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JŰLEG 1909 S Z E P T E M B E R  H Ó  25. és 26. N A P J A IN  K A S SÁ N  T A R T A N D Ó

XXIII. RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRE.
NAPIREND. ® ®

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

óra 50 p.-kor.

Érkezés Kassára íí óra 44 p.-kor. A vendégek 
üdvözlése a pályaudvaron.

Bevonulás a fogadó-bizottság által kijelölt 
lakásra.

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

D. u. v24 Órakor a Luther-Társaság igaz
gató-választmányának ülése a vármegyeház 
közgyűlési termében (Fő-utcza).

D . u. Va5 Órakor a Luther-Társaság köz
gyűlése a vármegyeház közgyűlési termében.

T Á R G Y S O R O Z A T  ;

}. 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.

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

M Ű S O R :
6. Vegyeskar, A U G U S ZT IN Y  ELEK úr 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 egyházkerűleti gyámíntézet 

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

Offertoríum a Luther-Társ. és a Gyámintézet javára.

„Schalkház“ szálló téli kertjében.

J. Erős vár a mi Istenünk. Kőiének, I. 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 socíalís mozgalomban", 

felolvassa BAN CSÓ  A N T A L  theol. akad. igazgató.
4. Duett. Előadják; özv. F E L E Y  G Y U L Á N E  és 

KLEBERSBERG G É ZÁ N É  úrnők.
5. Mozzanatok a dunánínneni egyházkerületí gyámín- 

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

Este ismerkedési estély a
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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 

m. e. e. e. gy. í. világi elnök.
2. Évi jelentés és a Gusztáv Adolf-egylet segélyeinek 

a kimutatása, előadja G Y U R Á T Z  FERENCZ egyh. elnök.
3. A z egyházkerületí elnökök jelentése.

4. A  számvizsgáló-bizottság jelentése.
5. A  központi-bizottság segélykíosztásí tervezete.
6. Jegyzőkönyvi hitelesítők kinevezése.
7. Kérvények és indítványok.
8. Offertoríum a nagy szeretet-adományra.

K edvezm én yes vasúti jeg y ek  ügyében intézkedett 
a Luther-Társaság elnöksége. A  Luther-Társaság és Gyám
íntézet mindazon tagjai, kik a kedvezményes vasúti jegyet 
igénybe veszik, szíveskedjenek Majba Vilmos Luther-Tár-

MEGHÍVÓ
A MAGYARHONI EGYETEMES EVANGYÉLMI EGYHÁZI

GYÁMINTÉZETNEK
folyó 1909. évi szeptember hó 26-án Kassán tartandó

49-IK ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRE
1.

A magyarhoni e. e. e. gyámintézet közgyűlésének napirendje:
1. A közgyűlés napján reggeli 9 órakor a kassai ág. hitv. evang. templomban istenitiszte

letet tart a gyámintézet. Ünnepi szónok: Paulik János nyíregyházi lelkész.
2. Istenitisztelet végeztével nyomban a templomban világi Elnök megnyitja a közgyűlést.
3. Az egyházi elnök beterjeszti évi jelentését, úgy a német Gusztáv Adolf egylet részéről

érkezett évi segélyek kimutatását.
4. Az egyházkerületi elnökök jelentést tesznek.
5. A számvizsgáló-bizottság beadja jelentését.
6. A központi bizottság bemutatja segély kiosztási tervezetét.
7. A jegyzőkönyv hitelesítésére bizottság küldetik ki.
8. Kérvények, indítványok.
6. Templomi offertorium  a nagy szeretetadományra.

II.
A kassai gyűlést megelőzőleg a magyarhoni e. e. e. gyámintézet központi bizottsága folyó 

évi szept. 24-én délután 3 órakor Budapesten a budapesti ág. hitv. evang. egyház Deáktéri tanács
termében ülést tart, melyen a kassai közgyűlés tárgyait előkészíti.

Az Elnökség a fent nevezett közgyűlésre, úgyszinte az „esti ünnepélyre“ tisztelettel meghívja Kassa városának 
nagyérdemű közönségét, valamint a gyámintézet tagjait közel-távolból.

Kelt Pápán és Budapesten, 1909. évi augusztus hó 15-én.

Dr. Láng Lajos Gyurátz Ferencz
a magyarhoni e. e. e. gyámintézet világi elnöke. . püspök,

^  a magyarh. e. e. e. gyámintézet egyházi elnöke,

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. 1 órakor a „Schalkház" szálló téli kertjében.

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

Budapest, 1909 augusztus 1.

Dr. Z S IL IN S Z K Y  M IH Á L Y  S C H O L T Z  G U S Z T Á V  M A JB A  V IL M O S
v. b. t. t. püspök igazgató

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

saságí titkárnál (Budapest,VII., Rottenbíller-u. 12. sz.) jelent
kezni. A z elszá llásolásra  vonatkozólag szíveskedjenek 
Mohr Béla, kassai ev. lelkész úrnál jelentkezni.
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Isten.

Nincsen olyan ember, akit le ne verne 
Az életnek ezer gondja, búja, terhe.

Sok szomorúsága.
Kinek —  ha előtte veszve látszik minden — 
Ne szállana hozzád, nagykegyelmű Isten 

Esdeklő fohásza.

Te gyönyörű Eszme ott, a fényes égbe,
Te vagy a csüggedő lélek menedéke, 

Vigasza, szerelm e!
Mi lenne belőlünk, ha téged nem tudnánk, 
Vészes éjek árnyán m erre-hova futnánk 

Védelmet keresve?

Mért nem szédít alá meredélyek széle? 
T om boló viharban mért állunk — nem félve 

Villámok csatáját?
Feldúlt kicsi fészek újra miért épül?
Mért nem félti a szív újabb jégveréstül 

Zsenge gabonáját?

Ezer sebtől vérzők gyógyulást mért hisznek, 
Ki adta a reményt a haldokló szívnek.

Hogy megint feléled?
Mért tűnik nyomában a kesergő bánat;
Mért apad el könye özvegynek, árvának 

Ha veled beszélhet ?

Oly jó l esik tudni, hogy Te élsz felettünk 
S örvénybe sülyedni nem hagyod a lelkünk 

Amelyet T e  adtál! —
Te vagy a örök-nagy biztató szivárvány! 
Mindent elveszítve még se bolygunk árván. 
Ha Te, j ó  Istenünk, szivünkbe m aradtál!

Kriizselyi Erzsiké.

Krisztus a mi gazdagságunk. *
I. Kor. 8, 7—9. Annakokáért miképen mindenek

kel bővölködtök, tudniillik hittel, Isten beszédével, 
tudománnyal, minden szorgalmatossággal és hozzánk 
való szerelmetekkel; meglássátok, hogy e jótétemény
ben is bövölködjetek. Nem parancsolás szerint szó
lok, hanem egyebeknek szorgalmatosságok példájá
ból indíttatván, hogy a ti szerelmeteknek is tisztasága 
bizonyos legyen mindeneknél. Mert tudjátok ami 
Urunk Jézus Krisztus jótéteményét, hogy ő ti éret
tetek szegénynyé lett, mikor gazdag volna, hogy ti 
az ő szegénységével meggazdagodnátok.

Szeretteim az Ú rban!
Összejöttünk mint egyházkerületünk képvi

selői és vezetői, hogy egy egész év munkájáról

* Mint lapunkban olvasható, aug. 26—27-én ünnepet 
ült a dunáninneni kerület P ozsonyban: a két egyház
kerületi elnök félszázados egyházi szolgálatának for
dulóját. Ez alkalom mal Schm idt K. J. pozsonyi lelkész 
nagy hatású prédikációt m ondott a gyámintézeti isten
tiszteleten. A tartalmas építő beszédet a közgyűlés 
jegyzők önyvébe  is felvétette, de hogy m inél többen 
olvashassák, a szónok szíves engedelm ével eredeti 
magyar szövegében a Családi Lapban is közzé teszszük. 
A jelen lévő egyetem es felügyelő úr azzal a találó meg
jegyzéssel fejezte ki a közhangulatot: Vajha mennél 
többen  gondolkodnának igazságain ! Ezzel az óhajjal 
bocsátjuk útjára a beszédet m i is, Szerk.

számot kérjünk, számot adjunk. Komoly egy
házi dolog ez is Ám bár tudjuk, hogy az egy
házi élet tűzhelye a gyülekezet s az egyházi 
életben a közigazgatás csak szerény eszköz, a 
fődolog pedig a kegyelmi eszközökkel való hű 
sáfárkodás: a mi munkánk is egyházi munka, 
mert amiről tanácskozunk, amit határozunk, 
az mind azon egy  célzattal történik s történ
hetik csak, hogy a kegyelmi eszközök nyúj
tása s használata biztosítva legyen, hogy az 
evangyéliom mennél mélyebben belehatoljon 
idvezítő erejével népünk leikébe, megszentelő 
erejével pedig mennél jobban  áthassa egész életét.

Magától értetődő dolog, hogy tárgyalásaink 
fonalán lesz szó mindenféle akadályról is, amely 
egyházi munkánk útjába gördül s különösen 
egyről minduntalan meg kell emlékeznünk: am i 
hagyom ányos protestáns szegénységünkről. 
Tagadhatatlan tény, hogy szegények vagyunk 
s szegénységünk sokszor, sokhelyütt megbénítja 
az egyházi életet. S mégis! ne beszéljünk foly
tonosan s ne panaszkodjunk szünet nélkül ezen 
szegénységünkről, hanem beszéljünk egyszer a 
mi gazdagságunkról. Erre késztet minket a mi 
szent leckénk is.

Krisztus a mi gazdagságunk!
1. Ő benne örök  mennyei kincsünk van.
2. Ő általa örök mennyei kincseket oszto

gathatunk másoknak is.
1. Pál apostol, midőn szent leckénk igéit 

leírta, hasonló dologban fáradozott, mint Gyám
intézetünk. Gyűjtést rendezett az ő  pogány 
keresztyén gyülekezeteiben a szegény jernzsá- 
lemi keresztyének javára. A korinthusiakat is 
bőséges adakozásra buzdítja, még pedig azzal, 
hogy megmutatja nékik, milyen gazdagok ők. 
Gazdagok? Hiszen tudjuk, hogy a korinthusi 
gyülekezet majdnem kivétel nélkül egyszerű, 
alacsony származású s így szegény emberekből 
állott. Igenis, szegények voltak a világ felfogása 
szerint s mégis gazdagok. Miben állhatott gaz
dagságuk? Az apostol megmondj a nékik: Krisztus 
az ő gazdagságuk; benne van nékik örök 
mennyei kincsük.

Ez nekünk is szól, szeretteim az Úrban. 
Krisztusban van nekünk is mennyei kincsünk 
s így mi is, noha a világ ítélete szerint szegé
nyek vagyunk, mégis gazdagok vagyunk.

A dolog lényegét nézve természettől fogva 
minden ember, az egész emberiség, az egész 
világ — szegény. Isten előtt szegények vagyunk, 
örök adósok, akik nem képesek adósságukat 
önön erejükből törleszteni. Elzen nyom or — 
egyszóval — a bűn. A bűn tesz minket szeren
csétlenekké, szegényekké. S ezen nyom ort mi 
nem vagyunk képesek legyőzni. De Isten kö
nyörült rajtunk, «mert tudjátok a mi Urunk 
Jézus Krisztus jótéteményét, hogy ő  ti érettetek 
szegénynyé lett, mikor gazdag volna, hogy ti 
az ő szegénységével meggazdagodnátok». Az 
örökké gazdag Isten az ő egyszülött fiában a 
Jézus Krisztusban szegénynyé lett mi érettünk, 
azaz magára vette a mi szegénységünket, a mi
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bűnünket s elszenvedte mi helyettünk, mi éret
tünk a mi bűnünk büntetését s ezzel m eg
fizette a mi adósságunkat, elégtételt, örök  engesz
telési szerzett nékünk, úgy, hogy most bűneink 
bocsánatjában az örök üdvöt bírjuk s élvezzük. 
Amely emberi szív érzi nyomorúságát s a bűn 
súlya alatt összeroskad, hál’ Istennek, szaba
dulhat is ezen nyom orból: ha hitben maga 
számára elfogadja Krisztus áldozatát, a bűnök 
bocsánatját —  békességet, üdvöt vészén s így 
gazdag. Krisztus szegénységével tehát meggaz
dagodhatunk —  kegyelemből idvezülhetünk! 
Az erről szóló hír, ez a valóban örvendetes, 
jó  bír, az evangyéliom, még mindig hangzik

Wímmer munkássága.*
írta l)r. Magyar Győző.

Legfőbb gondját hívei hitéletére fordította. Azt 
akarta, hogy ugyanaz a vallásos érzés hassa át 
őket is, amely az ő lelkét hevítette. S tudta, hogy 
e téren a legtöbbet a pap példája tesz. S úgy is 
élt. Nemcsak prédikálta a hitet, hanem mondhatni 
egész lénye sugározta ■ azt.

Nemcsak élén állt híveinek, hanem közöttük 
élt, oktatva, vezetve, buzdítva és vigasztalva őket, 
sőt, ha a szükség úgy hozta magával, korholva és 
fenyítve is. Mert rendkívül szigorú fegyelmet gya-

A felsölövői papiak.

szerte e világban s mi reánk emberekre nézve 
a legfőbb kincs,

De szeretteim az Úrban, hol találjuk mi 
ezen kincset legtisztábban? Sehol másutt, mint 
éppen a mi szegény lutheránus egyházunkban. 
Földi javakban ugyan nagyon szegény a mi 
egyházunk, az igaz. Erre emlékeztet minket a 
Gyámintézet is, mely régi szokás szerint az 
egyházkerületi közgyűlés kíséretében szokott 
ülésezni. A Gyámintézet folytonosan ráutal sze
génységünkre. De mert a tiszta evangyéliumot 
bírjuk s benne az élő Krisztust, akiben egyedül 
van váltságunk és üdvünk: a mi egyházunk 
mégis a gazdag  egyház. Ezt bizonyítják a mi 
hitvallásaink, mindenekelőtt a meg nem másított 
ágostai hitvallás. Egyházunk egész története is 
bizonyítja ezt. Csak egygyel törődött csak egy
ben volt foglalatos s ezen egygyel áldást is 
h ozott: hogy a lelkek az evangyéliom által az 
örök üdvöt vegyék. A mi egyházunk sohasem 
politizált, hanem mindig csak a lelkek üdvét 
kereste. Ez az ő  dicsősége. (Folyt, köv.)

korolt gyülekezetében s hívei erkölcsi eltévelyedé
seire kemény egyházi fenyítékeket alkalmazott. 
Sőt bizony hébe-korba az is megesett, ha nagyon 
megharagították, hogy testileg is megfenyítette a 
félrelépőket. S azok oly hódolattal viseltettek 
iránta, hogy a büntetést bűnük természetes folyo
mányaként fogadták tőle. Kurz Sámuel megemlé
kezik könyvében egy asszonyról, akit Wímmer, 
miért, miért nem, egy alkalommal arcul ütött. Ez 
az asszony valakinek arra a kérdésre, nem tett-e 
ezért ellene feljelentést, ily választ adott: „Eszembe 
sem jutott, hisz jobban esik a papunktól egy 
pofon, mint mástól egy csók.“

Kiváló hitszónok volt, aki a nép egyszerű fiait 
és a környék intelligenciáját egyaránt el tudta 
ragadni tüneményes ékesszólásával. Mikor megzen- 
dült érces hangja, amely nagy szelleme mély gon
dolatait, nemes szíve áhítatos érzelmeit szólaltatta

* Mutató a Lutker-Társaság kiadásában legközelebb 
megjelenő „Wimmer Gottlieb Ágost, Felső-Lövő nagy papja" 
c. munkából, amelyet a szerző eredeti forrás kutatás és 
tanulmányozás alapján írt.
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meg, minden szem rajta pihent s hatása alól nem 
vonhatta ki magát senki. A lelkesedés tüzétől átszel- 
leniülten himlőhelyes arca is megszépülni látszott.

Nagy gondot fordított gyülekezetében az énekre 
is, mert tudta, mily nemesítő, felemelő hatással 
van ez a lélekre. Gondoskodott róla, hogy már az 
iskolában minél több egyházi éneket tanuljanak s 
minél szebben adják is azt elő. így készítette ölő 
a templomi éneklés reformját. Később, mikor már 
tanítóképzőt alapított, többhangú énekkar is szere
pelt az ünnepeken. Még trombitás zenekar is ala-

és az emberiség jövőben is üdvét várhatja. —  Ezt 
is már az iskolában odaadta a gyermek kezébe s 
vigyázott rá, hogy azt később is, míg csak kezét 
emelni tudja, forgassa.

Mint az énekeskönyvet, úgy a bibliát is maga 
nyomatta és árúsította; Angliából is rengeteg pél
dányt hozatott be. Fenmaradtak számadásai az 
1848 előtti 10 évről. Ezekből kiderül, hogy ez idő 
alatt teljes bibliát közel 60, újtestamentumot 70 
ezret adott el, a legtöbbet magyar nyelven, azután 
cseh, német, szerb és héber nyelven terjesztette őket.

A felsőlövöi evang. templom.

kult, mely a legszebb egyházi dallamokat adta elő 
a hívek lelki gyönyörűségére vasárnap délután on- 
kint a templom tornyából.

Uj énekeskönyvet is vezetett be az esperes- 
sóg és a kerület ellenkezése dacára gyülekezeté
ben. A_berlini énekeskönyv alapján ő maga adta ki 
ezt. Mint a felsőlövői egyházközség tulajdona Lövőn 
és még egy pár helyen mai napig használatban 
van, s azóta hét kiadást ért. Gondoskodott róla. 
hogy ez az énekeskönyv minden családban meg
legyen s belőle necsak a templomban, hanem ott
hon is énekeljenek és imádkozzanak.

De nem kisebb mértékben terjedt ki figyelme 
a bibliára is. „Meg vagyok győződve — írja egy 
helyütt — s élek-halok ezzel a meggyőződéssel, 
hogy a biblia és csak a biblia az, amelytől a világ

Érdekes apróságot mesélt el egyszer Karsay 
szuperintendens Wimmerről. Pápáról, a kerületi 
gyűlésről hazatérőben Nemesdömölkön pihent meg. 
Onnan egy odavaló gazda vitte haza kocsiján. 
Egy egész láda biblia és egyéb vallásos iratok 
voltak vele. Mikor a fuvar kifizetésére került a 
sor, Wimmer pénz helyett ezekből ajánlott fel 
többet a parasztnak. Ez bele is ment az alkuba 
s falujában büszkén mutogatta a kapott könyveket.

Egyéb vallásos iratok szerzésére, kiadására és 
terjesztésére is vállalkozott. Maga is sokat írt. 
Jeles írói tehetség is volt, kinek vallásos ihlettel 
írott műveiből ezrek meg ezrek merítettek hitet és 
gyönyörűséget. Papok számára írta német nyelvű 
Agendiáját, azaz szertartáskönyvét. Sokkal nagyobb 
hatást keltettek a nép és ifjúság számára írott mun
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kái: Bibliatörténetei, Egyháztörténete és Imakönyve. 
Egyháztörténetéből több mint 2300 német, 4000 
magyar és 3500 szláv példány kelt el. Pedig az 
egyházkerület a világi hatóság felszólítására kény
telen volt az iskolában használható tankönyvek 
közül kitiltani, minthogy a vallási üldözések erős 
festése a helytartótanács szerint a katholikusok ellen 
gyűlölséget kelthet. Pedig nem kisebb ember, mint 
Haubner ajánlotta. Imakönyve is rendkívül széles 
körben elterjedt. Kurz műve egy nagymíveltségű 
kath. bárónét említ, ki azt legkedvesebb könyvei 
közé sorozta.

Mily nagy arányban folytatta a könyvek terjesz
tését, arra elég felemlíteni, hogy a fentebb említett 
10 év alatt valami 160,000 frt folyt be az általa 
terjesztett munkák árában. Ő maga 500 frt évi 
jutalmat kapott e munkásságáért. Évről évre nagy 
utazásokat tett ennek érdekében nemcsak hazánk 
legtávolabbi részeiben, hanem Ausztriában és Né
metországban, sőt két ízben — 1840-ben és 1848- 
ban —- Angliában is.

Sokat írt egyházi lapokba is, első sorban ter
mészetesen német lapokba, de amikor megindult 
1842-ben Pesten az evangélikusok és reformátusok 
egyesülése érdekében küzdő: „Prot. Egyházi és 
Iskolai Lap", annak is buzgó munkatársa lett és 
különösen saját kerületének vezetői ellen sok ke
mény támadást intézett.

Kiváló emléket állított magának az ő korában 
oly szegény magyar pedagógiai irodalomban is. 
1846-ban Kőszegen adta ki „Legújabb olvasóköny
vét", mely szerzőjének úgy kiváló pedagógiai érzé
kéről, mkt hazafias érzelmeiről szép bizonyságot tesz.

Azt sem lehetetlen említés nélkül hagyni, hogy 
e nagytudományú férfiú a földrajzi irodalomban is 
szaktekintély volt s egy nagy bécsi vállalatban 
egész köteteket írt távoli világrészekről, egy másik
ban pedig Sopron- és Abaujvármegyét mutatta be. 
—  Hogy még egyszer; visszatérjünk az egyházi 
téren eszközölt reformjaihoz, még különösen kettőt 
kell kiemelni; 1841 ben eltörölve az addigi jórészt 
önkéntes adományokon; alapuló jövedelmi forráso
kat, behozta a rendszeres egyházi adót, mi a gyü
lekezet anyagi állapotát nagyszerű virágzásba hozta, 
majd 1845-ben a felebaráti szeretet gyakorlására 
gyülekezeti segélyegyletet alapított.

S most szóljunk arról az alkotásáról, amely a 
legdúsabban fűzte homloka köré a babért, a felső
lövői tanintézeteknek, a tanítóképezdének, a közé
piskolának és a nevelőintézetnek vagy internátusnak 
alapításáról. Ez volt Wimmer főműve.

Az egyház veteményes kertjét, az iskolát, már 
mint egész ifjú pap nagy figyelemre, méltatta. Ennek 
fejlesztésében fáradhatatlan volt. Úgy az anyagyü
lekezetben, mint a libákban folyton szervezte az új 
állásokat, emelte az új iskolaépületeket. Határfői 
leány gyülekezetében pl. egy nagy templom- és 
iskolaépület alapját vetette meg, amely a környék 
egyik legkiemelkedőbb pontján máig messzelátha- 
tólag hirdeti a hitbuzgóság hatalmát. Az anyagyü
lekezetben később már a két tanítós iskolával sem 
volt megelégedve s 1845-ben kivitte, hogy az egy
ház harmadik tanítói állást is szervezett.

(Folyt, köv.)

V E G Y E S .
A tlnnániiHieni evang. egyházkerület ünnepe.

A dunáninneni evang. egyházkerület aug. 26-án 
kezdette meg ez évi rendes közgyűlését Pozsony
ban. Az egyházkerület a gyűlés keretében megható 
szeretettel ünnepelte két elnökét, dr. Baltik Frigyes 
püspököt és Laszkáry Gyula egyházkerületi fel
ügyelőt abból az alkalomból, hogy most töltötték 
be az egyház szolgálatában való működésük ötve
nedik esztendejét. A jubileumi ünnepségre Pozsonyba 
érkezett báró Prónay Dezső, a magyarhoni evang. 
egyház felügyelője, dr. Zsilinszky Mihály v. b. 1.1., 
a bányai evang. egyházkerület felügyelője, dr. Láng 
Lajos v. b. t. t., az egyet, gyámintézet elnöke s 
számos előkelőség.

Az istentisztelet után, amelyen Schmidt K. 
Jenő pozsonyi lelkész és Hándel Vilmos főesperes 
beszéltek, — a lyceum nagy tornatermében kez
dődött a gyűlés, melyet Laszkáry Gyula világi el
nök nyitott meg. Nagy hatást keltett beszédében 
kifejtette, hogy az egyház helyzete anyagilag javult 
ugyan, de azért sajnálatos visszaélések tapasztal
hatók. Rámutat arra, hogy a társadalmi szélső 
áramlatok nngy veszélyt rejtenek magukban. Rá
mutat arra, hogy a magyar protestántizmus szám
talan esetben védte a magyar haza alkotmányát, 
amelylyel az evang. egyház alkotmánya teljesen 
összeforrt. Az államsegély révén sikerült az egy
ház terhein könnyíteni, amivel kapcsolatban az 
állam befolyást gyakorol nemcsak az iskolai, de 
egyházi téren is, minek jogosságát nem lehet ta
gadni. Különösen hangoztatja a magyar hegemó
nia feltétlen megvédését, a nemzetiségi velleitások 
visszahárítását, amelyek, miként más felekezetű 
egyházakban, úgy az ev. egyházban is —  sajnos — 
előfordulnak s amelyek eltűrése az autonómia rová
sára volna. Foglalkozott ezután az elnök az ultra- 
montán mozgalmak rohamos mérvű fejlődésével, 
amelyek főcélja Magyarország rekatolizálása. A Ne 
temere pápai dekrétum bár visszavonatott, szigorú 
utasítást kaptak a kath. lelkészek a reverzálisok 
vételét illetőleg. Főprogrammja volt elejétől fogva 
a magyar hegemónia és a magyar evang. egyház 
kapcsolatos védelme s utolsó leheletéig ezért fog 
dolgozni. Végül javasolja, hogy az Ihász Lajos 
dunántúli kerületi felügyelő halálával érzett részvét 
jegyzőkönyvben megörökíttessék s erről Ihász özve
gye értesíttessók A közgyűlés ezt egyhangúlag el
határozta s egyben az elnök folytatólagos javasla
tára Véssey Sándort kerületi felügyelővé történt 
megvalasztása alkalmából, Antal Gábor református 
püspököt negyven évi jubileuma, Erőss Lajos re
formátus püspököt pedig megválasztása alkalmából 
üdvözölték.

Ezután dr. Baltik Frigyes püspök, egyh. elnök 
melegen üdvözölte báró Prónay Dezső egyetemes 
felügyelőt és dr. Zsilinszky Mihály bányai egyház- 
kerületi felügyelőt abból az alkalomból, hogy a 
gyűlésen megjelentek s köszönetét mondott a rész
vételért.

Majd báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő 
szólalt fel. Kedves kötelességének tartja a jubi
leumi alkalomból első sorban a kerületet üdvözölni,
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mert az évforduló első sorban a kerület ünnepe. 
Utal a rövid emberi életre, amelynek dacára, nagy 
munka vár minden egyes egyénre, a saját műkö
dési terén s annál nagyobb azokra, akik az evang. 
egyház terén munkálkodnak Az ünnepeltek abban 
a korban léptek az egyház szolgálatába, amikor 
az egyházi ügyekkel való foglalkozás bizonyos 
kockázattal járt. Foglalkozik dr. Baltik Frigyes 
püspök és Laszkáry Gyula hervadhatatlan érde
meivel. Megemlékezik az egyetemes egyház egy 
nevezetes mozzanatáról, amikor a zsinat tartása 
veszedelemben forgott s Baltik Frigyes püspök 
bölcsessége óvta még az egyetemes egyházat a 
nagyobb zavaroktól. Isten áldását kéri a két kiváló 
vezérférfiúra. Farbaky István méltatja Baltik püspök 
tevékenységét és ismerteti életpályáját Bejelenti, 
hogy a kerület gyűjtést indított egy Baltik-Lasz- 
káry-alap megteremtése czéljából, amely máris te
kintélyes összeggé növekedett. Laszkáry Gyula el
nöktársa nevében is megköszöni az emlék-megőr- 
őrzés e szép módját s ezer koronával járul az 
alaphoz. Zsilinszky Mihály szólt ezután. A két 
ünnepelt férfiú iránt érzett tisztelet hozta őt a gyű
lésre. Üdvözli a két elnököt, akikhez hasonló sok 
vezért kíván az evang. egyháznak. Raab Károly fő
esperes javaslatára az összes beszédeket jegyző
könyvbe iktatták. Végül Hándel Vilmos főesperes 
az üdvözlő iratokat olvasta fel nagy tetszésnyilvá
nítások közepette.

A két népszerű egyházvezér ünneplése ezzel 
véget ért s következett a közgyűlés rendes tár
gyainak megvitatása.

A gyűlés befejezése után küldöttségek tiszte
legtek az egyházkerület elnökeinél. A pozsonyi ev. 
egyház negyven tagú küldöttségét dr. Dobrovits 
Mátyás egyházfelügyelő vezette.

Délben díszebéd volt a Magyar király-szálló
ban, ahol dr. Laszkáry Gyula, dr. Dobrovits Mátyás, 
báró Prönay Dezső, dr. Baltik Frigyes, Zsilinszky 
Mihály, Láng Lajos, Handel Vilmos s többen mond
tak felköszöntőt.

*

_ Az egyházkerület másnap folytatta tanácskozá
sait. Dr. Baltik Frigyes püspöknek az egyházkerü- 
let egy évi beléletének minden jelentékenyebb moz
zanatát felölelő és kimerítő évi jelentését a közgyűlés 
köszönettel és elismeréssel vette tudomásul. Ugyan
csak hálás köszönettel vették tudomásul Dréher 
Antal hétezer koronás adományát is. Az egyik megüre
sedett törvényszéki bírói széket Thébusz Aladár 
pozsonyi járásbiróval töltötte be a kerület. Ügyész 
dr. Trsztyénszky Ferenc, alügyész dr. Petrovics 
Rudolf lett. Egy pénzügyi bizottsági helyre Kovács 
Sándor, kerületi leányintézeti bizottsági helyre dr. 
Masznyik Endre, a jogügyi bizottságba dr. Dras- 
kóczy Zsigmond választatott meg. A Selmecbányái 
ev. lyceum kormányzótanácsa az eddigi tagokból 
alakíttatott meg, új tagja Földváry Elemér lett.
A miniszteri rendeletek tudomásul vétele után az 
egyetemes gyűlésre kiküldendő képviselőket válasz
tották meg. Majd Jánossy Lajos előadása kapcsán 
elhatározta az egyházkerület, hogy az 1848. évi 
XX. törv.-cikk teljes végrehajtása s az 1907. évi

XXVII. törv.-czikkből és a vonatkozó miniszteri 
utasításból folyó sérelmek orvoslásának erélyes 
szorgalmazására kéri fel az egyetemes egyházi 
gyűlést. Schleiflér Károly előadói javaslata alapján 
a kerület a lelkészi fizetések ügyében a múlt év
ben hozott határozatát megújítja. Úgyszintén Han
del Vilmos főjegyző előadása alapján azt a hatá
rozatot is, melyet a gyűlés a theologiai fakultás 
ügyében már hozott. Az egyetemes nyugdíjintézet 
létesítése megnyugvással vétetett tudomásul. Ha
sonlóképen az egyetemes adóalap életbeléptetése 
is. A zsinati előmunkálatokra vonatkozólag a kerü
let fentartja azt a jogát, hogy a tervezeteket hozzá
szólás végett a zsinat előtt megkapja. A zsinat 
sürgős megtartását nem tartja célszerűnek. Az 
egyetemes számadások tudomásul vétele után Bisz- 
kup Béla a tanügyi bizottság részéről tett jelen
tést. A kerület felkéri az egyházegyetemet vallás
tanítási szabályrendelet-tervezet kidolgozására. Ki
rály Ernő igazgató a Selmecbányái lyceum ügyeit 
ismertette. A közgyűlés e tárgynál Tömörkény 
Dezsőt és Voticzky Zoltánt segédtanárokul egy 
évre megválasztotta. A theologiai otthonra vonat
kozó jelentés és a pénzügyi bizottság jelentésének 
tudomásul vétele után Trsztyénszky Ferencz meg
választott ügyész tette le hivatalos esküjét. A tanító
képző intézetnél a két önálló évfolyam költségeinek 
utalványozásával a püspök megbizatott. A Reischel- 
alapítvanybó! százán kaptak összesen 14,370 korona 
segélyt.

A Baldácsyy-alapból kiosztandó segély 10,000 
korona, a gyámoldai segély 700 korona,'a rendes 
államsegély 68,500 korona, a Zsedényi- ösztöndíj 
pedig 10 tanító részére 1700 korona. Schmidt Károly 
Jenő előadása kapcsán a kerület a reformációnak 
1917-ben leendő négyszáz éves évfordulóját úgy 
határozta legméltóbban megünnepelni, hogy az egy
házakat gyűjtésre felhívja s a begyűlő összeget egy 
kerületi árvaház alapítására, a kerületi diakonissza
intézet fejlesztésére és az ingyen theologus-kép- 
zésre fordítja. Bándy Endre a lelkész értekezletről 
számolt be. Ezenkívül tudomásul vette a kerület az 
ipolyvecei egyház anyásítását s az orsz. evangélikus 
tanáregyesületbe 100 koronával alapító tagul be
lépett.

Zelenka püspök ünneplése. Zelenka Pál püspök 
aug. hó 15-én töltötte be 70-ik esztendejét. Ez 
alkalmat a tiszamelléki egyházkerület felhasználta 
arra, hogy a főpásztor iránti ragaszkodásának meg
ható kifejezést adjon. A debreceni kér. gyűlés 
alkalmából díszes albumot adnak át a püspöknek 
a kerület összes tisztviselőinek, papjainak és taná
rainak fényképeivel A püspököt a Családi Lap
nevében is üdvözöljük s életére az Úr áldását 
kérjük.

Korcsek Zsigmond f .  Egyházi életünknek egy 
hű s fáradhatatlan munkása hunyta le szemeit 
szept. 6-án Pozsonyban: Korcsek Zsigmond, nyug. 
tanító, dr. Baltik Frigyes püspök ifjúkori barátja. 
Korcsek a theologiát végezte, azonban Pozsonyban
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tanítóvá választották s szeretetével megmaradt ezen 
a pályán 50 évig. A tanítói munka mellett levél
tárosa, jegyzője volt a pozsonyi egyháznak s dunán- 
inneni kerületnek; csupán akkor vált meg e mun
kamezőtől, amidőn pár év előtt jobb karját ampu
tálni kellett. Számos magánintézetben is tanított s 
fáradhatatlan szorgalmával, takarékosságával hat 
gyermeket nevelt fölt a szerény tanítói fizetésből. 
Akárhová állították, mindenütt hű, kötelességtudó 
munkás volt s kivívta a közbecsülóst. 74 évet élt. 
Áldás emlékére, béke poraira!

Képeink. Dr. Magyar Győző, felső lövői gymn. 
tanár megírta Wimmer Ágost Gottliebnek, Felső- 
Lövő nagy papjának életrajzát. E művecske az 
Egyházunk Nagyjai czímű vállalatban fog megje
lenni. Kedves kötelességet teljesítünk, amidőn e 
szépen sikerült s önálló forrástanulmányon alapuló 
életrajzból egy részt olvasóinknak Ízelítőül bemuta
tunk s a füzetben előforduló képeket is közöljük. 
Múlt számunkban közöltük a hős pap arcképét; 
ma folytatjuk a képek közlését s a jövő számra 
is marad még. Üjítsuk meg nagyjaink emlékezetét, 
mert példájukból erőt meríthet a jelen nemzedék.

Legújabb!
A protestantizmus haladásának akadályai.

Egyháztársadalmi tanulmány. Irta ifj. dr. Berzsenyi 
fenő. Ára 60 fill., portómentesen küldve 65 fill.

Sztehlo Kornél felolvasásai. I. Modernizmus 
és protestantizmus. 11. A jövő vallása. Ára 1 kor., 
portómentesen küldve 1 kor. 05 fill.

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

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

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

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

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

Luther-T ársaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1909 junius 1-től szep

tember 1-ig befolyt összegek kimutatása:
1. Bányai egyházkerület segélye 1000 kor.
2. Alapítótagok tőkefizetése, Bélák István 200 kor.
3. Alapítótagok kamatfizetése 1908-ra : Hámos László.
4. Rendes tagoktól évi 8 koronával, 1909-re: Kőszegi 

egyház, Michaelisz Izidor, Porkoláb Gyula, Batthándi egy
ház, Veszprémi egyház, Skrooma Ottó, Soproni alsó egyhm. 
tanító-egylet, Nagyszombati egyház, Krupecz István, Marék 
Károlyné, Martinovich Istvánná, Fekete Imrénó, Pesti magyar 
egyház (16 kor.), Pesti német egyház, Dr. Sauer Károly, 
özv. Stadtrucker Jánosné, Gráf József, Blatnicsek Pál, 
ifj. Blazy Lajosné, Vámosi egyház, Hauffel Sándor (4 kor.), 
Petry Gyula, Mockovcsák Ernő, Bánsági egyhm. (10 kor.), 
Hetyey Mór, Bokodi egyház. Oroszlányi egyház, Droppa 
Sámuel. 1908-ra: Sziráki dekánátus, Beretvás Pál, Czipot 
Géza, Bekk József, Bentsok János, Fadgyas János, Hugyecz 
Pál, Koós Elemér, Kemeneshőgyészi egyház, Dendely Samu, 
ifj. Bállá János, Bella Lajos, Hallat János. 1910-re: Kőszegi 
egyház. 1907 és 1908-ra: Bohár László, Blaskovits Pál, 
Gald Emil, Bán Miksa, Jankó Mihály (10 kor.), Günther 
Ernő, Dr. Guhr Mihály. 1908 és 1909-re: Mezey Gyula, 
Aradi egyház, Horváth Dezső, Csók György, 1909—1910-re : 
Csepregi György, 1907—1911. évekre: Dobsinai egyház, 
1906-ra: Bándy Miklós.

5. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával, 1909-re: 
Lángé Pál, Huszágh János, Kotsch Mihály.

6‘. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával, 1909-re: 
Likerecz István, Vanitsek Lina, Rédey János, Rédey Sándor, 
1907 és 1908-ra: Lazányi Samu.

7. Raktárbérletből 200 kor.
8. Adományok: Tomasek Istvánná, Cs.-Csütörtök 4 kor.
Összesen befolyt 2008 korona.
Budapest, (IV., Deák-tér 4.) 1909 szeptember 1.

Bendl Henrik
társ. pénztáros.

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

bőv. és jav. kiadás. Vászonba kötve 14l/a 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: Buzgóság könyve. Fekete 
bőrbe kötve, aranyvágással, tokban 6 kor.
-------Őrangyal. 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: Imádságok és buzgólkodá- 
sok evangyéliumi prot. keresztyének számára. 6. 
kiadás. Vászonba kötve 14VsX9cm . 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. —

Hornyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten. 45942


