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—  EV K Ö N Y V K E R E S K E D É S E  = mely a hirdetéseket felveszi, a megrendeléseket nyil

vántartja s a hiányzó számokat megkeresésre pótolja.
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MEGHÍVÓ
A  „L U T H E R -T Á R S A S Á G N A K " A  M A G Y A R H O N I E . E . E . G Y Á M IN T É Z E T T E L  E G Y ID E 

JŰ L E G  Í909 SZ E P T E M B E R  H Ó  25. és 26. N A P JA IN  K A SSÁ N  T A R T A N D Ó

XXIII. RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRE.
NAPIREND.

I. nap, sgept. 25., szombat.
Indulás Budapestről a keleti pályaudvarról 6 

óra 50 p.-kor.

É r k e z é s  K assára íí óra 44 p.-kor. A  vendégek 
üdvözlése a pályaudvaron.

Bevonulás a fogadó-bizottság által kijelölt 
lakásra.

Délben t órakor közös ebéd a „Schalkház" 
szálló téli kertjében.

D. u. y s4 órakor a L u th e r - T á r sa s á g  ig a z 
g a tó - v á la s z tm á n y á n a k  ülése a vármegyeház 
közgyűlési termében (Fő-utcza).

D. u. V-25 órakor a  L u th e r - T á r s a s á g  k ö z 
g y ű lé s e  a vármegyeház közgyűlési termében.

T Á R G Y S O R O Z A T :

1. Elnöki megnyitó, tartja Dr. ZSILIN SZK Y M IH Á L Y  elnök.
2. A z intéző-bizottság jelentése, előadja M AJB A VILM O S titkár.
3. A z 1908. évi számadás.
4. A z 1910. évi költségvetés.
5. Esetleges indítványok.

Löther-ünnepéíy
este V27 órakor a kassai ág. hitv. ev. templomban (Kossuth Lajos-utcza).

M Ű S O R :
1. Erős vár a mi Istenünk. Közének, 1. vers.
2. Oltárí ima, tartja M E Y E R  E N D R E  theol. akad. 

dékán; utána orgonajáték.
3. „A  munka jelentősége a socialis mozgalomban", 

felolvassa BANCSÓ A N T A L  theol. akad. igazgató.
4. Duett. Előadják: özv. F E L E Y  G Y U L Á N É  és 

KLEBERSBERG G ÉZÁN É úrnők.
5. Mozzanatok a dunáninneni egyházkerületi gyámin

tézet életéből, ismerteti R A A B  K Á R O L Y  főesperes.

6. Vegyeskar, A U G U S ZT IN Y  ELEK űr vez. mellett.
7. „A z  1848. X X . t. ez. végrehajtásának jogi és erkölcsi 

következményei", előadja Dr. E Ö T T E V É N Y I N A G Y  
O LIVÉR kir. akad. jogtanár.

8. Orgonajáték.
9. Mozzanatok a dunántúli egyházkerületí gyámintézet 

életéből. Ismerteti LÖ W  FÜLÖP lelkész.
10. Hymnus.

Offertoríum a Luther-Társ. és a Gyámintézet javára.

Este ismerkedési estély a „ S c h a lk h á z “ szálló téli kertjében.

Megjelenik

minden

második

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

K O V Á C S  SÁNDOR theol. akad. tanár
Pozsony, Konvent-utca 11.

BUD APEST, Vili. K ER Ü LET 
S ZEN TK IR Á LY I-U TC A  Sl/A.

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

hirdetés 
díja32kor.
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II. nap, szept. 26., vasárnap.
Gyámintézeti istentisztelet d. e. 9 órakor az ág. hítv. ev. templomban (Kossuth Lajos-utcza). 

A  Magyarhoni E. E . E . Gyámintézet közgyűlése az istentisztelet után a templomban.

T Á R G Y S O R O Z A T :
J. Elnöki megnyitó, mondja Dr. L Á N G  LAJOS, a 4. A  számvizsgáló-bizottság jelentése,

m. e. e. e. gy. í. világi elnök. 5. A  központi-bizottság segélykíosztási tervezete.
2. Évi jelentés és a Gusztáv Adolf-egylet segélyeinek 6. Jegyzőkönyvi hitelesítők kinevezése,

a kimutatása, előadja G Y U R Á T Z  FERENC Z egyh. elnök. 7. Kérvények és indítványok.
3. A z egyházkerület! elnökök jelentése. 8. Offertoríum a nagy szeretet-adományra.

Jegyzet. A  m. e. e. e. gyámíntézet központi-bizottsága 1909 szeptember 24-én pénteken d. u. 3 órakor tartja 
Budapesten a pesti magyar egyház dísztermében (Deák-tér 4) gyűlését, melyen a kassai gyűlés tárgyait előkészíti.

Közebéd d. u. í órakor a „Schalkház" szálló téli kertjében.

Mindezen ülésekre és vallásos estélyre K assa  város nagyérdemű közönségét, a Luther-Társaság és 
Gyámíntézet tagjait tisztelettel meghívjuk.

Budapest, 1909 augusztus 1.

Dr. Z SIL IN SZ K Y  M IH Á LY  SC H O L T Z  G U SZ T Á V  M A JBA  V ILM O S
v. b. t. t. püspök igazgató

a Luther-Társaság elnöke. a Luther-Társaság alelnöke. a Luther-Társaság titkára.

K edvezm én yes vasúti jeg y ek  ügyében intézkedett saságí titkárnál (Budapest,VII., Rottenbíller-u. 12. sz.) jelent- 
a Luther-Társaság elnöksége. Á  Luther-Társaság és Gyám- kezní. A z elszállásolásra vonatkozólag szíveskedjenek 
intézet mindazon tagjai, kik a kedvezményes vasúti jegyet Mohr Béla, kassai ev. lelkész úrnál jelentkezni, 
igénybe veszik, szíveskedjenek Majba Vilmos Luther-Tár-

Üldözött prédikátor éneke.
Ti sötét felhői 
A haragvó égnek, 
Szárnyatokra lelkem  
K ím élve v eg yétek ; 
Vágyván hova vágyik,
Az égnek uráig 
Szállni engedjétek!

D ícséreii a hol 
Soha el nem m úlnak:
Áldó hal lel úját 
Hadd zengjen az Úrnak, 
Hadd nyerjen erőt o t t . . . 
M íg rá bősz viharok  
Ütései hullnak!

Kietlen tengeren  
Törött árboc lettem, 
Szárnyait száz vihar 
Csapdossa felettem . 
Vettetem, hányatom ,
M ély az én bánatom,
Nagy az én k eresz tem !

Üldöző ellenség  
Tőrébe jutottam, 
Könnyemből, jajom ból 
Kezűkben k ifog y ta m ! . . .
S  bár minden elhagyott, 
Nem vagyok , nem va gyok  
Magamra hagyottan !

Vezérlő csillagom :
Szent hitem világa,
Te ragyogsz felettem  
E  sűrű homályba.

Csak te ne h a g y j árván , 
Üldözhet az ármány,
Hiába, hiába!

Isten , k i szent neved  
Ajkaim ra adtad 
S érdem essé tői, hogy  
Szenvednék m iattad:
Csak te m aradj vélem  
S gonosz ellenségem  
Soha m eg nem hajthat!

Te vagy én szívem nek  
Vigasza, rem énye;
Napnélküli éjnek  
ViIá goló  fénye !
Fegyverem , paizsom,
Ha rám tör Babilon 
Durva, k evély  k én y e !

Szí várvány születik 
A felhő síráson,
Rem énység, rem énység  
Sűrű könyhulláson;
Kínom é jje lére :
Elhozod Te végre 
Én szabadulásom.

Diadalt ha ül is 
Ez a világ rajtunk:
Hamis, hazug igét 
Nem ejt soha ajkunk!
Inkább a halálnak ,
„De néma bálványnak  
Mi fe je t  nem hajtunk11.

Szabolcska Mihály.



17. sz. EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 151

Fel és alá.
Jákob, midőn az ő atyjafia elől bujdosnék, egy 

éjszaka álmot láta. A föld és ég között lajtorja 
állt, amelyen az Istennek angyalai fel és alá jár
tak. Szép képe ez Krisztus tisztének. Mint igaz 
Isten és igaz ember közbenjáróvá lett Isten és az 
emberek között, az eget és földet ő magában meg
békéltette. Alá és feljárt emberré létében és mennybe 
menetelében. Szépen példázza ez álopi a keresz
tyén ember életét is. A mi keresztyénségtink szün-

tásom. Benne mindent megtalálok. Alá felé szív! 
Öleld át szereteted karjaival a szegény Jézust! 
Agyonéhezve áll előtted egy embertársad képé
ben. Vájjon éhezni hagyod-e, aki néked minden
napi kenyeret ád és lelkedet örökkévaló mannával 
táplálja? Szomjúhozni hagyod-e, aki téged élet 
italával kínál? vigasztalás nélkül-e, aki bánatod 
napjaiban eltörli a te könyhullatásaidat? Mezíte- 
leniil-e, aki saját érdemébe és az igazságba öltöz
teti bűnös lelkedet? Számkivetésben bujdosni-e, 
aki a te szám kivetésednek véget vetett és mennyei

Wimmer Gottlieb Ágost.

télén fel és alá járás. Istenhez fel, felebarátunk
hoz alá. Istenhez hit által, felebarátunkhoz szeretet 
által. Föl felé szív! A te hited karjaival öleld át 
a gazdag Jézust, és szólj: Enyém vagy te, és ami 
a tied, mind enyém az! Dúsgazdag vagy a te Jézu
sodban, mert mindened van. Mutogassa ám a világ 
hitető gazdagságát, mit törődöm vele? Minden 
kincse egy darab silány föld. A te kincsed drágább 
az égnél és a földnél. Amit a világ ád, nem töké
letes. Amaz szomjúságot szerez, emez szomjúságot 
olt. Amaz nyughatatlanná, emez csendessé teszen. 
Jézus nékem világosságom, hogy el ne tévedjem; 
Ínségben táplálóm, a gyászban vigaszom, a halál
ban életem, a kárhozat ellen idvességem. Jézusom 
van, másra nincsen semmi szükségem, semmi óhaj

örömébe hívott? Ne engedd, én szivem, hanem 
fogd meg őt és szólj: Tied vagyok, és ami enyém, 
mind a tied az. Megelégszik ő a kevéssel is ; 
darabka kenyér elég ételére, csepp hideg viz italára, 
kis vászonszegély öltözetére; ha semmi egyebed 
nincsen, a jó  szót is szívesen veszi, csak kész, 
csak szerető indulatodat lássa. Mindeneddel adó
sod vagy néki és mégis jutalmat szán néked azért, 
amit vele a szegények képében cselekedtél. Csak 
az a hit használ a Krisztusban, mely a szeretet 
által szünetlenül munkálkodik (Gál. 5., 6.). A hit 
út Krisztushoz, a szeretet út felebarátunkhoz. A hit 
érzi Istennek jóságát irántunk s a szeretet e jósá
got tovább adja embertársainknak. Minél gazda
gabb, áldottabb a hit, annál bővebb, adakozóbb a
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szeretet. Az igaz keresztyén hasonlatos az olyatén 
fához, mely az égben gyökerezik s a földre hullatja 
gyümölcsét. Én Uram-Krisztusom, nevelj engemet 
tanításod melegével, szerelmed harmatjával a te 
földi kerted hasznos termő fájává, hogy gyümöl
cseimnek gazdagsága tükre légyen az én belső 
életem gazdagságának, az én hitem erejének. Ámen.

Sz. F. J.

A vízcsepp.
Nem kellett megmondani, tudta Faragó 

János, hogy a földesúr feleségének kegyes, jó  
szíve örvendeztette meg ó'ket Karácsonyra a 
sok, szép ajándékkal.

-  Áldja meg az Isten azt a nemes lelket! 
Mondotta megindulva.^ ígérem, hogy méltó 
leszek jótéteményére. Érzem . . . megkönnyeb
bült lelkem súgja, hogy megbocsátott nekem 
az én jó  Istenem, s ezért az ő nagy kegyel
méért ismét ígérem és szentül megtartom, hogy 
józan életű, becsületes, munkás, istenfélő leszek, 
és fogadalmamat soha meg nem szegem. Isten 
engem úgy segéljen!

— Ez az én legnagyobb karácsonyi aján
dékom, mondotta öröm től repeső szívvel fele
sége. Isten téged úgy segéljen!

Mintha derű, fény, ragyogás szállott volna 
be egyszerre Faragó János kicsi viskójába s 
lakóinak váratlan öröm től dobogó szíveikbe. 
Sorra nézegetik újra és újra a sok csecsebecsét 
s nem tudtak betelni az örvendezéssel.

Hát még este milyen nagy volt különösen 
a gyermekek öröm e, midőn a tem plom ból 
hazatérve, a karácsony-esti e ledel: a mézes, 
mákos gubó elfogyasztása után meggyújtották 
a karácsonyfa pici gyertyáit Hogy dobogott az 
a sok apró szív, mennyire kipirult a boldog
ságtól a kicsinyek arca, ujjongtak, tapsoltak az 
asztal körül s nem szűntek meg áldani, magasz
talni a Jézuskát, aki nekik olyan boldog Kará
csonyt szerzett.

S míg ők bent örvendeztek, kívül, az ablak 
alatt felhangzott iskolás gyermekek ajkán e 
szent estén szokásos éneklés:

• „M ennyből jővén  az angyalok,
T őlök hallak a pásztorok 
E hírt, m ely m inden népeknek 
Öröm et hoz bús szíveknek".

És felzendült a válasz az ő  ajkukon is:
„Krisztus urunknak áldott születésén 
Vigadjunk! s testben lelt m egjelenésén,
Mint az angyalok a Betlehem mezején, 
Zengjünk ünnepén".

És szállt az ének, szállt, szállt föl a magas
ságba, összeolvadt a mennyei seregek dicshym- 
nuszával:

<Dicsőség a magasságos menngekben az 
Istennek! és e földön békesség és az emberek
hez jóakarat /» (Lukács II. 14.)

** *

Ezután még csak annyi a mondani valóm, 
hogy Faragó János Istennek fogadott Ígéretét 
mindvégig emberül megtartotta. Józan, mun
kás, vallásos em ber vált belőle. Gyermekeit 
szerencsésen felnevelte, fiait, leányait egysze
rűen, de rendes emberhez méltóan kiháza
sította.

A kis viskó már össze van dőlve. Faragó 
János övéivel együtt abból régen kiköltözött. 
Ma őszhajú, öreg ember, cselédgazda jó  lelkű 
pártfogójuknál, a földes uraságnál. Kúnyhója 
romjait nem hányatta szét. Hadd figyelmeztes
sék őt —  úgymond —  a rom ok egész életében 
múltjára. A vízcsepp által kivájt nagy lapos 
követ elvitte magával az urasági házba, hogy 
az meg mindig örvendetesen emlékeztesse őt 
régi, rossz életmódjának szerencsés megváltoz
tatására.

így fejlődnek kis dolgokból nagyok. így 
keletkeznek apró megfigyelések s tanulságok 
alapján nagy elhatározások. S így lesznek 
jelentéktelenneklátszókörülmények szülő okaivá 
az egész életre kiható, nagy változásoknak.

(Vége.)

Székács József életéből.
Irta : Zsilinszky Mihály.

(Folytatás.)

„A választás szabadsága —  jegyzé meg Szé
kács — a gyülekezeté". „Igen, de enyém az ado
mányozás szabadsága — feleié a nádorné —  s 
nem tehetem fel a budai gyülekezetről, hogyha én 
alapítom meg a gyülekezetét, az ne választana 
meg papul olyat, akit én kívánok". Úgy is lett. 
A budai egyház elfogadta az alapítványt minden 
ellenvetés nélkül.

A nádorné jelöltje Bauhofer György somorjai 
lelkész lett, az újonnan alapított budai evang. egy
háznak első rendes lelkésze. Csakhamar meglett a 
templom is, a papiak i s ; még pedig fent Buda
várában, a királyi palota közelében. Á nádorné 
mindenben Székács tanácsait követte és mikor a 
végeredményt örömtől sugárzó arccal közölte fér
jével, a nádorral, ez helyeslőén fogadta a jelen
tést és csak annyit mondott neki: „Székácsnak 
több esze van a kis ujjábán, mint nektek mind
nyájatoknak a fejetekben". Annyi bizonyos, hogy 
Székácsnak jó  tanácsai beváltak; de az sem ta
gadható, hogy a nádorné hitbuzgóságának és ál
dozatkészségének köszönhető, hogy Budán önálló 
evangélikus egyház alakult.

A hazai közállapotok évről-évre bonyolultabbakká 
lettek. A világosi katasztrófa után nemcsak az or
szág vesztette el alkotmányos szabadságát és ön
állóságát, hanem a protestáns egyház is. Az 1848/9. 
gyászos események után az evangélikus egyház- 
egyetem törvényenkívüli állapotba helyeztetett.

A szuperintendenseket és felügyelőket hivata
laiktól felfüggesztették s helyükbe az osztrák kor
mány által kinevezett adminisztrátorokat állítottak, 
kik gyűlések nélkül, gépszerűleg kormányozták az
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egyházkerületeket. A hatalom irtózatos vértettei 
által megrémített egyháztagok némán tűrték ez 
állapotot: de a lélek belsejében annál erősebb lett 
a vágy egy oly kormányzati rendszer után, mely az 
ekként szétzilált egyházéletet tűrhetőbbé tette volna.

A kormány ismerte e közhangulatot és hogy 
önkényes hatalmát a törvényesség színébe bur
kolva, még hathatósabbá tegye, Becsben protestáns 
férfiakból álló enquettet hívott össze, kiknek nyilatko
zatai alapján elkészült a protestáns egyház-kormány
zat rendezését kívánó 1859-iki híres szeptemberi 
császári pátens és azt kisérő miniszteri rendelet.

Hogy a pátensben igen sok helyes intézkedés 
foglaltatott, azt tagadni alig lehet. Első tekintetre 
igen sokan csak előnyeit látták a tényleges viszo
nyokhoz képest. Székács is azok közé tartozott, 
akik azt elfogadhatónak tartották, 1. mert attól 
félt, hogy az el nem fogadás által a külföldi pro
testánsok szimpátiáját kockáztatnák; 2. mert azt 
hitte, hogy az abszolút kormánynak ezen műve az 
országos abszolutizmussal fennállhat ugyan, de az 
alkotmányos érával önkényt meg fog szűnni; végre 
3. mert azon „megfoghatatlan tévedésben" élt, hogy 
a pátens nem törvény, hanem csak javaslat akar 
lenni, mely felett az összehívandó zsinat lenne 
hivatva kimondani a végső szót

Azonban, mihelyest barátainak figyelmeztetése 
folytán meggyőződött afelől, hogy a pátenst való
ságos törvény minőségében akarják az egyházra 
erőszakolni, mikor látta, hogy az nem egyéb, mint 
egy ügyesen kivetett tőr, melybe Thun miniszter 
a protestáns egyházat keríteni akarja: azonnal ha
tározott ellenzőjévé lett nemcsak, hanem a vidéki 
papság tájékoztatására célzó leveleivel, feliratokat, 
gyűléseket és küldöttségeket tervező javaslataival 
a világi elemet is bevonta a küzdelembe.

Nem szükséges részletesen festenem e kort, midőn 
egy elnyomott nemzet biztató örömmel nézte az abszo
lút hatalommal küzdő protestánsok elkeseredett har
cát; midőn római katholikus lelkészek testvéri jobbot 
nyújtva, lelkesítették a küzdőket bátorságra, kitar
tásra ; s midőn világi férfiaink legjelesebbjei el
hagyva magányukat, ismét a cselekvés terére lép
tek, hogy az országos jelentőséget nyert mozga
lomban az olasz földön is vereséget szenvedett 
kényuralom megtörésében segédkezet nyújtsanak. 
Mindez még eleven emlékezetében áll mindazok
nak, akik azt a kort átélték. Csak a bányakerület 
december 15-iki gyűlését említem itt fel, melyben 
Székácsunk is részt vett.

Ezt megelőzőleg december 13-ikán a budapest- 
városi esperesség tartott gyűlést, melyen Székács 
is jelen volt. A pátens elfogadására vagy elveté
sére nézve eltérő vélemények nyilvánultak. De mi 
kor végül Székács emelkedett fel és ott láng
szavaival az egyház jogainak védelmére kelt, a 
gyűlés többsége tiltakozását jelentette ki a pátens 
erőszakolása ellen. Ez végtelen örömöt okozott 
neki és midőn a feletti örömének kifejezést adott, 
az ingadozók felbátoritására, hivatkozással a budai 
lelkész azon szavaira, melyekkel a Richelieu-féle 
dragonnadokra mutatott, így válaszolt: Ha a gyü
lekezetre, meggyőződése miatt dragonnade vár,

akkor a gyülekezet méltán megvárja a lelkésztől, 
hogy azt mellével fedezze; s a gyülekezet is áll
jon a lelkész mellett és mögött. Mert ha ily döntő 
pillanatban magára hagyjuk a gyülekezetét, mely
nek jótéteményét élvezzük, akkor az Úr jellem
zése szerint, nem pásztorok vagyunk többé, hanem 
béresek."

E közben a világi urak is tanácskoztak b. Prónay 
Gábor lakásán. Ott is akadtak egyesek, akik fél
tek a mártiromságtól; de a többség harcias volt. 
Az volt a kérdés, hogy a december 15-ére össze
hívott gyűlés kerületi gyűlésnek, vagy csak egy
szerű tanácskozásnak tekintessék-e? A többség, 
melynek élén Szentiványi Károly, Szontagh Pál, 
b. Podmaniczky Frigyes, Ivánka Imre és Dessewífy 
Ottó állottak, azt határozta, hogy valóságos rendes 
kerületi gyűlés lesz.

E gyűlés a legveszélyesebb auspiciumok kö
zött nyílt meg. A kormány el volt határozva, hogy 
annak megtartását minden áron megakadályozza. 
A gyűlés helyéül szolgálandó templom kulcsát a 
remegő német pap magával vitte s a templom előtt 
katonaságot állítottak fel. Az egyházkerület kül
döttei ily körülmények között az iskolaépület nagy
termében gyűltek össze Dessewffy Ottó és Eszter- 
gályi Mihály esperes elnöklete alatt, azon elhatá
rozással, hogy az eleve megállapított határozatot 
ki fogják mondatni — bármi történjék is azután.

Még most is élénken él lelkemben ezen neve
zetes gyűlés képe, melyen a két sápadt arcú, de 
határozott lelkű elnök körül az egyház bajnokai 
tömött sorokban ültek, környezvre roppant számú 
kiváncsi hallgatóságtól. A világi elnök síri csend
ben nyitotta meg a gyűlést, mialatt a rendőrök 
utat próbáltak maguknak törni a közönségen át. 
Csakis annyi idő volt, hogy a képviselők egyértel- 
műleg kijelentették, hogy ő Felsége megkérendő: 
„miszerint a szept. 1-jóről kelt nyílt parancsot és 
a szept. 2-iki miniszteri rendeletet, mint egyházi 
autonómiánkat veszélyeztetőket, felfüggeszteni; a 
gyűlések tarthatása elleni tilalmak visszavétele 
mellett az egyházat az 1849-iki előtti állapotba 
visszahelyezni és ennek alapján a zsinat megtart- 
hatását megengedni, végre pedig némely hitsorso- 
saink ellen foganatba vett vizsgálatokat és kerese
teket kegyelmesen megszüntetni móltóztassék".

Még nem hangzott el a határozat, midőn a 
fegyveres rendőrség tisztje az elnökség előtt meg
jelenve kijelentette, hogy az a gyűlést vagy azon
nal oszlassa szét, vagy mint fogoly kövesse.

„Ily erőszak ellen nincs más fegyverünk — 
mondá Székács — mint az imádság." Az imát az 
egyházi elnöknek kellett volna ekkor mondania. 
Esztergályi azonban felkérőleg Székácsra tekintett.

És e komolyan ünnepélyes pillanatban Székács 
imádkozni kezdett.*

Ez imádság hatását tollal leírni nem lehet. A 
hely, hol elmondatott, az alkalom, mely véletlenül 
jött, az alak, a hang, melyen elmondva volt, mind 
összeműködtek arra, hogy a hallgatóság szívét meg
hassa és szent ihlettel töltse be s oly elhatározáso-

Lásd lapunk múlt számát „Székács imádsága".
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kát szüljön a keblekben, melyek ellenében haszon
talanná, tehetetlenné válik minden földi hatalom.

Soha ilyen rögtönzött imát nem hallottam, mely 
annyira megrázta volna a szivet és velőt egyaránt; 
melynek hallatára a kormány fegyveres durva 
eszközei ott állottak tehetetlenül könnyes szemek
kel és remegő karokkal, míg a vallásos és haza
fias lelkesültség legszentebb tiizótől ihletett egyház
tagok égbekiáltó némasággal oszoltak el.

Könyvet kellene írnom, ha e kor nevezetesebb 
eseményeit és Székácsnak működését részletesen 
akarnám elbeszélni. Legyen szabad ez alkalommal 
a legnagyobb rövidséggel csak azt jegyeznem meg, 
hogy az imént említett gyűlés után a pörbefogá- 
sok következtek, hogy ezek megszüntetése végett 
küldöttség járt fent Becsben, melynek szónoka 
Székács volt, hogy Rechberg osztrák minisztert 
nem lehetett felvilágosítani a protestáns egyház 
jogairól; míg ellenben Benedek táborszernagy, ki 
1860-ban Magyarország parancsnoka s véletlenül 
evang. vallású ember volt, Székács felvilágosításai 
folytán oly jelentést tett a bécsi kormánynak, mely
nek következtében május 15-én csakugyan vissza 
vonták a pátenst és az üldözéseket országszerte 
beszüntették.

Nagy diadala volt ez a hazai protestáns egy
háznak. Sőt méltán állíthatom, diadala lett az egész 
országnak! Mert ettől számítandó az ősi magyar 
alkotmány visszaállításának nagyjelentőségű új 
korszaka is. (Vége.)

V EG YES.
Zsilinszky Mihály kitüntetése. A genfi egye

tem a 400 éves Kálvin-jubileum alkalmából társa
ságunk elnökét, bányakerületi felügyelőt,a „theologia 
dóctora0 tiszteletcímével tűntette ki, nagyértékű 
tudományos munkásságáért. Rajta kívül Antal Gábor, 
Baksay Sándor, Erőss Lajos, Kenessey Béla, Kun 
Bertalan ref, püspökök és Balogh Ferenc, Pru- 
zsinszky József ref. tanárokat tűntette ki hasonló- 
kép az egyetem. A kitüntetés alkalmán, mely egy
házunknak és társaságunknak egykép díszére válik, 
melegen üdvözöljük egyházi életünk kitűnő vezér- 
férfiát.

Ang. 17— 18-án volt a dunántúli egyházkerület 
közgyűlése. Első nap ment végbe a soproni ev. 
templomban vései Véssey Sándornak, a dunántúli 
evang, egyházkerület új felügyelőjének nagyméretű 
ünnepléssel egybekötött beiktatása. A beiktatásra 
az országnak csaknem valamennyi protestáns egy
házvezére megjelent, a katholikus egyház és a 
zsidó hitközség is képviselve volt. Áz ünnepély 
délelőtt 9 órakor kezdődött a templomban. Először 
Bognár Endre imádkozott a király születésnapja 
alkalmából, majd Gyurátz Ferenc püspök megnyit
ván gz egyházkerület közgyűlését, küldöttség ment 
a megválasztott felügyelőért. Szűnni nem akaró 
éljenzéssel fogadta Yéssey Sándort, amint a temp
lomba megérkezett. Bognár Endre kér. főjegyző

olvasta fel az eskümintát, majd az elnökség asz
talánál Gyurátz Ferenc üdvözölte az új elnöktársat. 
Beszéde után Véssey Sándor meghatottan válaszolt 
az üdvözlésre, majd báró Prónay Dezső, Antal 
Gábor püspök üdvözölték az új felügyelőt. Szent- 
iványi Árpád, a tiszai ev. egyházkerület és az ev. 
egyházkerületnek azon püspökei és felügyelői nevé
ben köszöntötte Yésseyt, akik a beiktatásra el nem 
jöhettek. Baán Endre főispán Sopron , Somogy- és 
Vasvármegyék üdvözletét tolmácsolta szintén nagy 
lelkesedést keltve az ünneplő közönség körében. 
Löw Fülöp a kér. gyámintézet, Kund Sámuel az 
egyházmegyék, Bancsó Antal a kerület tantestületei, 
Sas István pedig a kerületi tanegyesület nevében 
beszélt. Véssey Sándor minden üdvözlésre rögtön 
válaszolt s feleleteiben egyúttal mint elsőrangú 
szónokot is megismerte őt egyházkerülete. Délben 
300 terítékű díszebéd volt a soproni kaszinó dísz
termében, ahol Véssey Sándor, Bognár Endre, Hra- 
bovszky István, Antal Gábor, báró Prónay Dezső, 
Szentiványi Árpád, Gyurátz Ferenc, Héring Zsig- 
mond, Kapotsífy Jenő s többen mondottak fel
köszöntőket.

A Ne temere tárgyalása kapcsán, Gyurátz Ferenc 
püspök, egyházi elnök, mint főpásztor, éberségre 
és lankadatlan tevékenységre szólítja fel a kerület 
lelkipásztorait. Az egyetemes gyűlésre képviselőkiil 
megválasztatlak a hivatalból való tagokon ki-viil 
egyházi részről: Hofbauer Pál, Farkas Mihály, 
Németh Pál, Horváth Sándor, Madár Mátyás, Varga 
Gyula és Brunner János, világi részről: Barcza 
Géza, Berzsenyi Jenő, Szeniczey Géza, Berzsenyi 
Dezső, Héring Zsigmond, László Kálmán, Csemez 
Elek, tanári részről: Németh Sámuel és Gecsányi 
Gusztáv igazgatók. Ezenkívül egyházkerületi fő
jegyzővé Bognár Endre, a kerület eddigi egyházi 
jegyzőjét, aljegyzővé Madár Mátyást választották 
meg. Á véleményező-bizottság elnöke egyhangúlag 
Bognár Endre lett. A pénzügyi bizottság jelentését 
Héring Zsigmond bizottsági elnök terjesztette elő. 
Gyurátz Ferenc püspök ezenkívül köszönetét rnon 
dott a kerület nevében báró Prónay Dezső egyete
mes felügyelőnek, aki nemcsak a beiktató ünnepély 
fényét emelte részvételével, hanem a közgyűlés tár
gyalásait is végighallgatta A folytatólagos köz
gyűlésen a főiskolai bizottság jelentését Hollós Já
nos tanár ismertette. Ennek kapcsán a kerület 
örömmel vette tudomásul, hogy a főiskolában az elő
menetel magas színvonalú és hogy megalakult a 
főiskolai ifjúsági missziói egyesület. Tornatanárrá 
Szabó Kálmánt választotta meg a kerület. A kerü
leti névtár kiadásának elhatározása után a közgyű
lés kimondotta az esperesek mellett a kápláni ál
lások szervezését, a kápláni kongrua törvény alap
ján. Az egyházkerületi közgyűlés az egyliázegyetem 
útján fölterjesztést intéz a kormányhoz, amelyben 
az alapítványoknak az autonom-jogok tiszteletben 
tartását követelik. A törvényszék tagjai az eddigiek 
maradtak. A kerület az egyetemes gyűléshez föl- 
terjesztést intézett, hogy mi okból maradt el ed
dig az Ihász Lajos halálával megüresedett főrendi
házi tagsági hely betöltése? A késedelem nagy 
felháborodást keltett a gyűlésen. Végül a reformáció 
mikénti megünneplését tárgyalta a kerület.
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A sárospataki diákgyüles. Minden zaj nélkül, 
de igaz bensőséggel, magvető buzgósággal, gyü- 
mölcsözést kilátásba helyező munkálkodással folyt 
le a magyarországi keresztyén diákszövetségnek 
június 28-tól július 4-ig Sárospatakon tartott ez 
idei ülésezése^ A cél, amely az emberi társadalom 
erkölcsi újjászületésének eszközlése az által, hogy 
a diákokban, mint a társadalmi élet jövendő vezé
reiben felébressze és megszilárdítsa a Krisztus 
evangéliumában és a keresztyén hitben gyöke
redző keresztyén erkölcsi öntudat, eléggé isme
retes, s csak sajnálni lehet, hogy a keresztyén 
diákok nagy tömegének kilence, bármi okból is 
távolmaradt onnan, ahol az előkészülés oly nemes 
eszközeivel találkoztunk. Azonban annál nagyobb 
lelkiépülésére voltak egymásnak a résztvevők. A 
gyűlésen képviselve volt Budapest, Kolozsvár, Ko
márom, Pápa, Sopron és Sárospaták iskoláinak 
küldöttei. A megnyitó gyűlést 28-án este 8 órakor 
tartották. A résztvevők a napnak úgyszólván min
den szakát felhasználták' lelki épülésre, kölcsönös 
fejlesztésre. A délelőtti s az estéli órákban komoly 
tárgysorozatok, a délutáni órákban pedig bibliát 
tanulmányozó gyűlések kötötték le a jelenlévők 
szívét és figyelmét: A gyűléseken előadott és meg
vitatott tárgyak a .következők: A keresztyén diák

jelleme (előadó: Pongrácz József), A kér, diák 
feladatai (Yictor János), A kér. diák küzdelmei 
(Révész Imre), A kér. diák erőforrásai (RuzsásLajos), 
Az imádkozásról (Pongrácz József), A bűn mint vét
ség magunk ellen (Victor J.), A bűn mint vétség 
mások ellen (Ruzsás Lajos), A bűn mint vétség Isten 
ellen (Pongrácz József), Ki volt Jézus? (Victor János). 
Az előadott tárgyak, valamint a bibliaolvasó órák 
mindmegannyi nemes törekvésről, mély vallásos 
kedélyről, komoly elmélyedésről és munkálkodás
ról tettek tanúbizonyságot. A gyűlés egyes mozza
nataiból még kiemelhetjük nevezetesen azt, hogy 
a jó  ügy minél szélesebb körben való terjesztése, 
s minél siker, sebb munkálkodás érdekében a szö
vetség szeptembertől kezdve egy lapot indít, vala
mint, hogy egy utazó titkári állást létesített, amely 
újonnan szervezett állást be is töltötték Victor 
János budapesti theológus személyében, míg a 
pénztári állásra Pongrácz József püspöki, titkárt 
kérték fel. A jó  Isten adja, hogy mindeme nemes 
törekvést, az Úr szőllőjében való munkálkodást a 
gyümölcsözés igaz sikere koronázza s a kitűzött 
zászló alá, amelyre a Krisztus neve van felírva, a 
magyar diákság ez időszerint elmaradott kilence 
is megtérjen.

Referens.

RENDKÍVÜLI KÖNYVÁRLESZÁLLITÁS!
ÜNNEPI ÉS KONFIRMÁCIÓI AJÁNDÉKUL FELETTÉBB ALKALMAS MŰ

KOVÁCS SÁNDOR
pozsonyi tlieologiai akadémiai tanár

KERESZTYÉN IMÁDSÁEOS KÖNYVE
mely a szerzőnél Pozsonyban megrendelhető különfé le  kiadásokban.
Nagyobb megrendelés esetére rendkívül árleengedés. —  Nevezetesen:
I. legalább 5 példánynál: csinos vászonkötésben 1 kor. 60 fillér helyett 
1 korona, fehér elefántcsont utánzaté kötésben 8 kor. helyett 6 korona.
II. legalább 15 példánynál: csinos vászonkötésben 1 kor. 60 fillér helyett 
80 fillér, fehér elefántcsont utánzaté kötésben 8 kor. helyett 5 korona.
III. legalább 25 példánynál: csinos vászonkötésben 1 kor. 60 fillér helyett 
70 fillér, elefántcsont utánzaté kötésben8 kor. helyettikor, egy példány ára.

Ajánljuk a nagytiszt, lelkész és vallástanár, valamint a tanító urak figyelmébe. Aki a 
könyvek árát előre megküldi, a csomagot bérmentve kapja, ellenkező esetben utánvétellel. 
Aki csak hosszabb idő múlva akar leszámolni, azzal külön megállapodás létesülhet.
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Legújabb!
A protestantizm us haladásának akadályai.

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

Sztehlo Kornél felolvasásai. I. Modernizmus 
és protestantizmus. II. A jövő vallása. Ára 1 kor., 
portómentesen küldve 1 kor. 05 fill.

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

A nő hivatása a m agyar protestantizm us 
küzdelm ében. írta Sztehlo Kornél. Ára fűzve 
10 fillér, portómentesen küldve 15 fillér.

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

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

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

Énekeskönyvek.
Dunántúli énekeskönyv. Félvászonba kötve 

2 kor. 20 fill. — Egész vászonba kötve, valódi 
aranynyomású kehellyel 2 kor. 60 fill. -  Chagrin 
bőrbe kötve, kapoccsal, aranynyomású kehellyel 
és metszettel 6 kor. — Finom chagrinbőrbe kötve, 
valódi aranynyomású kehellyel és aranymetszés
sel 7 kor. — Finom chagrin bőrben, valódi arany
nyomású kehellyel, kapoccsal és aranymetszéssel 
7 kor. 50 fill. — Finom chagrin bőrben, valódi 
aranynyomású kehellyel, gyöngyvirágdíszítéssel, 
arany és fehér nyomással 8 kor. — Párnázott 
borjúbőrben, valódi aranynyomású kehellyel, arany 
szegéllyel és aranymetszéssel 10 kor. 50 fill.

Győri énekeskönyv. Egész vászonba kötve, 
valódi aranynyomású kehellyel 3 kor. 60 fill. — 
Chagrin bőrbe kötve, valódi aranynyomású kehely- 
lyel és aranymetszéssel 8 kor.

— Külön kötéseket is készíttetünk. —
B ékéscsabai énekeskönyv. Egész vászonba

kötve, valódi aranynyomású kehellyel 3 kor.
— Külön kötéseket is készíttetünk. —
B eliczay-féle keresztyén halotti énekes

könyv. Egész vászonba kötve 2 kor. 40 fillér.

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

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

bőv. és jav. kiadás. Vászonba kötve 14V2 X 9 cm nagy
ságban 1 kor. SOfill., fekete bőrbe kötve, aranyvágás
sal, tokban6 kor., párnázott borjúbőrbe kötve 8 kor.
— — Hit oltára. Imakönyv ev. keresztyének szá
mára. 3. kiad. Vászonba kötve 1 K60 f., arany vágás
sal, tokban 3 K. fekete bőrbe kötve, aranyvágással, 
tokban 6 K, párnázott borjúbőrbe kötve 8 K.

Sántha Károly: B u zgóság  könyve. Fekete 
bőrbe kötve, aranyvágással, tokban 6 kor.
— — Ő rangyal. Prot. ifjak és leányok, különö
sen konfirmáltak számára. Vászonba kötve, tokkal 
2 kor. Párnázott borjúbőrkötésben, tokkal 7 kor.

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

Székács József : Im ádságok és buzgólkodá- 
sok evangyéliumi prot. keresztyének számára. 6. 
kiadás. Vászonba kötve 1472X9 cm. nagyságban, 
arany nyomással és vágással, tokban 5 kor. 
Bőrbe kötve aranyvágással, tokban 8 kor. Párná
zott borjúbőrbe kötve 10 korona.

K a p h a t ó k :

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

Hüttinger S.

„DEÁK”
szállója Pozsony,

Stefánia-út és Günther-utca sarkán.

A város legszebb helyén, a főpálya- 
udvar közelében, a főhercegi park

kal szemben. Villamos megálló
hely. — A kényelem minden 

modern eszközével fölsze
relt szép szobák. Villa

mos világítás, lift, 
fürdő a házban.

Finom ízléssel berendezett
kávéház.

Hornyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten. 45858


