzsálemünk . . . Nehemiás szózatának
értéke közöttünk : „Gyűljetek egybe és áldozzatok,
a mi Istenünk hadakozik érettünk"!
„Megtérének mindnyájan, ki ki az ő munká
jára" mind az egész Juda háznépe s „náluk a
Fejedelmek valának pallérok".
Nehemiás szavára tehát mindenki hallgatott,
a fegyvert és munkaeszközt mindenki elfogadta,
azt ki-ki a maga helyén „hajnaltól a csillagok
feltámadásáig" használta s az ily módon elfoglalt
nép között az elöljárók voltak a vezetők.
Jeruzsálem felépítésére és megvédésére tehát
irányult minden törekvés. Ez vezette Nehemiást,
ez lelkesítette Juda népét és fejedelmeit egyaránt.
Jeruzsálem azonban nemcsak Izráel vallásának,
hanem Izráel nemzeti otthona és állami életének
volt egyik központja: Egy fegyverrel, egy munka
eszközzel, egy munkával tehát vallás és haza,
egyház és állam megmentésére és fentartására gon
doltak a nép és a vezérek egyaránt.
így történt az Jeruzsálemben, így van ez ná
lunk is.
Vallásunk és hazánk, egyházunk és magyar
államunk elválhatlanul egyek voltak és lesznek.
Egyházunk mindig, még a tiprás és fosztás leg
sötétebb idejében is, hazánk igaz javán működik
mindig hűséggel közre. Hazánk viszont, szabadult
sorsában, mikor az igazság és népszeretet napja
felhőtlenebből és melegebben sütött, védte és bizto
sította egyházunk törvényes létjogát. Rabságban és
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szabadságban tehát, miként gyalázatban és dicső
ségben is rokontársak voltak és lesznek.
Ezen és ily módon történt együttélés és egy
célra működés közel négy százados múlttal immár
beigazolt történeti igazság.
Te ezt tudod kedves Testvér, ámde azt is,
hogy ez irányban sok és sokféle az akadály még
most is.
Egy ezredév óta él itt sokféle népfaj, nyelv,
államilag együtt az utolsó félszázadig békésen
együtt.
A nemzetiségi szellemek azonban a latin nyelv
nek százados trónjáról leléptekor életre keltek s
azóta igazság hangoztatásával hatalomért, előnyök
ért versengenek. Azok mindegyike alaphangul kí
nálkozik az állami összhangba azóta. Pedig az a
magyar királyságban csak egy, egyedül csak a
magyar lehet. Ezen zenés összhangban azonban
az alaphangon kívül több hang is kell, a mely nem
kevésbbé becses, sőt elkerülhetlenül szükséges. Ily
összhangban akarja a különben önállóknak vallott
nemzetiségi hangok mindannyiját a magyar állam,
mint alaphang látni és összehozni akarja helyesen,
hogy értsük meg egymást, ez pedig egymás nyel
vének ismerete nélkül nem válik lehetségessé itt
sem. Különben pedig, legyen meg mindenkinek a
maga nyelvi, miként vallási és családi otthona . . .
de . . . legyen az az állam egységes céljaira barát
ságosan közreműködő mindannyi. Érezze magát
hon, élvezze jogait, ámde teljesítse az egyházban
is hazája iránt való szent küzdelmeit mindenki.
Államtörvény, hatalma előtt meghódolás, állami
céloknak egyház célja engedte korlátók közt közös
erővel mánkálása, a haza iránt való törhetlen hű
ség, irányában a szeretetnek, megszakítást nem
ismerő folytonosságban, nyilvánítása, a szabadság
és védelem összes előnyeinek hálás elismerése . . .
Tulajdonok, a melyekkel egyházunk kezdettől fogva
ékeskedik.
A mint volt, úgy lesz és hogy úgy lehessen,
nehemiási bölcs, higgadt s mégis meleg közben
járásodra, kedves testvér, teljesen számítunk.
Hass oda egyházban, hazában kedves hittest
véreinknél, hogy sem ábrándképekkel ne altassák
magukat, sem rémképek festésével ne rontsák meg
a szeretetteljes összhangot közöttünk, egyházunk és
államunk közt. Van nekünk benn különben is sok
fékezni és kiegyenlíteni valónk. Ki végzi el azt,
hogy ha mi torzsalkodunk. Oda használjuk fel Isten
adta teljes erőnket. Legyünk termékeny egyház
tagok, mindannyian Nehemiás népének hasonlói.
Az elöljárók lesznek a munkavezetők hivatásuk és
kötelességük szerint, egyházunk jó népének pedig
mindannyija fegyverrel és munkaeszközzel fogja
védeni e haza és ezen egyház, egy vonalon kezdődő
és végződött határait, fog egyházunk jobb sorsának
közös erővel megvédésén és felépítésén, áldásthozó
törekvéssel és fohászszal „hajnaltól a csillagok
feltámadásáig" hűségesen és áldásthozólag közre
működni.
Gyűljünk haza, össze tehát, hogy Isten a mi
mennyei Atyáuk is majd segíthessen minket. Lássa
minden . . . rajtunk, köztünk, hogy Istentől való
dolgot cselekszünk.
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íme kedves Testvér, egy gazdag mező vár és szenteldd meg őket. Áldd meg a mi anyaszentúj munkavezetőre, Reád. Légy az Úr szent nevé egyházunkat, annak vezéreit és tagjait, a nagyokat
és a kicsinyeket. Légy Te annak védőpajzsa és
ben lelkes előmunkás ! Egy vitézlő sereg sorako
biztos oltalma a jövőben is, csendes lakozást és
zik, új vezértárs köréd : bontsd ki a régi szent
zászlót s vidd azt az Úr szent nevében e lő r e ! j ó m enedéket engedj nekünk a Te kegyelmed
szárnyainak árnyékában.
Tégy egyházban egyházunkért mindent. Ne engedj
Áldd meg közelebb ezen mi egyházkerüle
egyházban egyházunk ellen semmit. Sorakozzál, új
egyháznagy, azon elöljárók közé készséggel, kik tünket. Adj bölcseséget, testvéri szeretetet és
egyetértést a Te híveidnek, hogy megmaradhas
Isten szent lelke, egyházunk ősi szent szelleme
sunk az ősök véráldozatán szerzett szabadságunk
által vezéreltetve, az egyház egyvoltán, az össze
gyűjtött nép segítségével s az Úr segedelmének birtokában zavartalanul, törhetetlen buzgalommal
mindenkor könyörgésével annak biztos jövőjén hiva ragaszkodván a Te igazságodhoz s Urunk és
Üdvözítőnk szent tanait életünkkel is ékítsük min
tásszerűen közre mnnkálnak.
denkor. Óvd meg szentegyházunkat a visszavonás
Néped fohásza: áldjon az Úr! Néped áldása:
és pártoskodás veszedelmétől s távoztasd az egye
áldott légy, a ki jöttél az Úr szent nevében. Ámen.
Az ily módon megkötött szövetség leveledre, netlenség gonosz indulatát, hogy meg ne fogyat
add reá imént a hűség pecsétjét szent eskütétel kozzék a hit és meg ne hidegüljön a szeretet.
Irtsd ki a hitetlenséget és közönyt és add, hogy
által.
A beszéd után térdre ereszkedett az új püs tartsuk meg a lélek egységét a békesség köteléke
pök és mélységes csendben tette le a püspöki által.
Áldd meg a mi iskoláinkat, azokban a tanulóesküt, mire Zelenka Pál püspök megáldva őt, kéz
adással és testvéri csókkal e szavakkal püspökké ifjúságot, ennek tanárait és tanítóit, hogy virágoz
zék azokban a tudomány, erősödjék az erkölcs és
fogadta:
a Te félelmed, szent Isten!
„Igen, Isten Téged úgy segéljen! Felavatunk
Atyai oltalmadba vedd a mi szegény, küzdő
és megáldunk Téged szeretett testvérünk. Nyújt
juk neked testvén jobbunkat, mint törhetlen baráti egyházainkat s a híveket, kik az evangeliom
szeretetnek jelképét, ajkaidra tesszük testvéri csó miatt megtámadtatnak és üldöztetnek s mentsd
kunkat, mint igaz jelvényét azon meleg szeretetnek, meg őket az ő ösvényükben.
Végül távoztasd a harag, a türelmetlenség
mely Noémi ismételve mondott hűségével mutatja
„a hová Te mégy, én is oda megyek, mert néped lelkét más vallású embertársaink szívéből, hogy
megértsék.: egy az Istenünk és Atyánk, egy az
népem, Istened Istenem “ !
.A. kerület- -esperesei pedig fejére tevén kezü Urunk s Üdvözítőnk, s velük együtt könyörögjenek,
ket, elénekelték az ősi Confirma Deus hoc opus hogy jöjjön el a Te országod mindenüvé e földön,
a melyben legyen vegy okol és egy pásztor“ , ki
kezdetű éneket magyarul.
Megható, megindító volt e jelenet nemcsak egyes-egyedül a Te szentséges fiad, az Úr Jézus
magára az új püspökre, hanem a jelenlévőkre is, Krisztus, kinek legyen dicséret és dicsőség örökkönkik közül nem egynek szemében ott láttuk csil örökké. Ámen.
logni a megindultság könycseppjét.
Végül az új püspök megáldotta a gyülekeze
Miközben a közönség egy énekverset énekelt tét s a jelenlévők a gyűlésterembe távoztak.
el, a felavató püspök s az esperesek távoztak
III. A közgyűlés folytatása.
az oltár mellől, az új püspök a következő imában
fohászkodott a Mindenhatóhoz:
A mint a gyűlés tagjai elfoglalták helyöket, Zsi
Mindenható Isten, édes mennyei Atyám I Itt linszky Mihály kerületi felügyelő elnöktársát a tőle
állok megalázva magamat szent színed előtt, életem megszokott ékesszólással, a szív bensőségéből
e fontos, e nagyjelentőségű órájában, a Te orcá fakadó szavakkal üdvözölte, mely szavakat egészük
dat keresve, a Te szent lelkedet áhítva, a Te atyai ben közöljük itt:
áldásodért, könyörögve, mert csak a Te áldott szent
Fötisztelendö és Méltóságos Püspök Úr!
lelked lehet az én akaratomnak irányítója, vezére
Mélyen tisztéit egyházkerületi közgyűlés!
és erős kősziklája az én hitemnek és minden törek
vésemnek.
Az első szó, mely e pillanatban ajkamról el
Meghajoltam a Te híveidnek akarata előtt s hangzik, legyen az őszinte tisztelet és szeretet
elfoglaltam a helyet, melyre állítottak; tettem ezt, üdvözlő szava azon férfiú iránt, a kit a bányai
Te benned bízva és Tégedet kérve: „légy Te az evang. egyházkerület gyülekezeteinek bizalma, nagy
én erőm az én gyengeségemben**. Taníts, Atyám elődök méltó utódaként a püspöki székbe emelt.
szüntelen szent Fiad igéjében, mely „szövétneke
Üdvözlöm Főtisztelendőségedet, mint immár
az én lábaimnak és világosság minden én utaimon**. püspöki hivatalába ünnepélyesen beiktatott főpász
Cselekedd, hogy mindig „úgy akarjam, mint vég torunkat, mint ennek a nagy és előretörő egyházhez is vigyem “ a mit Te akarsz és rendelsz és kerületnek egyházi elnökét, kormányzóját és ve
legyen ez az én új tisztségem, — míg azt visel zérlő szellemét. Vallásos ihlettel, szivünk legme
nem adatik — a Te nevednek dicsőítése, a Te
legebb érzelmeivel fogadjuk és óhajtjuk, hogy e
szent országodnak építése.
mai nap áldásthozó legyen kerületünkre, áldásthozó
És mert munkámhoz, a melybe állíttattam,
legyen egyetemes ev. egyházunkra és az egész hazai
buzgó nagyszámú híveket s szerető segítőtársa protestantizmusra.
kat rendeltél mellém, kérlek Atyám, áldd meg őket
Főtisztelendőségednek negyven évet meghaladó
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áldásos lelkészi pályája, élete és eddigi működése
naponta hangzatos és divatos szólamokban a köz-,
nyitott könyv előttünk, melyből mindenki megismer élet piacán árultatik és mely a más nézetű és más
heti a Krisztus evangeliomához, mint egyedüli alap nyelvű embertársak elleni gyűlöletben merül ki,
hoz való lelkes ragaszkodását, az ezen felépült ev. hanem értem azokat a szent érzelmeket, melyek a
egyház javáért való önfeláldozó munkásságát.
szív mélységeinek tiszta forrásából fakadnak, az
Ezek az erények képezik erős és rendíthe egyház és haza közös szeretetében, a nemes és jósá
tetlen alapját a mi bizocfklmunknak és reményeink gos cselekedetekben és áldozatkészségben nyilvá
nek a szélesebb körben kifejtendő további mun nulnak. Értem azokat az erényeket, melyek három
kássága iránt is. Reméljük és várjuk, hogy Főszáz év alatt együtt fejlődtek és különbség nélkül
tisztelendőséged magasabb helyzetében sem fog
együtt dobogtatták azon őseink szivét, a kik a
megfeledkezni taz Úr szőllejében vele együtt mű jövő nemzedék lelki-testi szabadságáért életüket is
ködő paptársairól és a gondozásukra bízott népről, kockára tették.
hanem továbbra is „legeltetni fogja Istennek ama
Ezen erények ápolásában" és terjesztésében
nagyobb, számosabb nyáját, mely most gondviselé őszinte és készséges támogatót fog Méltóságod
sére bízatott” . Reméljük és várjuk, hogy Főtiszte- bennem, mint elnöktársában találni, valamint mind
lendőséged, apostoli magasztos feladatához képest, azon lelkes törekvéseiben, melyek a mi szegény,
az egyházi törvényekben és utasításokban körülírt ingadozó, folyton küzdő s már-már csüggedező ev.
kötelességeit minden körülmények között híven egyházunk javára és felvirágzására irányulnak. Erre
fogja teljesíteni és a hatósága alatt álló tiszt nézve kérni fogom hű és készséges támogatását
viselőitől, sőt a hívek seregétől is meg fogja kö és közreműködését, hogy ekképen egyesült erővel
vetelni, hogy az ev. egyház és iskola iránti buz- mozdíthassuk elő szeretett evang. egyházunknak
góságban meg ne restüljenek, hanem mindenütt és szellemi és anyagi haladását.
mindenkor az „Isten népének tüköréi” legyenek.
Mielőtt üdvözlő beszédemet befejezném, még
Egyszóval: a nagy apostol tanítása szerint ápolni egy kedves kötelességet kell teljesítenem.
fogja a hitéletet, a hit mellé csatolandja a jóságos
Hálás köszönetét kell mondanom egyházkerü
cselekedeteket; a jó cselekedetek mellé pedig a letünk nevében első sorban Zelenka Pál tiszatudományt.
kerületi püspök úr ő méltóságának, a ki felhívá
Ezen erényekkel fogja magához láncolni hívei sunkra Istennek szent oltára előtt elmondott gyö
nek, az Úr szolgáinak és az egyház tisztviselőinek nyörű biztató beszédével mai ünnepünket valóban
szivét; ezekkel fogja legyőzni azokat a nagy aka emlékezetessé tette. Iránta való hálánkat legmél
dályokat is, melyekkel e nagy kiterjedésű kerülettóbban azzal fogjuk kifejezni, hogy azokat az esz
bem-különböző viszonyok között élő- é» különböző m é k e t, melyeknek*’^ oly szép -kifejezést ' adott,
nyelveken beszélő népeknek kormányzása jár. A
örökre szivünkbe fogjuk zárni.
gyülekezetek látogatása közben fogja tapasztalni,
Hálás közönetet kell mondanom mindazon elő
mily nehéz a lelkek érzelmeinek egyesítése és egy kelő vendégeinknek, a kik személyes megjelené
magasztos, határozott cél felé való vezetése; de
sükkel egyházkerületünket megtisztelték s ezzel
egyúttal tapasztalni fogja a sok csábításnak és zak ünnepélyünknek jelentőségét és fényét emelni ke
latásnak kitett népünk türelmének, vallásosságának,
gyesek voltak. Ezek között kiválóan egyetemes ev.
szeretetének és áldozatkészségének szép erényeit egyházunk érdemes főfelügyelőjének br. Prónay
is, melyeknek megerősítésétől egyházunknak nagy Dezső ő méltóságának, a ki szivvel-lélekkel vezeti
virágzása nagy mértékben függ.
és kormányozza egyetemes ev. egyházunkat esz
De minek említem én ezeket fel épen ez ünne ménye felé, a testvér-egyházkerületek mélyen
pélyes alkalommal? Hiszen Főtisztelendőséged tisztelt püspökeinek, felügyelőinek és küldöttei
ismeri a mi ev. népünk érzelmeit, ismeri annak nek ; végre az ev. ref. testvéregyház nagyrabecsült
gondolkodásmódját, ismeri múltját és jelenét, ismeri küldötteinek is, a kik ismételten fényes tanú
törekvéseit, ismeri erényeit és hibáit. Mindez ke bizonyságát adták hitrokoni szeretetüknek és a
protestantizmus közös nagy elveihez és érdekeihez
zességül szolgál arra nézve, hogy tapasztaltsága,
higgadtsága, bölcsesége, igazságszeretete, vallásá való hűséges ragaszkodásuknak. Barátságukat és
hoz és hazájához való igaz szeretető meg fogja
szeretetüket hasonló érzelmekkel viszonozzuk.
találni azokat az eszközöket és módokat, melyek
Jól esik éreznünk, hogy nem állunk egyedül,
a jó szellem gyarapításához, az egyetértés és elszigetelve, hogy vannak rokonérzésű bajnoktár
állandó béke fentartásához szükségesek.
saink a magasabb közös célok utáni törekvéseink
Az ősök erényeinek fentartására és gyarapí ben. Biztosíthatom mindnyájukat, hogy a mi egy
tására fogja Méltóságodat figyelmeztetni az a vé házkerületünk nagy súlyt helyez arra, hogy az e
letlen körülmény is, hogy főpásztori hivatalába hazában levő összes vallásfelekezetek iránt a köl
való ünnepélyes beiktatása azon történelmi neveze csönös szeretet és barátság érzelmeit ápolja, mert
tességű békének háromszázados emlékévére esik,
meg van győződve, hogy ezt az egész ország magas
mely a hazai evangélikus egyház szabadságának érdeke követeli, de követelik a protestáns ev. egy
és a magyar nemzet alkotmányosságának egyik alap ház érdekei, követelik múltjának emlékei, a jelen
kövét képezi. Két nagy eszme van a bécsi béke nek küzdelmei és a jövőnek reményei is.
kötéssel elválaszthatlanul összekapcsolva: a pro
Korunk rohamosan tör előre. Mindnyájan érez
testáns evang. vallás és a magyar haza szeretete.
zük, hogy nagy feladatok megoldása előtt állunk.
Midőn e két erényt együtt említem, akkor nem
Nagy bölcseségre, higgadtságra, erőre és kitar
azt az üres vallásosságot és hazafiságot értem, mely tásra van szükségünk; é s . mindenekfelett nagy
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szükségünk van az Ég hatalmas Urának bőséges
áldására, melyért ezúttal is könyörgünk, midőn
arra kérjük: terjeszsze ki áldó kegyelmét a mi egy
házunk vezéreire, a mai napon fölavatott főpász
torunkra és egyházunk jelen és távollevő minden
egyes tagjaira, hogy virágozzék közöttünk az
Istennek országa a megváltó Jézus nevének dicső
ségére. Ámen.
Több ízben szakította meg a jelenlévők he
lyeslése e beszédet, melynek elhangzása után a fel
ügyelő átadta az új püspöknek hatalma jelvényét,
a kerület pecsétjét s ez a következő szép szék
foglaló beszéddel elfoglalta elnöki székét:
Nagyméltóságú egyházkerületi felügyelő Úr!
. Mélyen tisztelt egyházkerületi Közgyűlés!
Magasra emelt az egyházkerület hiveinek bi
zalma, a legmagasabb polcra, melylyel egyszerű
alkotmányunk értelmében rendelkezik. S midőn
imént az Úr házában letettem az esküt s midőn
most e fényes gyülekezetben az egybegyűlteken
végig jártatom szemeimet, azon eskünek minden
egyes tételénél, e gyülekezetben minden egyes egy
házi és világi tagjának láttára, megdobbant szi
vem, mert azt kérdeztem magamtól: Em ber! Van-e
erőd, hogy mind azt teljesítsed, a mit fogadtál?
Van-e bátorságod élére állani azoknak, kiket multjok, jelenjök egyaránt, szent egyházunk legjobbjai
közé soroz ? És az órának reám nézve természetes
hangulatába„TíLm&ginduLtBág .hangulatába csab-egy
szót, egy imádságot, egyetlenegyet tudok beleszőni:
„Kérlek Uram, tarts meg ! Kérlek Uram, adj jó elő
menetelt!11 (118. zsoltár 25.)
Midőn a múltat, egyházkerületünknek múltját
vizsgálom és tanulmányozom, e múltat, melynek
utolsó 40 évét, kis kivétellel, a kerülettel átéltem
magam is, szerény lelkészi állásomban, hol mint
csendes szemlélő, hol mind igénytelen közmunkás,
e helyen, melyen most én állok, oly férfiak alakjai
tűnnek fel lelki szemeim előtt, kiket életükben a
kartársak rajongó tisztelete vett körül, kiknek sír
jára a hálás egyház kegyelete az emlékezet gló
riáját árasztja ki. Székács, ki a gyenge ifjút pappá
avatta, Szeberényi, a tudós, ki bölcs tanácsával
támogatott, Bachát, a szeretett jó barát, kit vérző
szívvel láttam csak közelebb sírba szállni, közben az
— Istennek hála, még köztünk levő Sárkány, apos
toli szelídségű atyai barátom, kinek egész múltja
tündöklő visszatükrözése a keresztyén világ alap
dogmájának: „szeressétek egymást / “ (I. Ján. III. 18.),
kiknek én most nyomdokaikba lépni vagyok hivatva,
lelkem igaz, becsületes szándékával méltó utódul,
lelkem részrehajlatlan mérlegén megítélve gyenge
utódul, ha „T e meg nem tartasz engem Isten, ha
Te magad nem adsz jó előmenetelt / “ „Tarts meg
azért Uram s adj jó előmenetelt!“
De hallom az én üdvezítő Jézusomnak nyá
jasan biztató szavát: „É n elbossátlak Tégedet annak
aratására“ , melyben nem Te munkálkodtál; egye
bek munkálkodtak, Te az ö munkájokba állottál
(Ján. 4. 38.)
„ Aratni ott, a hol nem vetettünk*, közfel
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fogás szerint ugyan kétes értékű dolog, de aratni
nagy elődök vetette magvetését, egyben lelkiisme
retes buzgó magvető munkában előkészíteni az
utónemzedék javára az új aratást, világ és egyház
felfogása szerint jó é s , nemes munka. S erre vál
lalkozom erőmnek az Űr által nekem adatott mér
téke szerint, eszemben tartván a nagy apostol buz
dító szavát, melylyel a „püspökséget jó munkának
nevezi“ (I. Tim. 3. 1.). Munkának, mely mint mag
vetés, aratásra számíthat, mert mondja az Úr: „A z
én beszédem nem tér vissza üresen hozzám, hanem
megcselekszi, a mit akarok és szerencsés lészen azok
nál, a kikhez küldöttem“ (Ésaiás 55. 11.).
Az Úr igéjének hirdetése, tanítása volt mag
vető munkám évtizedeken át eddig i s : Veletek, Ti
szeretett lelkésztársak együtt fáradozva abban, kiki
a maga hívei körében, egyházban, iskolában, a
hívek örömében bánatában s ha e szent munkán
kat említem első sorban mint olyant, melyre Vele
tek, nagytiszteletű Urak, jogosítva és kötelezve
leszek a jövőben is, barkóvá is kivjon az elfog
lalt új hivatalom, kérlek Titeket, valamint magam
részéről fogadom én, hogy ez nem lesz és nem
lehet más munka, mint annak az Egynek, annak
a szentnek tanítása, a „kin kívül nem adatott más
üdvösség és más név, melyben megtartassunk, mint
a Jézus Krisztus neve egyedül“ s az elhintett mag
nem lehet más, mint az életnek beszéde, mély, ha
menny és föld elmúlnak is, örökké megmarad, ágostai
hitvallásunk értelmében a meg nem változtatott
igazi szentírás 1
oy .,... Ezzel és ebben; Állunk és élünk tr közgyűlés.
És ha nem papi talárban állanék is itt, ha mint
egyszerű fia és polgára szent egyházunknak szóllanék is ma, csak azt mondhatnám, a mire egykor
nagy Székácsunk tanított minket; „a biblia, a biblia
egyedül a fegyver, mely egyházunk életét biztosítja
és védi.*
S a mint egyfelől sajnálkozva látjuk, hogy az
egyház és a vallás iránti közönyösség eme sokat fel
panaszolt korában a közönyösség csak ott mutat
kozik, sőt válik egyenesen ellenséges indulattá, a
hol a magvetést az arra hivatott kéz nem gyako
rolja azzal az apostoli hűséggel és buzgósággal,
melyen kötelezve van, látjuk ellenben ott, a hol
az ősök hithűségének és el nem lankadó buzgóságának élő mintaképe a lelkipásztor, még a leg
kisebb község is egy-egy Sionná lesz, melynek
sziklafalán megtörik a vész ádáz támadása s népe,
legyen bár kicsiny, „lelki házzá alakul, mint Péter
apostol követeli, tagjai magok az élő kövek, válasz
tott nemzetség, királyi papság, szent nép, oly nép,
melyet Isten sajátjának tart, hogy annak csoda
dolgait hirdessék, ki minket a sötétségből az ö csodá
latos világosságára elhívott“ (I. Pét. 2, 5— 9-), mert
ott terem meg még ma is az a világi férfiú, ki mint
egyházának hű fia, a szent munkában nem hagyja
magára szegény lelkipásztorát, ott az a család,
mely „még tiszteli az Urat“ (Jós. 24. 15.), ott az
a gyülekezet, mely Istenén és magán kívül nem
szorulva senkire, áldozatkészségében elmegy önként
és örömest erejének véghatáráig, ha egyházáról,
papjáról, iskolájáról, tanítójáról van szó.
S itt csak egy kérelmem a nm. egyházkerület
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hez és annak minden egyes világi fiához és leányá
hoz, kiket az Úr anyagiakban megáldott, hogy a
hol ily helyeink vannak és hála istennek vannak,
melyeken lelkész és tanító ereje szakadtáig küzd
lelkesen és híven e szent munka teljesítésében, ne
nézzük munkáját kicsinylőleg, de segítsük------------míg nem k é s ő !
Eszmetársulás fonalán tolul ajkaimra a nagy
mondás: „a kié az ifjúság, azé a jö v ő !“ és ama
másik: „az egyháznak veteményes kertje az iskola“ .
Napjainkban mind nagyobb lesz azon iskolák
száma, melyeket az állam vagy a politikai közsé
gek vesznek kezükbe. Nem vonom kétségbe ehhez
való jogukat. De hangsúlyozom, hogy e változás
fokozott kötelességet ró a mi egyházunkra is. A
gyermek zsenge szivébe már korán elhintett mag, a
vallás, az egyházszeretet jó magja, ez az, mely
„aratásnak* reményére jogosít s itt még a „coge
intrare" elvnek alkalmazásától sem idegenkedném,
csakhogy a vallásnak tanai minél korábban és mi
nél huzamosabb ideig lelkes és arra hivatott ke
zekből plántáltassanak a gyermekek szivébe. Az
államsegély, a közalapi segély kiosztásánál, ezen
munkát, a vallásoktatást, különösen ott, a hol az
az illető anyaegyház által nem díjazható eléggé, a
missiói helyeken kívánnám különösen tekintetbe
venni.
Szent vallásunk legintenzívebb oktatásának
szervezése a cél, mely felé haladni óhajtok, neve
lésügyünk egész vonalát tekintve, az elemi iskolai
gyermektől kezdve, a középtanodák, sőt főtanodák
ifjúságáig, melynek itt-ott már alakuló, a vallásos
összetartozandóságot célzó egyesületeit a legnagyobb
örömmel üdvözlöm s támogatni ígérem, ép úgy mind
azt, a mi ily célból a mi fiatal, a munkás az ipa
rospályára készülő iíjaink lelki gondozása körül
történt és történni fog.
Legyen szabad itt még egyet különösen fel
említenem. Lánglelkfi és buzgó egyik elődöm, dr.
Szeberényi Gusztáv püspök lelkében fogamzott meg
az eszme, mely az ő fáradhatlan intései és kérelmei
folytán, főúri családjaink, egyházközségeink, egye
sek és legkiváltképen az egyházkerület maga által
hozott nagy áldozatok segítségével testet öltött s
immár 15 év óta áldásosán működik. E z a mi kerü
leti leánynevelőintézetünk Aszódon. A nőnevelésnek
az evangélium szellemében való, egyházunkra nézve
vitális jelentőségének hosszasb fejtegetésével nem
akarom a t. közgyűlést megsérteni, nincs köztünk,
nem lehet senki, ki azt ne tudná. Ez az a tér, t.
közgyűlés, melyen megállanunk soha sem szabad,
mintha tovább már nem mehetnénk. Mertem e szót
kimondani, dacára annak, hogy mint a pénzügyi
bizottság egyik régi tagja, tudnom kell, hogy a ke
rület, mint ilyen, itt igazán tovább nem mehet. De
mehet az, kit a számok rideg bilancea nem nyű
göz le annyira, mehet a társadalom, az evang.
vallásszeretet és hithűség oltárán áldozni tudó 'és
szerető evang. társadalom és szinte ámulva kér
dem, miért, miért történt épen e téren eddig oly
kevés ? Az indítás megtörtént, a nemes példa
megadatott 1891-ben, midőn br. Prónay Szilveszter
Gábor úr ő méltósága alapítványával biztosította
egy szegény leánykának féldíjas neveltetését inté
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zetünkben. T. közgyűlés, mint ezen intézet egyik
biz. tagjának s jegyzőjének alkalmam volt évrőlévre olvashatni azon nagy számmal érkező kérvé
nyeket, melyeket lelkészek, tanítók, serényebb
állású egyéb tisztviselők s egyes özvegyek írtak,
leányaiknak intézetünkbe díjmentes vagy féldíjas
minőségben való felvétele iránt, kijelentve, hogy
ha kérelmük nem teljesíthető, ők leánykáikat,
vérző szívvel bár, de „ máshová“ kénytelenek kül
deni, a hol kedvezmény biztosíttatik. Hogy ez
a „máshová“ hol van, és mi, azt jó l méltóztatik
tudni. Az „oda“ küldött növendék, anya korában
evangélikus nemzedéket nem szül.
Ha már, nehány nagyobb egyházunkat kivéve,
a hol a leányok felsőbb neveltetéséről egyházunk
szellemében gondoskodva van, mindenütt az elemi
hez polgári iskolát is létesítenünk nem lehet, leg
alább az egy helyen tegyük szegényebb családjaink,
de — nem késem kimondani — egyházunk érde
kében a lehetségest s létesítsünk néhány alapítvá
nyi helyet az aszódi intézetben. A kivitelt lehet
ségesnek tartom. Egyfelől azzal, hogy egyházköz
ségeink egyenkint felkérendők, miszerint hatáskörük
ben állandóan évről-évre rendezendő e célú gyűj
téssel bízatnának meg, másfelől a kilátásba helyezett
magasabb államsegélyből fordíttatnék ezen (intéze
tünkre a jelzett célból egy állandósítandó nagyobb
összeg. Ha a nm. kerület az előbb említett indít
ványt, t. i. a községenkénti állandó gyűjtést jóvá
hagyni, ül. elrendelni méltóztatik, magam részéről
saját köreimbe szóló ily gyűjtóívet kérnék s ezt
személyemre kötelezőleg évenként 100 koronás öszszeggel megnyitom. A mi pedig az államsegélyt illeti,
kijelentem, hogy vagyok eléggé önérzetes, ki sze
retné, hogy egyházunk, Istenén kívül, a maga
erejéből fennállhasson minden intézményeivel egy
ben, de másrészt van elég jog és méltányossági
és hazafias érzelem, hogy remélhessem, miszerint al
kotmányos kormányunk a jövőben sem fog idegen
kedni attól, hogy az 1848. 20. t.-c. rendelkezésé
ből vallási és közművelődési céljaink javára meg
valósítsa a megvalósíthatót.
Most e tételnél megállva, fájó szívvel látjuk,
mily sok még a megvalósítandó. Hálás szívvel
fogadtuk a nm. kormány ez irányú intézkedését,
midőn itt egyes gymnasiumaink, ott tanítóink kor
pótléka, legutóbb szegény lelkészeink congruája s
.ezeken kívül a lassan-lassan emelkedő évi állarnsegélylyel szegény egyházunk bajain segíteni óhaj
tott. Hálás szívvel fogadtuk az utóbbi időben mérv
adó ajakról elhangzott azon biztató Ígéretet, hogy
ez -.a segély a jövőben is és pedig successive foko
zottan meg fog adatni az állam részéről, főképen
hogy egyházunk híveinek egyházi és iskolai célból
sok helyen túlnagy megterhelése megszűnjék. De
lehetetlen, t. közgyűlés, az ugyanezen mérvadó hely
ről jött ígérettel kapcsolatos ama másik nyilatko
zatnál, hogy a „ lelkészi kar jól megérdemelt korpót
lékainak biztosítása ez idő szerint állami segélyből
nem eszközölhető^, el nem szomorodnunk.
Evek óta folyik ^egyházi lapjainkban a vita,
mi az oka egyházi közéletünk pangásának, az
egyház iránti közönyösségnek, elhidegülésnek ?
Lelkészi részről rámutatnak a világi elemre, mely
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ősök drága kincsét, a mi puritán egyházunkat le világon nincsen számunkra hely*. Elborult lélekkel
nézi, papjait semmibe nem veszi, s ezzel tekinté látjuk azonban a jelenben azokat az elszomorító
lyüket a nép előtt is megsemmisíti, világi részről jelenségeket, midőn az egy anyának különböző
hangzik a panasz, hogy papjaink régen elvesz nyelvű fiai nem akarják egymást testvérekül is
tették a vezetésre jogosító minőségüket, elmarad merni, megfeledkezvén a nagy apostol szép szavá
tak a kor követelményei mögött, ósdiak, haladni ról: „nincs itt közietek sem zsidó, sem görög, mert
nem tudók, lelkileg szegények. Én azt hiszem, papi
Ti mindnyájan egy vagytok a Jézusban*. (Gál. 3.
testületünk ma is kész és képes is arra a buzgó- 5 8 ) Midőn ez elszomorító tényekről megemlékezem,
ságra és hűségre, melyet az egyház szolgálatában ki kell jelentenem, hogy valamint eskümet, mint
tanúsítottak egykor az ősök, ma is méltók arra a magyar hazám hű fia, mint pap, mint evangélikus
támogatásra, melyben elődeik a múltban a világ keresztyén híven megtartom, azaz magam részéről
uraitól részesültek, de azt is látom, hogy testi mindent elkövetek, „hogy az egyház hajója a po
megélhetésük biztosítására szolgáló anyagi eszkö litika vészes hullámzásának ne legyen kitéve“ , úgy
zeik sok, igen sok helyen ma is azok, melyek kérlek Titeket mind, én Atyám fiai, annak a mi
100 év előtt voltak, napjainkban tehát elégtele
egy Megváltónk, a Jézus Krisztus nevében,, legye
nek. A kenyérgond azonban t. közgyűlés, a napi tek nekem ebben segítségemül, kiki a maga helyén,
szükségletekért való olykor — mint szemtanú b e  és legjobb tehetsége szerint. Csak olyant kérek,
szélek — keserves küzdelem, megbénitja, meg mit magam, is megcselekszem, s a mi jogosult.
akasztja a legjobb tehetséget, a leglángolóbb lel Mint magyar pap hányszor szolgálom más nyelvű
kesedést. Mindenütt, minden tisztviselőért történik híveimet szívesen még akkor is, ha nyelvükben
valami, a szegény lelkészért — semmi! A lelkészi nem is vagyok teljesen gyakorlott, megértve a
szolgálat tartamát fokozatosan honoráló, méltányos nagy apostol szavát: „igyekszem mindeneknek min
lelkészi korpótlék mindnyájunk kérelme, s ezt újból den lenni, hogy megnyerjem az evangéliumnak* (I.
és újból kérelmezni — hogy jogról ne is szóljak
Kor. 9. 22.) látva, s valósággal ihletten élvezem azt
— mindinkább fokozódó nyomorunk kényszerit.
a boldogságot, mely szegény tót nyelvű hívem vo
De hallunk más vádat isi A protestantizmus násaiban tükröződik, hogy szeretett anyanyelvén
ellankadt a szent missióban, melyet a XVI-ik szá imádkozhatott. Gondolják ezt meg, s kérem, ne
zad óta oly fényesen gyakorolt, hogy kivívta ma feledjék szeretett testvéreim tót vidékükön, kik
gának az eminens „ tanító* egyház nevét, nem ta
ellen újabb időben e tekintetben mind sűrűbb és
nít, nem vezet többé, jelentősége az irodalom terén
sűrűbb a panasz, hogy, bár kitűnően beszélik a ma
alig van. Itt nyugodtan ráutalok német és angol
gyar nyelvet, a köztük élő magyar családtól mégis
hitsor.spsaink. . t^ren kifejtett,..világhírű műkőidé? megtagadják a magyar nyelvű úrvacsorát, esketést,
sére, nyugodtan’ rámutatok evangélikus hazai egy
vagy keresztelést azzal a rideg nyilatkozattal: „a mi
házunk nem egy kitűnő fiára, ki az irodalom
egyházunk tót egyház!"
egyik-másik ágában, egyházi irodalmunk terén is,
Nem igaz ! A mi egyházunk a szeretet egyháza !
fényes nevet vívott ki magának, őszinte hódolattal A mi egyházunk mindenütt kell, hogy megértse, a
hajtok fejet közelebb kér. felügyelőnk; ő exelenciája
mire az apostol int: „Ha Te hálákat adsz, mi
előtt, ki lelke lett mindama mi irodalmi vállalataink képen mondjon a tudatlan ember „Áment* a Te
nak, melyek hivatvák hitünk igazságainak kincses
haladásodra, ha meg nem értette, a mit mondasz ?*
házát kitárni a nagy közönség előtt is. A mi ki
(I. Kor. 14. 16.). A mi egy házunk evangélikus
csiny mustármagunk, a Luther Társaság, az ő ve egyház, mely a reformáció egyik legnagyobb vív
zetése alatt nyert lendületet, dolgozik, ír, épít,
mányát, az anyanyelv használatát bírja ősök drága,
ebben nincs hiány. A mi azonban itt még kívánni elévülhetlen örökségéül, s a ki ez ellen vét, nem
való, az a nagyközönség részéről kért nagyobb
csak a haza, de egyháza s az evangélium, a szere
részvét és pártfogás oly alakban, hogy minél na tet vallása ellen vétett, s szándékosan, tudva, akarva
gyobb számban lépjen be ezen táborunkba „tag“
provocálja a borzasztó vádat, hogy egyházunkban
gyanánt, részvét az egyes egyházközségeknél, me
az autonómia leple alatt hazaellenes velleitások laplyeket arra kérünk, hogy híveik számára állítsanak
panganak.
ú. n. „parochiális könyvtárakat*, melyek a lelkész
Több, több szeretetek! t. uraim, az egész vona
vagy tanító urak kezelése mellett nagy áldást lon, mert „ha a jövendömondások, és az esméret
áraszthatnának híveink körében. Társaságunk kiad
eltöröltetnek, és a különböző nyelvek megszűnnek is,
ványai, továbbá a „prot. irodalmi társaság“ , a a szeretet megmaradjon, és győztes legyen örökön
számos, hasonló célú német, valamint a „Zpevnik
örökké.* (I. Kor. 18. 8).
bizottság* épületes tót kiadványai nagyon megér
De szeretettel, türelemmel és kímélettel kívá
demlik figyelmünket és megérdemlik a pártolást.
nom ápolva látni azt a viszonyt, melyben hazánk
És mert épen egyházaink nyelvére tértem át,
többi egyházával állunk. Harcot, ellenséges indu
legyen szabad erre vonatkozólag is röviden meg latot a mi egyházunk soha nem provocált, ez után
jelölni álláspontomat, melyet magam részéről helyes
se teg ye! Saját vallásunk kincseihez való hű ra
nek tartok. Három nyelvűnek nevezik a mi egyhá gaszkodásunkkal igen jó l megfér a mások megzunkat, újabban a horvát járul hozzá negyediknek.
győződésénk kímélése és tiszteletben tartása. Sze
Szabadon és akadálytalanul imádjuk és dicsőítjük
mem előtt szüntelen látom az apostol nagy mon
Istenünket, ki-ki a maga szeretett anyanyelvén, de
dását: „Minden nemzetségben kedves az Urnák
egy szívvel, egy lélekkel szeressük ezt a mi közös
mindenki, ki öt féli és jó t eselekszik* (Ap. csel. 10.
jó anyánkat, a magyar hazát, „melyen kívül e nagy
35.) és ama másik: „T e kicsoda vagy, hogy más
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nak szolgáját kárhoztatod? A z ő tulajdon urának
áll, vagy esik“. (Róm. 14. 4.).
És különös vonatkozással akarom ezt értetni
azon hitben testvéreinkkel való viszonyunkban, kik
az evang. reformált hitvallást követve, velünk egy
azon alapon állva, test a mi testünkből, vér a mi
vérünkből. A közös múlt, annak közös öröme és
közös bánata, közös sűrű küzdelmei és közös nem
egy győzelme mai napig képezik azt az erős köte
léket közöttünk, melynek megbontásától óvjon min
ket az Úr, melyet megtartani szeretetben, megszilár
dítani mindkét egyházunk érdekében volt eddig
szerény lelkészi állásomban, lesz ezentúl is becsü
letes, főszinte törekvésem.
Úgy segéljen az Úr, a mint mind azt, mit gyenge
szavaimmal kifejezni megkíséreltem, tettekkel is
beigazolni, erős és becsületes szándékom!
Sikerül-e? Nem tudom. S azért kérem a nm.
kerületet, segítsen meg vállalt nehéz feladatom
megoldásában. Bizalommal kérem mindenekelőtt
Nagyméltóságodat, mint egyházkerületi felügyelőn
ket, hogy azzal a gazdag tapasztalattal, s az abból
merített bölcseséggel és tanácsadással, melylyel egy
házunk szolgálatában hosszú éveken át az egyház
egyszerű munkását, majd jegyzőjét mindig gyámo
lította, a jövőben is megajándékozni méltóztassék.
Testvéri szeretettel járulok a Nt. fő- és alesperes,
az egyházmegyei és egyházközségi felügyelő és
lelkész urak, a tanár és tanító urak elé egyen
ként és összességükben, kérve közös szent ügyeink
előbbreviteléhez szíves és hathatós támogatásukat.
y Végezetül pedig a nm. kerületnek, mely engemet, a jelentéktelent, sok más, érdemesebb test
véreim gárdájából e szép, de nehéz tisztségre bi
zalommal elhívott, ezen általam eléggé meg nem
becsülhető bizalomért, melyet részemről feltétlenül
beváltandó, előlegnek tekintek, legforróbb köszönet!
„ Az Úr áldja meg rendeltetésünket!“ Ámen.
Általános helyeslés kisérte a püspök eme szék
foglaló beszédét, mely feltárta a hallgatóság előtt
azokataz elveket, melyek magasztos hivatalában
vezérelni fogják, megismertetett azokkal az eszmék
kel és tervekkel, melyeket első sorban megvalósítandóknak tart, kijelölte az egyház életében azokat
a területeket, a melyek meggyőződése szerint a
legfőbb gondot igénylik, azokat a kérdéseket,
melyeknek megoldása a legégetőbb s tette mind
ezt lelkes szívhez szóló, ékes formában. Különösen
a keresztyén szeretet hangsúlyozása keltett a hall
gatók szívében erős visszhangot.
Alig csillapult le a jelenlévők éljenzése, báró
Prónay Dezső állott fel, hogy az egyetemes egy
ház nevében üdvözölje a püspököt, utána Baksay
Sándor püspök a református egyház, Gyurátz F e
renc püspök a dunántúli egyházkerület, dr. Masznyik Endre theologiai igazgató az egyetemes theologiai akadémia, Sárkány Béla kerületi jegyző a
kerületi papság és Benka Gyula igazgató a tan
testület nevében üdvözölték meleg szavakkal.
Ez üdvözlésekkel a püspökiktatás ünnepe v é 
get ért.
A közebéd.
A püspökiktatás ünnepélyének végeztével Szüts
és Balika vendéglőjében közebéd volt, a melyen

mintegy kétszázan vettek részt. Az első pohárkö
szöntőt Zsilinszky Mihály egyházkerületi felügyelő
mondta a királyra, Szeberényi Lajos pestmegyei
főesperes az új püspököt, Szentiványi Árpád szintén
Scholtz Gusztáv püspök Prónay Dezsőt, Petrovics
esperes Zsilinszky Mihályt, Osztroluczky Miklós a
reformátusok küldöttségét, Petri Elek az új püspö
köt, Draskóczy esperes ismét az új püspököt, mint
vele egy város szülöttjét éltette. A püspököt ter
mészetesen minden oldalról üdvözölték levélben és
sürgönyileg

Hitért, hazáért.
Irta: Gagyhy Dénes.

VI.
A X X II-ík cikkely.
A boldogtalan erdélyi fejedelem lelke nem bírt
megpihenni, örökös hánykódásban volt, mint mikor
a tenger szelíd hullámtükörét felkorbácsolja a szél
vész. Se éjjel, se nappal nem talált pihenést. Egy
babonás kuruzsló titkos szavai végkép elvették
higgadt önuralmát s azt hitte, hogy számára immár
nincsen más menekvés, mint az emberek elől való
elvonulás, a remeteélet magakínzásának tövis
koszorúja, a mely meghozza bűneinek bocsánatát.
Óh, mert olyan bűnösnek, olyan gonosznak érezte
magát! Sokkal gonoszabbnak, mint az útonálló
szegénylegény, a ki öl és gyilkol, csakhogy rabol
hasson. Az. csak .az emberek, testének okoz kínszenvedést, de ő . . . . ő egy ifjú, ártatlan lelket,
egy angyali szivet tört össze . . . Hol van ezért a
megbocsátás, melyik pap képes feloldozni alóla,
melyik Isten töröli el ezt a véghetetlen vétket ? !
Első gondolatánál maradt. Abbéli szándékát,
hogy az egyházi rendbe lép, minden áron meg akarta
valósítani. Legalább egy teherrel lesz kevesebb a
lelkén: visszaadja asszonyának — ha nem is leányságát, de — a szabadságát. Széttépi a köteléket,
a mely egymáshoz csatolta elválaszthatatlanul és
messze távozik tőle, hogy még a hírét se hall
hassa s így feledtetni legyen képes egy elhibázott
élet kellemetlen és sajgó emlékeit. Á monostor
falai között, szent zsolozsmák hangjánál, az imád
kozásban és testi sanyargatásban majd csak talál, ha
megkönnyebbülést nem is, legalább vigasztalást.
Titokban újra felvette Báthori Zsigmond, Alfonz
páter közvetítésével, az alkudozások elejtett fonalát
a pápai udvarral. Azon volt egész erejével, hogy
szabaduljon az erdélyi fejedelmi székből. 'Főkép,
a mióta a jézsovita tisztelendő is a legmelegebben
ajánlotta az egyház szolgálatába való állását, mint
olyan eszközt, a mely minden fájdalmat meggyógyít
és minden sebet beheggeszt. Á ravasz és számító
Carillo két kézzel kapott a hóbortos uralkodó balga
tervén. Semmi sem egyengette volna jobban céljai
előtt az útat, mintha ez megvalósul. Régi álma
teljesülne ezzel a lépéssel: megtörődnék Erdélyországban azoknak a büszke és nyakas magyar
protestánsoknak a hatalma, az eretnekség kígyó
feje eltapostatnék végkép . . . És mindez az ő
érdeme lenne. Egyedül az övé csakl Mert ő vezeti
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a fejedelmet, az 6 fejével gondolkozik, az ő nyel
vével beszél és az ő kezével cselekszik . . . A
magas császári udvarnál bizonyára nem vennék
rossz néven és nem maradna jutalmazatlanul, ha
Báthori Zsigmond gazdag, szép országát segítené
Bécs uralmába hajtani. Talán még a kormányzását
is rá bíznák, ha sikerülne. Igen, ig e n ! ki volna rá
érdemesebb? És tán a Caesárok városában sem
feledkeznének meg róla. A bíborkalap, az erdélyi
püspökség . . . Oh, milyen édes álmok ezek ! üls
mennyire híven tudná szolgálni a nagy Loyola
Ignác parancsát és hagyományait . . .
Carillo Alfonz tehát élesztgette Zsigmondban
a szent tüzet, mely őt a papirendbe való lépésre
hevítette. Prágában is megfordult ez ügyben, kihall
gatásra jelentkezett a császárnál, neki nagy buzgósággal javallottá, hogy ne álljanak elébe Báthori
szándékának. Rudolf meg is szívlelte bizalmas hívét,
sőt megbízta, hogy egyengesse a megegyezés útját.
Hosszasabb tárgyalások után állott az alku az
erdélyi fejedelem és a német császár között:
Zsigmond lemond Erdély trónjáról és birtokáról,
cserében birodalmi herceg lesz és Oppeln-Ratibor
ura, viszont Erdély Rudolf hatalma alá kerül s
császári biztosok fogják kormányozni. Az átadás
mindkét részről megtörtént. Báthori Zsigmond be
vonult Oppelnbe, a császár megbízottai G-yula-Fehérvárott ütöttek tanyát.
Mikor az erdélyi rendek értesültek a titokban
szőtt változásról és arra ébredtek, hogy nekik ezután
kevés beleszólásuk lesz az ország és saját ügyeik
nek .intézésébe, még azok' is1iáztmgani kezdettek,
a leik eddig Zsigmond és Rudolf szövetségének leg
lelkesebb pártosai voltak. Maga Bocskay sem tit
kolta elégedetlenségét s szinte bánta, hogy valaha
olyan tüzes szószólója volt a német barátságnak.
Nem igy gondolta ő, hogy lesz. Nem is ezt akarta,
ő csak szövetséget keresett a két állam és ural
kodója között, de Erdélyország függetlenségének
és szabadságának épségben tartására. Ő csak a
keresztyén fejedelmek erejét akarta egyesíteni a
pogány török kiűzésére — azután, hogy mit hoz a
sors, majd meglátják. Ha nem tetszenék tovább
a barátság, ha a maga lábán is meg tudna állani
az erdélyi nemzet, akkor elválhatnának és mehetne
ki-ki a maga útján. így volt a számítása és ez is
lett volna a legjobb. De m ost? Most, hogy immár
nyakán ül hazájának a császár hada és kegyetlenül
nyomja — ugyan mit tegyen? Felkeljenek és kardot
rántsanak a biztos vereség és megalázás szégyen
letes és szomorú kilátásaival? Annak tegyék ki
hazájukat, hogy végkép meghódítsa és alávesse egy
idegen hatalom, vagy a harcban elpusztuljon az
egész nép az utolsó szálig? Ha csak saját sze
mélyéről volna szó, az ember készörömest, lelkes
önfeláldozással dobná oda a maga életét, ha árán
megválthatná a honfitársaiét és hazája boldogságát.
De itt a nemzet életéről van szó, melyet könnyel
műen kockára tenni nem lehet, nem szabad. Mert
meghalni könnyű, nem is kell hozzá túlnagy hősies
ség, hanem élni, élni, ez, a mi nehéz s rendkívüli
küzdelmet, okos elővigyázatot, sok lelkességet, nagy
örömtagadást, a nemzeti bálványok elrejtését, titkos
tervek és vágyak elhallgatását követeli egy jobb
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jövő reményében. Meghalni meglehet, de a kit egyszer
eltemetnek, annak ezen földön föltámadása nincsen!
A nemzet halálától félt Bocskay, vagy tán a
halálnál is jobban a csúfos megalázástól. Ezért
megalkudott a helyzettel s mindazokat, kikre neki
hatása, befolyása volt, arra bírta, hogy eltagadják
nemzeti felbuzdulásokat, ne mutassák keservüket
s törődjenek bele a jelenbe úgy, a mint van. Hiszen
örökké úgy sem tart! A mi ma megváltozhatatlannak látszik, holnap egy váratlan fordulat következ
tében kedvezően alakulhat. Csak a reményről, a
bizalomról és hitről nem szabad letenni.
A váradi kapitány közbenjárására elsimultak
a lázongás hullámai. A nemzet megadta magát
sorsának, a ki pedig nem hódolt, azt irgalom nélkül
utólérte a hatalom sújtó keze.
Nyíltan nem lehetett cselekedni, a mint politi
káról volt szó. A milyen alattomosan eszelték ki
Alfonz páter és cinkosai Erdély megsemmisítését,
ép annyi ügyességgel és furfanggal kellett eljárni
azoknak, a kik helyre akarták állítani a régi álla
potokat s a nemzeti uralkodót és kormányt szé
kébe visszaültetni. Ezen dolgozott Bocskay és azok,
kiknek szivén feküdt a hazájuk sorsa.
Mária hercegnő volt a névleges uralkodó
Báthori Zsigmond országában, a tényleges hatalmat
azonban a császári biztosok gyakorolták és ítél
keztek elevenek és holtak felett. Bocskay jó l tudta,
hogy Zsigmond nem érzi jó l magát szűkös, szegé
nyes birtokán s nem találja megfelelő kárpótlásnak
az üres hercegi címet az odahagyott koronáért. De
á-csalódáson kívül még egy más hatalmas érzés
is izgatta: neje iránti szerelme. Nem tudta feledni
Máriát. Most, hogy önként elvált tőle, szinte futott
oldala mellől, magányos elhagyatottságában száz
szorosán óhajtotta őt, azzal a tüzes, szenvedélyes
vágygyal, mely csak egyszer támad a férfi szivében,
akkor is nő iránt. Titkos levéllel küldötte bizalmas
cselédét a fejedelemasszonyhoz. Levelében esdekelt,
hogy engedje meg neki hozzá visszatérnie, bocsás
son meg és fogadja ismét szeretetébe.
Mária, a mint férje írását olvasta, nem tudta,
mitévő legyen. Megmutatta Bocskaynak, a ki ujjongva
látta ebből, hogy nemsokára megint virrad Érdélynek. Azt tanácsolta, sőt ennél is többet tett, erélyes
szóval kívánta, hogy nyújtson békejobbot urának
és hívja haza országába; fejedelmi trónusába. Mária
ellentmondás nélkül engedelmeskedett. Hogyne, ha
Bocskay mondotta! Ha azt kívánta volna, hogy
maga menjen utána, kérelje meg és úgy hívja haza,
azt is megtette volna.
Ment a válasz, a titkos üzenetváltás megtör
tént és 1598 augusztus 20-án Kolozsvárra érkezett
Báthori Zsigmond. Bocskay és a beavatottak már
várták, az országos rendek Tordán meghódoltak
előtte s őt újból uralkodójuknak ismerték el.
Vidám zene, örömujjongás hangzott szerte az
országban. Vérbéli fejedelme volt megint a nem
zetnek 1
Nagynehezen megbékítették Rudolfot is, a ki
kénytelen ségből hajolt csak az egyezségre, attól
való féltében, hogy ha akadékoskodik, az erdélyiek
végkép szakítanak vele s a török karjába dobják
magukat. De odaküldötte titkos kémül Carillo
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Alfonzot Báthori Zsigmond mellé, kinek aknamun vagyok. De nem tudok parancsolni magamnak.
kája nem is maradt a kívánt siker nélkül.
Szivem, ha reá gondolok, annyi és olyan forró
Zsigmond hóbortja, hogy a feleségétől elválik,
érzelemmel telik meg, hogy őrületében elveszi egé
megint kisérteni kezdett, mellette volt a tisztelendő
szen az eszemet és azt sem tudom, mit cselekszem.
férfiú, a ki csak úgy ígérte a túlvilági üdvösséget, Isten tudja, nem követek-e el valaha emiatt, egy
ha ezután Istennek szenteli magát egészen. Jobbára tébolyodott órámban olyan esztelenséget — ellenes
együtt töltötték az időt, ájtatos imádkozásban.
pedig egy szép szaváért testemet-lelkemet oda
A fejedelemasszony alig találkozott férjével: ez adnám . . .
— talán újabb lelkifurdalások miatt — kerülte őt s
— Judit, te félrebeszélsz . . .
bizony ő sem kereste társaságát. Udvarhölgyei szó
— Úgy van, úrnőm, igaza van. Agyam meg
rakoztatták, velük mulatott, ha elsötétült kedélyé hibbant, nem vagyok magamnál. Bocsánat . . .
nek felderítésre volt szüksége. Leggyakrabban
— És ha én már odaígértelek volna ?
Fekete Judittal érintkezett: egy közös gondolat és
— Tudtomon kívül?
érzés leginkább hozzá vonzotta. Arról meggyőző
— Igen és akarom is, hogy beleegyezzél.
dött, hogy a leány és Bocskay között semmi erkölcsi
Érted, Judit, akarom!
kapocs nincsen, ennek rajongásán kívül: mégis
— Fenséges asszonyom, nekem úrnőm és
féltékeny volt rá. Szerette volna előle végkép
parancsolom, én pedig engedelmes szolgálóleánya
elzárni az utat, hogy az ő eszményképéhez köze
vagyok.
ledjék, szóval, szerette volna férjhez adni. De
— Tehát elfogadod a kérőt?
kihez? Azt látta, hogy Kátay Mihály, a ki ugyan
— Fenséged parancsolja . . .
már nem épen fiatal, de tisztes családból való nemes
— Köszönöm. Hidd el, nem fogod megbánni.
ember, sokat leskelődik Judit után s minden tetté
Majd meglátod, jobbra fordul minden s te is
ből ki lehetett olvasni, hogy nem közönséges érzel feledni fogsz. — Majd elborongott eg y pillanatig,
meket táplál iránta. Az a gondolata támadt, hogy
aztán fátyolos hangon folytatta. — Pedig milyen
hozzáadja belsőcselédét. Kátaynak tudtára adatta, nehéz, milyen nehéz lehet feledni, úgy-e Judit?
hogy ha Fekete Judit kezét óhajtja, neki e frigy
A leány csak lehajtotta a fejét és szótalan
ellen semmi kifogása nem volna. Nosza, Kátay
maradt.
uramnak sem kellett több biztatás, kihallgatásra
— Hát nem is kérded, kicsoda a kérőd?
jelentkezett azonnal és előadta kérelmét. Mária
— Rám nézve teljesen mindegy, hogy kinek
Krisztina szívesen fogadta s megígérte, hogy beszél leszek asszonya.
Judittal s tudtára adja megtisztelő szándékát. A
— Kátay Mihály uram járt nálam.
kérő* hálás szavakkal mondott'köszönetét, s midőn
.... — "Ha ő vólt,‘ akkor őhozzá megyek.
kegyesen elbocsátották, távozott.
— És én megáldalak titeket.
Alig érkezett túl a palota ajtaján Kátay, a
Csókra nyitotta kezét s elbocsátotta udvar
fejedelemasszony hivatta Juditot. A leány a parancsra hölgyét.
azonnal megjelent.
Ez a szelíd lelkű, angyalarcú nő, a ki soha
— Judit, — szólította komoly hangon — öröm
még szavával sem bántott meg senkit, képes volt
hírt kell tudomásodra hoznom. Nagy szerencse ért fejedelmi hatalmával boldogtalanságra kárhoztatni
tégedet.
egy szerencsétlen, szegény leányt, csakhogy magára
— Nem értem, fenség. Ugyan miben érhetne
nézve ártalmatlanná tegye, és mint versenytársat,
engemet szerencse, még pedig nagy szerencse?
félre dobhassa útjából. A női s z í v , ha kegyetlen,
— A kezedet kérték tőlem, Judit.
akkor igazán nem ismer irgalmat . . .
A hölgy elhalaványodott, de ajkára mosoly
(Folytatjuk.)
ugrott.
— Bizonyára nem az, a kit én szeretnék.
— Derék, jó ember, vagyonos is, boldog
V EG YES.
lehetnél oldala mellett.
— A boldogságot, fenséges úrnőm, nem az én
Canonica visitatio Nagyhontban. A dunánszámomra tartogatják.
— Ki tudja? Senkinek sincs homlokára írva inneni egyházkerület püspöke D. Bal tik Frigyes
f. évi szept. 3— 7-ig tartotta meg a canonica visia jövendője.
— Más talán remélhet benne, ha nem is bízik tatiót a nagyhonti egyházmegye bátvidéki felső
egyházközségeiben. Agg kora dacára, sem az út
szilárdan. De én ? Én, a ki olyan bizonysággal
tudom, mi van megírva a sorsom könyvében, mint fáradalmai, sem az azzal járó nehéz szellemi munka
a halálomat, ugyan mit várhatnék akárkitől is? Az nem tartják vissza a püspököt munkája végzésé
az egy, a ki nekem a földi paradicsom minden től. Munkáját lankadhatatlan buzgósággal végzi s
gyönyörűségét s a mennyország teljes üdvösségét büszkén mondhatja el, hogy 163 egyház közül
jelentené, — az az egy olyan messze van tőlem,
csak 12 van, melyben nem lett volna. Ösmerve a
olyan magasan áll fölöttem, hogy őhozzá csak gon canonica visitatio nehézségeit s felelőségteljes
dolatban juthatok el. Még tán így sem . . .
voltát, tisztelettel kell meghajolnunk az agg fő
pásztor előtt.
— Judit!
— Óh, bocsásson meg, Fenség. Tudom, hogy
Ihász Lajos főrendiházi tag, dunántúli kerü
oktalanságokat beszélek, hiú vágyakat táplálok és leti felügyelő — mint igaz részvéttel halljuk —
bolondos álmokat látok, a mivel talán terhére is
súlyosan megbetegedett. A Bonyhádon tartott egy-
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házker. gyűléssel kapcsolatos nagy fáradalmak s az
akkori rekkenő hőség annyira kimerítették, hogy
10-én a megyei közig, bizottság ülésén rosszullét
fogta el. Dr. Vadnay Szilárd vármegyei főorvos
szállította nagy betegen haza Lőrintére, hol a gon
dos ápolás szerencsésen leküzdötte a napszúrás
veszedelmét. Gyógyulása ma már örvedetesen halad
előre és pár hét alatt biztosan remélhető teljes
felépülése.
Ú j egyházmegyei felügyelő. Tátraaljai egy
házmegyénk szept. 25-én iktatta tisztébe új fel
ügyelőjét, dr. Lersch Kornélt, az eddigi ügyészt,
a kit Kullmann János poprádi ügyvéddel, az eddigi
felügyelővel szemben választottak meg. A közhan
gulatnak e megváltozását az okozta, hogy Kullmann
— a mint megbízható forrásból értesülünk — ügy
védi hivatása gyakorlásában annyira ment, hogy
több ev. gyülekezet (Tótfalu, Viborna, Svábóc) ellen
pert vállalt a r. kath. megbízóktól s e pereiből az egy
házak sok veszteséggel kerültek ki. Kullmann egy
nyílt levélben védte eljárását, de a közbizalmat
nem tudta visszahódítani. Az új felügyelő, a ki
eddig Forbergen felügyelősködött, egyházias érzü
letével és munkaképességével vívta ki a gyüle
kezet szeretetét. Sok áldás fakadjon munkája
nyomán!
U j theologiai tanár. A bonyhádi kerületi
közgyűlés a soproni theol. főiskolára a syst. tan
székre rendkívüli tanárul Pröhle Károly lajtaujfalusi
lelkészt választotta meg, a ki már helyét el is fog
lalta. Pröhle két év előtt tett fényes sikerrel tanári
vizsgálatot., s akkor az egész bizottságot meglepte
nagykörű s alapos készültségével, biztos Ítélő erer
jével. Azóta közzé tett dolgozatai igazolták a hozzá
fűzött várakozásokat. Lajta-Ujfaluban igazi apos
toli lelkű missionáriusnak bizonyult. Szerencsét kívá
nunk a kerületnek e választáshoz. Pröhlet pedig,
a ki hűséges dolgozó társunk, bajtársi lélekkel
üdvözöljük.
Ipolym agyar (Uhorszka) ünnepe. Szept. 16-án
szép ünnepet ült az uhorszkai (Ipolymagyari, Nográd)
egyház. Templomát, melyet nagy áldozatkészséggel
7000 korona költséggel renovált, felszentelte D.
Baltik Frigyes püspök. A nép zsúfolásig meg
töltötte á templomot s áhítattal hallgatta a püs
pök szavait. Bizonyára sokan szivükbe vésték a
főpásztornak tanítását és intelmeit, a melyeket
Máté 17, 1— 8 alapján alkalmazott. A magasztos
felszentelési aktus után Hrk János alesperes málna
pataki lelkész lépett a szószékre és szép alkalmi
beszédével, melyet II Thessal. 2 .1 6 — 17-re alapított,
az egybegyült sokaság figyelmét mind végig lekö
tötte. A szószéki hirdetésben felemlített adakozók
hosszú sora bizonyítja, hogy az uhorszkai egy
házban az áldozatkészség kútforrása nincs apadó
ban. Ez után következett a gyónás és az úrva
csora, melyet Balczo Lajos ozdini lelkész szol
gáltatott ki az egyház presbytereinek, élükön a
felügyelőnek s a püspöknek. Végül két újszülöttet
keresztelt Bodnár Sámuel budalehotai (Budaszállás)
lelkész. Az istentiszteletet a püspök fejezte be
ároni áldással.
Lel kész választás. A lajoskomáromi ág. hitv.
ev. gyülekezet lelkésze, Kasper József, közel ottani
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13 évi működése után ez év folyamán, egyhangú
meghívásra Rusztra távozott. Helyére szept. 9-én
Hofbauer Pál esperes és Bélák István egyhm. fel
ügyelő elnöklete alatt tartott közgyűlésen 31 sza
vazat ellenében, 92 szavazattal Schád Boldizsár,
eddigi administratort választották meg. — Rohoneon az új lelkészt, Seregély Pált, szept. hó máso
dikvasárnapján iktatták tisztébe. — Lajta-Ujfaluba
az eltávozott Pröhle Károly helyébe a dunántúli
püspök Schrödl József szepetneki segédlelkészt he
lyezte át administratorul. Az Úr szőllejének új mun
kásaira Isten áldását kívánjuk.
Iskolaszentelés. A misérdi ág. hitv. ev. hit
községben szeptember hó 19-én lélekemelő ünnepély
folyt l e : az új ev. díszes iskola felavatása s az
iskolaév megnyitása. Az ünnepély a templomban
kezdődött, hol Schleifer Károly lelkész beszélt és
imádkozott. Ezután a hívek az esperességi elnök
séggel s a vendégekkel átvonultak az új iskola
tágas udvarára, a hol Richter Frigyes dr. egy
házi felügyelő üdvözlő beszédet mondott s felkérte
az esperességi elnökséget, hogy az iskolát szen
telje fel. Az esperes megbízásából Krahulecz Aladár
grinádi lelkész mondott felavató beszédet Luk. 4.15.
alapján s beszélt az evang. iskolák eredetéről s a
szülei s iskolai nevelés fontosságáról. Buzgó imád
ság s felavató szavai után Schleifer Károlg fel
olvasta az aranykönyvből szép buzdító szavak
kíséretében az iskola* jótevőinek névsorát, erre
Lenhard Károly esperességi felügyelő s Zettl tanító
beszélt nagy hatással s az ároni áldás után eléne
kelte az ifjúság a himnusz két első versét, melyet
az ünneplő közönség állva hallgatott végig. A
protestáns áldozatkészség új szentélyt emelt a köz
jónak s államnak.
A bonyhádi gymnasium ünnepe. Lélekemelő
ünnepséggel folyt le f. évi szept. hó 4-én a főgymnasiummá emelt bonyhádi iskola 100 éves jubileuma.
Igazi kultur-ünnep volt, melyben a politikai,
vallási és társadalmi válaszfalak leomlottak, eltűntek.
Nem voltak ott mások, csak magyar állampolgárok,
kiknek szivök összedobbant a hazaszeretetben és
az örömben, hogy a magyar művelődés egy érde
mes intézete a fejődés hosszú és lassú útján ma
gasabb fokra emelkedett.
Az ünnepségen részt vett Perczel Dezső v. b.
t. tanácsos, Apponyi Géza gróf főispán, Gyurátz
Ferenc ág. ev. dunántúli püspök, Ihász Lajos egy
házkerületi felügyelő (magyar díszben), Dőry Pál
alispán, Wigand János szegszárdi állami főgymnasiumi igazgató több tanártársaival, Tomka Gusztáv
györkönyi lelkész, Wéber János országgyűlési kép
viselő és még számos egyházi és világi kitűnőség,
a kik a jubileum után itt tartandó kerületi gyűlésre
jöttek Bonyhádra.
A jubileumi ünnepség hálaadó istentisztelettel
kezdődött, melyen az ünnepi beszédet Horváth
Sándor főesperes mondotta. Ezután az óriási szám
ban megjelent ünneplő közönség a tornacsarnokban
gyülekezett, hol a himnusz eléneklése után Gyurátz
Ferenc püspök nagyszabású beszédben tolmácsolta
a tolna-baranya somogyi ev. egyházmegye örömét,
hogy részt vehet a bonyhádi gymnasium örömünne
pében. Beszéde apotheozisa volt a hazafiui szere
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tetnek, melynek szárnyalása felülemel bennünket
a faji, politikai, vallási válaszfalakon. Különböző
templomokban imádkozunk, úgymond a püspök, de
egy Istennek mutatjuk be áldozatánkat és együtt
szeretjük a közös édes anyát: a hazát. Ékesszólóan
fejtegette a tanintézetek hivatását és e z : a valláserkölcsi érzés fejlesztése, lelkesítés á magasztos
eszmékért, a szellemi kincsek ápolása. Terjeszsze
ez intézet továbbra is a jó t ; küzdjön az igazság
diadalért, az embertársak boldogulásáért, a mivel
nemcsak a maga sorsát és virágzását biztosítja, de
a nemzet dicsőségét is. Boldog az a nép, melynek
fiai körében az ismeretek iránt való szeretet nem
marad a palotákban, de behatol a nép legkisebb
fiai szivébe. Az ismeretek iránt való szeretet bizo
nyítéké a bonyhádi gymnasium. Hálás elismeréssel
emlékezik meg a gymnasium fejlesztésére tett nagy
arányú adományokról.
Utána Gyalog István igazgató ismertette a tan
intézet 100 éves történetét, megemlítve annak ki
váló növendékei közül Petőfit, Balassa Jánost, Zsivora Györgyöt és Sárkány Sámuelt. Nagy elisme
réssel szólt a közönség áldozatkészségéről, melylyel
a tanintézet fejlesztését lehetővé tette.
Tolna vármegye 100,000 koronát adott, Bonyhád társadalma pedig megmutatta, hogy nemcsak
óhajtásában volt merész, hanem tudott nagy lenni
áldozatkészségben is, a minek eredménye, hogy az
intézet főgymnasiummá fejlődött.
Az igazgató éljenzéssel fogadott szép beszéde
után Beke Andor, az intézet tanára szavalta Sántha
Kárbly szép alkalndi ódáját :

. . . Száz év határán ünnepelni jöttünk,
Imára tárul szívünk és kezünk,
S mig áldjuk Azt, A ki trónol fölöttünk,
A régiekről hűn emlékezünk.
Mint felhőből kitör a napsugár,
K ödéből feslik a múlt s fényben áll,
.
S ámulva látjuk, a keblünk dagad:
Merész sudárba hogy szökkent a m a g . . . “

Majd Ihász Lajos felügyelő tartotta meg ün
nepi beszédét, a mi után az ifjúsági énekkar a
Szózatot énekelte el.
Utána a tanári kar élén Beke Andor üdvö
zölte 25-ik tanári évfordulója alkalmából Gyalog
István igazgatót, volt tanítványai élén pedig Fáik
Henrik, a ki egyúttal bejelentette, hogy volt ta
nítványai szeretett tanáruk nevére alapítványt tet
tek, melynek kamatait egy kötelességeit híven tel
jesítő jó tanuló nyerje. Az üdvözlésekre a jubiláns
meghatva válaszolt, egyúttal meleg szavakban bú
csúzva el Marhauser Imre volt igazgatótól, a ki
33 évi tanárkodás után végleg nyugalomba vonul
és a kit tanártársai ez alkalomra díszes emléktárgygyal leptek meg. Ezután Horváth Sándor fő
esperes, majd Gyurátz Ferenc püspök emelkedett
szellemű szavakban búcsúztak el Marhauser Imré
től és melegen üdvözölték a jubiláló igazgatót, mire
a megható és lélekemelő ünnepély véget ért és
következett a társas-lakoma, melyen mintegy 200 an
vettek részt. Este 8 órakor a . főgymnasium felsze
relése javára az „Arany Oroszlányban fényes hang
versenyt tartottak. Az ünnepségek sorát — more
patrio — kedélyes táncmulatság fejezte be.
-.... •
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T-e.

A LUTHER-TÁRSASÁG

NÉPIES KIADVÁNYAI
Ára 2 fíll.
5. Egy új apostol. Irta Fidesz.
,
Ára 10 fíll.
6. H itet szerelem ért Elbeszélés. írta ifj. Porkoláb Gyula.
Ára 6 fill.
8 . Az „Élet“ családja. írta s az ifjúságnak ajánlja Dorner
Soma.
Ára 4 fill.
9. A válaszúton. (Példázat az életbe kilépő ifjak számára.
Irta Paulik János.
,
Ára 2 fill.
10. A jó te tt áldást hoz. Elbeszélés. Irta dr. Moravcsik
Gyuláné.
,
Ára 8 fill.
11. A ki Isten nélkül akart élni. Elbeszélés. írta dr. Morav
csik Gyuláné.
Ára 8 fill.
13. Tudomány és hit. Rajz. írta ifi. Porkoláb Gy. Ára 8 fill.
14. Képek az életből. Elbeszéli Király Mátyás és Kovács
Andor.
Ára 8 fill.
15. A minek az ördög örül. (Példázat templomkerülők szá
mára.) írta Paulik János.
Ára 4 fill.
16. Em lékezzetek ! Búcsúszó a konfirmandusokhoz. Gerok
után: Ladányi.
,
Ára 2 fi 1.
17. Hiú álmok. Elbeszélés. írta Torkos László
Ára 10 fill.
19. A testvérek. Elb. írta Moravcsik Gy.-né
, Ára 4 fill.
20. Szóchy Györgyné, Homonnay Drugeth M ária. Irta: Frenyó
Lajos.
Ára 10 fill.
21. Rajzok és elbeszélések. Különféle szerzőktől. .Ára 10 fill.
22. Az apa bűne és A testvérek. Két elbeszélés. írta : Király
Mátyás és Kovács Andor.
Ára 10 fill.
3 . Szózat a jó magyar néphez.

23. „A mi Istenünk beszéde megmarad mindörökké." Törté
neti rajz. írta Frenyó Lajos.
Ára 10 fill.
24. Irgalom. Elbeszélés. Irt** Moravcsik Gy.-né
Ára 10 fill.
25. A két Széchy. Életrajz. írta Frenyó Lajos és A Szentlélek
útja. Elbesz. írta Petry Gyuláné.
,
Ára 10 fill.
26. Dicső elődök, törpe utódok. Életrajz. írta Frenyó Lajos
és A király és a szegény anyóka. Történeti rajz Franciá
ból Győri Elemér.
,
Ára 10 fill.
27. Nagy Márton esete. Elbeszélés. írta Béri Gyuláné és Az
ezerm ester. Elbeszélés. írta Győri Elemér. Ára 10 fill.
28. Gabonaszemek az életnek kenyeréhez. írta Sass János.
Ára 10 fill.
29. Három elbeszélés. írta Horváth Lajos.
Ára 10 fill.
30. Imádkozzunk. Elbeszélés írta Petry GyuAJlné. Ifjú hitvallók.
Történeti rajz írta Frenyó ,Lajos.
Ára 10 fill.
31. Bizzunk Istenben. Elbeszélés. IrtaOlyntha.
Ára 10 fill
32. A szép Forgách Zsuzsánna. Történeti elbeszélés írta Hor
váth Lajos.
,
Ára 10 fill.
33. Karácson-est. Elbeszélés. írta Geduly Lajos. — A ki min
denekre vigyáz. Irta Petry Gyuláné.
Ára 10 fill.
34 Apró történetek. K ö z liP a u lifc János.
Ára 10 fill.
35 A vallásos édesanya. Irta Horváth Lajosnc. — A galgóci
husvét. Irta Horváth Lajos.
Ára 10 fill
36. Kis káté a váltanokról. Kérdésekben és feleletekben össze
állította dr. Lechler K. Ford. : Kapi Béla. Ára 4 fill.
37. Karácsom ajándék Elbeszélés. Irta Geduly Lajos és Ka
rácsom vendég. Elbeszélés. Irta Parrag F.
Ára 10 fill
38. Az ördög bibliája. Elbeszélés. Irta Paulik J. Ára 10 fill.

Sorozatból az 1— 2., 4., 7., 12. és 18. számok elfogylak. Megrendelésnél csupán a szá n megnevezése szükséges.
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