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Vergődés.
Ha a sötét, hús éj beáll,
Virrasztva még ébren talál,
S az eltitkolt gyötrelmek árja
Kitör, telkemet áltáljáévá ;
Hitem, mint a fáradt madár,
Áléi, csüggedő-félbe’ már;
Meg-megfürdöm a könyeimben,
És kérdezem: „ Jóságos Isten !
A z élet mért is oly nehéz? / “
Én bíztam benned, óh Uram!
Kérvén, mutasd meg az utam,
De lcitaszítál a viharba,
Gyönge a kormány, ing a sajka,
Rám zúdulnak a bősz habok.
Segélyt várnék, de nem kapok,
Nem nyúl felém mentő kezed sem,
Es kérdezem: „ Hatalmas Isten !
Ha hívtál, erőt mért nem adsz ? ! “
Czéljaidat nem kutatom,
De, hogy nem, értem , fá j nagyon!
Mi szükséged hitvány tömlőre,
Ha kifoly a szinbor belőle ?
E semmit érő porszemet
Hadd fújná el leheteted!
Ne vergődném kínosan itten,
S ne kérdezném: „ Oh te bölcs Isten!
E nagy terhet rám mért rakod ? ! “

3. szám.

A csillagok hunyóba’ már,
Bíborszínt vált a láthatár,
Biztatón mosolyg fénysugárod,
Gyújtván lelkemben új világot:
Nem a sikert nézed te, nem!
Elég neked a küzdelem!
A kidülőt szárnyad takarja,
Nem kérdem hát, irgalom atyja,
Hogy mit akarsz. Te csak vezess!
Albert József.

Magyar theologusok német
egyetemeken.
Negyven év ! — majdnem egy fél század !
Hány derült és borús kép tolakodott azóta egy
mást fízve-hajtva az emberi szem elé, az édes és
fájó érzelmek mily raja ostromolta azóta a keblet
az élet viharai közt ! Mégis tisztán, világosan áll
előttem sok, a mi szivemet-lelkemet megragadta
azon évek alatt, melyeket távol a hazától, idegen
földön, csak néhány honfitársamtól környezve vágygyal, reménynyel telve töltöttem, mégis hullámzásba
hozzák ez emlékek most is lelkemet, ha egy-egy
csendes órán az élet terheitől szabadulva a kedves
távolmúltba visszaszáll.
Látom a várost magas jegenyefákkal szegélye
zett útaival és girbe-görbe, füstös utczáival, melyek
nek köveit annyiszor tapostam egyedül és jó paj
tások társaságában, látom az egyetemi épületet a
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dombon fákkal és virágágyakkal környezve, a
czifra sapkás diákok csoportjait kinn az utczákon
s az egyetem folyosóján, körülsétálva az akadémiai
negyed alatt, látom honfitársaimat a mellényzsebből
kilógó s óralánczul szolgáló nemzeti színű szalag
gal s száz me'g száz arczot, mely a külföldön töl
tött évek alatt többször-kevesebbszer szemeim elé
került s élesen kiválnak egyesek a sok közül az
élet színével s melegével, felkeltve a képeket és
jeleneteket melyek keretében előttem feltűntek,
— mintha megszólamlanának, mintha kezet nyúj
tanának ! . . .
A girbe-görbe utczák azóta sokban megváltoz
tak, megifjodtak, megszépültek, míg az arczok
közül sokat elfonnyasztott, vagy el is hamvasztott
már a halál, az élőkre pedig az öregség nyomta
letöriilhetetlen bélyegét. De előttem mindig még a
régi város képe lebeg s a régi arczok fiatalon,
öregen, a mint akkor voltak. Mind sűrűbben, mind
élénkebben tűnnek föl lelkemben külföldi diákéle
tem egyes kiválóbb mozzanatai megaranyozva az
ifjúság varázsfényétől, melyet akkor a jövő csalo
gató képein függő szemek nem láthattak.
Hajt a lélek, hogy e fel-felmeriilő képek közül
néhányat egy-két vonással papirosra vessek. Lesz
nek, tudom, olvasóink között, kikben hasonló ked
ves emlékeket fognak kelteni, sőt talán olyanok is,
kik velem együtt átélték, a mit soraim szemeik
elé állítanak.
Fogadják e megemlékezést baráti kézszorításul.

I.
Idegen földben.
Csikorgó téli idő volt. A város utczáit s a házak
tetőit sűrű hó borította, az emberek lassan, óvato
san lépegettek, főleg a lejtősebb utczákban, mert
a síkos úton könnyen el lehetett esni.
Annál nagyobb élénkség, sürgés-forgás uralko
dott a Saale főágán a Csalogánysziget mentében.
Férfiak s nők, fiatalok és öregek egész raja for
golódott a sima jégen, vagy kis szánkón valamely
ismerős vagy rokon hölgyet tolva maga előtt, vagy
szabadon repülve tova korcsolyás lábakon egyik
másik egészen Gibichenstein-ig, azon régi várak
egyikéig, melyekről a német diákének azt mondja :
Saale hűvös partja mentén
Büszke várak állanak, —

Csakhogy „falaik már diiledezettek, szél zúg
át csarnokaikon s felhők vonulnak el fölöttük*.
A hallei magyar diákok legnagyobb része ki-kijárogatott a jégre gyönyörködni a korcsolyázás
élvezetében s a tarka, mozgékony életben, mely
annál érdekesebb volt előttük, mert e téli sport
Magyarországon abban az időben még nem virág
zott annyira, mint jelenleg.
De azért szivesen elüldögéltek a téglaalakú
tőzeggel fűtött, jó meleg szobában is nagy kanná
ból öntögetve csészéjükbe a híg, de párolgó kávét
s felényi kannából hozzá a néhány csepp tejet.
Négyen-öten rendszerint együtt voltunk főleg abban
az emeletes házban a „Schulberg‘‘-en, hol Miiller
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„Röhrenmeister“ uram és jól megtermett életpár
ján kívül kizárólag csak diákok laktak s köztük
több magyar is.
Többnyire abban a két tágas szobából álló
lakásban szoktunk összegyűlni, melyet mindig ketten laktak közösen, nem azért, mert két szobából
állott, hanem mert a szobák tágasak voltak. A né
met diáklakások ugyanis mind két szobából állanak,
egy nappaliból és egy hálószobából. Egy ízben
több hónapon át olyan lakásom volt, melynek nap
pali szobája a földszinten, hálószobája pedig (egy
sötét lyuk) az emeleten ; az ágynak — pedig könynyen belefért volna, — nem volt szabad a nappali
szobában állani. Mi tagadás, járta biz ott a kártya
is, de a beszélgetés tárgyaiban sem szenvedtünk
hiányt. Az egyetemi előadások s egyes olvasott
munkák feletti vitatkozáson kívül az akkori hazai
viszonyok is sok tárgyat szolgáltattak a beszélge
tésre, főleg, ha egy egy barátunktól levél érkezett
hazulról, mely a hazai mozgalmakról bennünket
tudósított.
Mozgalmas élet volt akkor Magyarországon.
Tíz évi szünet után újra összehívták az ország
gyűlést, a régi vármegyéket visszaállították, az
idegen hivatalnok-sereg nagyrészt kitakarodott az
országból, a tüntetések napirenden voltak, az egész
nemzet magyar ruhát öltött, a városok utczái csak
úgy csengettek a férfiak sarkantyúitól, — a nemzet
megmutatta, hogy él, hogy élni akar.
A hallei magyarság sem akart elmaradni az
otthon levők mögött, tetőtől talpig magyar ruhába
bújtunk s bár kissé különös alakot nyert egy-egy
ruhadarab a német szabó tűje és ollója alatt s az
utczán jártunkban minduntalan utánunk kiabálták a
gyermekek : Amerikaner, Spanier, Schauspieler ! stb.
— nem sokat törődtünk vele, büszkén pengettük
sarkantyúinkat. Nagy érdeklődéssel olvastuk a hír
lapokban a hazai eseményekről szóló tudósításokat,
élénk örömmel fogadtunk minden levelet hazulról
s kölcsönösen közöltük egymással a benfoglaltakat.
Egy alkalommal estefelé szintén több levél ér
kezett a Müllerék házában lakó magyarok számára,
épen midőn a fent nevezett tágas lakáson többen
együtt voltunk.
Mohón kaptunk utánok s mindegyik gyorsan
felszakítá a magáét, csak egyre nem igen vetett
ügyet az sem, a kihez czímezve volt. Nem jött
Magyarországból, csak a szomszédból, Jénából, hol
szintén több magyar theologus tartózkodott. Mi
lehetne más benne, holmi diákos tréfáknál, nem
igen volt kiváncsi rájok.
Pedig nagyon komoly dolgot tartalmazott
Mikor végre rákerült a sor s a kinek szólt,
olvasni kezdé, pajtásai csodálkozva látták, hogy
arcza mindinkább elborul.
— Ki írt? — mit írt? kérdezték, kíváncsian
várva a feleletet.
— Temetésre hívnak, itt van, olvassátok —válaszolt s átnyujtá a levelet.
A jénai magyar diákok egyikének, egy derék
szepesi fiúnak hirtelen haláláról értesíté a levél a
hallei társakat s felszólítá őket, hogy a temetésre
megjelenve, gyászokban ők is részt vegyenek.
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— Hú, ilyen zimankós téli időben ! — szólt
megrázkódva egy bajusz- és szakáltalan tagja a
„frequentiának“ (így neveztük magunk közt honfi
társainkból álló kis társaságunkat), ki szerette em
legetni, hogy a reflexió nála túlnyomó.
— Kár, hogy nincs farkas-bundánk — jegyző
meg egy másik, — akkor könnyen fittyet hány
nánk tél uram garázdálkodásainak.
— No három-négy órát csak kitartunk bunda
nélkül is — vélekedék az egyik lakótárs. Bunda
helyett buda is megjárja, s a vállra fölcsapható
kerek köpenyegbe is jól be lehet burkolódzni.
— Szó sincs rója, elmegyünk ! — kiálta a leg
szálasabb legény a társaságban, egy kék szemű,
kerek arczú, göndör, szőke hajú ifjú, kinek minden
tagja csak úgy duzzadt az egészségtől. Gyalázat
volna, ha csak egy is elmaradna közülüuk !
— Úgy van, úgy van; helyeselték a többiek,
a társaság bajúsz- és szakáltalan tagjában is győ
zedelmeskedett ez egyszer az érzelem a reflexión
s egyhangúlag elhatároztuk, hogy társaságunk jelen
nem lévő tagjait is fel fogjuk szólítani a részvé
telre s másnap reggel testületileg el fogunk utazni
Jenába megboldogult honfitársunk temetésére.
Torkos László.
(Folyt, k öv .)

Pál megtérése.
(Képünkhöz.)

Pál apostol. Krisztus Urunk legbuzgóbb, leg
lelkesebb apostola, ki alapos műveltsége s fáradliatalan munkássága folytán a legnagyobb sikerrel
terjesztette az Evangéliumot, a mint tudjuk, meg
térése előtt, mikor még Saulnak nevezték, a keresz
tyének leghevesebb üldözője volt.
Lukács evangélista az „Apostolok cselekedetei"
czímű könyvében megtérését következőkép írja meg.
Saul fenyegetésekkel s öldöklésekkel dühöngött
Krisztus tanítványai ellen s a főpaptól felhatalma
zást eszközölt ki maga számára, hogy Damaskusba
utaztában, a mely keresztyén))férfiakkal és nőkkel
találkoznék, azokat megkötözve Jeruzsálembe hoz
hassa. A mint már közel volt Damaskushoz, hirte
len nagy világosság áradt le reá az égből, melytől
Saul megrettenve földre esett s egy szózatot hallott,
mely így szólt hozzá : „Saul, Saul miért üldözöl
engem ? “
„Ki v a g y ? — kérdezé Saul — a szózat pedig
feleíe : Én Jézus vagyok, a kit te üldözöl, nehéz
lesz neked az ösztön ellen rúgódoznod !“
Saul rettegve szóla : Uram, mit akarsz, hogy
tegyek ?
S az Úr felele : „Kelj fel, eredj a városba, ott
meg fogják neked mondani, mit tégy“ .
Társai, kik őt követték, a rémülettől megmerevedten állottak körülötte, mert hallották a szózatot,
de nem láttak senkit.
Saul pedig fölkelt a földről s a mint szemeit
kinyitotta, senkit sem látott. Társai kezénél fogva
vezették őt Damaskus felé. Ott három napig vak
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volt s nem evett, nem ivott semmit; mígnem
Krisztusnak egy tanítványa, Ananiás az Úrtól uta
sítva, hozzá ment s kezeit reá téve így szólt:
— Kedves atyámfia Saul, az Úr, ki neked út
közben megjelent, ide küldött, hogy szemeid meg
nyíljanak s te megteljél a Szent Lélekkel !“
S azonnal látott Saul, mintha pikkely hullott
volna le szeméről, ételt, italt vett magához s megkereszteltetve magát, a Pál nevet vévé föl a keresztségben.
__j

Breznyik János emlékezete.
(1815— 1897.)

Több, mint ötven esztendőn át működött Brez
nyik János a tanári pályán s e félszázadra terjedő
időszak négyötöd részét a selmeczbányai ág hitv.
ev. lyceumban töltötte, Harminczöt évre terjedett
igazgatósága korszakot alkotott a selmeezi lyceum
történetében. Igazgató-tanára volt ő ennek a régi
hírneves intézetnek a szó protestáns értelmében.
Mint igazgató az intézetnek biztos anyagi alapot szer
zett előbb, majd szerencsés kézzel kiváló tanerőket
válogatott össze s azután bölcs vezetéssel e tanerőket
együtt tartotta. Mint tanár fáradhatatlan buzgósággal magyarázta a klasszikusokat s lángszóval ger
jesztette a hazaszeretet lángját tanítványaiban. És
tanítványait nemcsak sokoldalú és széleskörű isme
reteinek tette részesévé, hanem a vallásosság, a
munkásság, a becsületesség és az emberszeretet
erényeit is beléjök oltotta tanítással és példaadás
sal egyaránt. A tanuló ifjúság volt az ő családja,
annak szentelte egész életét s annak a nevelteté
sére hagyta közel 100,000 forintot érő vagyonát.
Nem csoda tehát, hogy az ilyen kiváló mester
egész sereg hálás tanítványt nevelt és nem csoda,
hogy a három év előtt elhunyt Breznyik szelleme
arra ösztönözte hálás tanítványait, hogy a ki annyi
kincset adott nekik íélszázadon át, azt tiszteletük,
szeretetük és kegyeletük kincseivel vegyék körül.
A kegyelet és a hála a nagy szellem iránt lélek
emelő módon nyilatkozott meg szept. hó 19-én a
Selmeczen lefolyt ünnepségek keretében.* A hálás
tanítványok Okolicsányi Gyulának, a budapesti jel
zálog-hitelintézet ügyészének kezdeményezése és
fáradhatatlan buzgólkodása következtében gyönyörű
emlékkövet emeltek az elhunyt jeles sírja fölé s
az emlékkő leleplezésének ünnepségére a hű tanít
ványok egész serege gyűlt össze az ország minden
részéből bizonyságot tenni, hogy Breznyik nem halt
meg egészen, mert szelleme él tanítványaiban !
Az emlékkő leleplezésének ez ünnepélyét a
temetőben a lyceumi ifjúság szép emlékdala nyi
totta meg. Majd Handel Vilmos honti főesperes mon
dott szívhez szóló ünnepi beszédet. A szónoki hévvel
előadott szép beszéd közben nem egy régi tanítvány
szemében csillant meg a köny jeléül annak, hogy
Breznyiket nemcsak tisztelték, hanem szerették is.
A meghatottságot még jobban felfokozta Ivánka
* Szept. 30-ki
tünk róluk.

számunkban

röviden már íncgemlésezSzerk.
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Istvánnak, Breznyik volt tanítványának magas szárnyalású ódája.
A lélekemelő' ünnepély legkiemelkedó'bb része
Okolicsányi Gyulának szívhez szóló remek beszéde
volt, a melyet a „nevelés szent ügyének puritán
jellemű apostolához1', a „klassziczizmus fenkölt
bajnokához", az „áldott lelkületű Breznyik11 szelle
méhez intézett.
A síremléket Jezsovics Károly, a selmeczi lyceum
igazgató-tanára vette át gondozásba. A leleplezési
ünnepélyt a lyceumi tanuló ifjúság megható remek
éneke zárta be.
A leleplezési ünnepély után Breznyik volt tanít
ványai közebédre gyűltek össze mintegy százhúszan.
A vendégek sorában volt Szitnyai József SelmeczBélabánya szab. kir. bányaváros polgármestere,
Farbaky István a város országgyűlési képviselője
s a hivatalok vezetői mind valláskülönbség nélkül.
A számos felszólaló közül különösen Szitnyai József,
Handel Vilmos és Farbaky István elevenítette fel
mély hatással Breznyik elévülhetetlen érdemeit.
A beszédek sorát Moesz Géza lyceumi tanárnak,
Breznyik legöregebb tanítványának a szavai zár
ták be. Moesz arra kérte Breznyik volt tanítványait,
ne engedjék pihenni soha Breznyik szellemét, a mely
„a tudomány-vágyat a nemeshez való ragaszkodást,
az áldozatkészséget és a szeretet" olyan mélyen
véste szivükbe!
Ezzel oszlottak szét a nagy Breznyik tanítvá
nyai a szélrózsa minden irányában.
A temetőben meg ott áll már most a síremlék,
homlokán azzal a babérkoszorúval, a melybe Breznyiknek majdnem minden tanítványa fűzött egyegy levelet, ott áll a márványkő, hogy hirdesse a
jövő nemzedéknek is a nagy mester érdemeit s a
hű tanítványok háláját!
Vitális István.

Zsilinszky Mihály megnyitó beszéde.
(A balassagyarmati Luther-estélyen.)

Mélyen tisztelt balassagyarmati ev. gyülekezet!
Tisztelt Irodalmi Társaság !
Kedves kötelességet teljesítek, midőn mint a
Luther-társaságnak ez időszerinti elnöke irodalmi
társaságunk nevében őszinte szívvel üdvözlöm a
balassagyarmati evang. egyházat, mely bennünket
vendégszeretettel meghívni és kebelébe fogadni
kegyeskedett. Fogadja ezért és azon kitűnő fogad
tatásért, melyben szerény társaságunkat részesíteni
szíveskedett, ezúttal is hálás köszönetünket!
Örömmel üdvözlöm továbbá irodalmi társasá
gunknak egybegyült lelkes tagjait is, kik nem kí
mélve időt és fáradságot, közelről és távolról ilyen
szép számmal megjelenni szíveskedtek oly czélból,
hogy részt vegyenek ünnepélyünkben és segítsé
günkre legyenek azon szent munkában, a melynek
végzésére alapszabályaink értelmében készséggel
vállalkoztunk.
Kétségen kívül szép és nagy feladat az, melyet
a Luther-társaság maga elé tűzött. Szerény néze
tem szerint méltó minden nemesen dobogó szív

szeretetére és minden áldozatra kész hitrokonunk
őszinte támogatására.
Mert nézzük csak : mit akar voltaképen ez a
mi egyházi irodalmi társulatunk? Mi a ezélja és
mik azon eszközök, melyekkel azt elérni és fel
adatát megoldani kívánja?
Az a lelkes kis csapat, mely a Luther-társaság
zászlója köré csoportosult, arra vállalkozott, hogy
magas valláserkölcsi eszmék számára meghódítsa a
sziveket irodalmi eszközök által. Arra vállalkozott,
hogy fejleszsze és terjeszsze az evangéliumi vallásos
irodalmat, hogy e küzdelemteljes korban vallásos
iratok segítségével képessé tegye hitrokonainkat
az evangélium igazságainak követésére és felsze
relje őket mindazon lelki fegyverekkel, melyek a
mai társadalmat fenyegető veszélyekkel és csábí
tásokkal szemben hatékonyaknak bizonyultak.
Nem szükséges mondanom, hogy irodalmi tár
saságunk első sorban a mi szeretett ev. egyházunk
szolgálatában áll, a mennyiben ennek szellemében
írott valláserkölcsi tartalmú művek kiadására és
terjesztésére vállalkozott; de midőn azt cselekszi,
egyúttal a nemzeti kultúrának is figyelemre méltó
hasznos szalgálatot teszen. Mert vallásos, erkölcsös,
értelmes, munkás és áldozatrakész polgárokra nem
csak az ev. egyháznak, hanem a hazának s az
egész társadalomnak is igen nagy szüksége vagyon.
Épen azért méltán mondhatjuk, hogy a mely
társaság ily magasztos czél megvalósítására alakult,
az bátran tarthat igényt minden jó ev. embernek
és minden jó hazafinak erkölcsi és anyagi támo
gatására.
A sajtószabadság nagy áldás az emberiségre
nézve ; de fájdalom, azzal is vissza lehet élni, mint
minden szabadsággal a világon. Kötelességünk erre
figyelmeztetni a mi jó népünket és óvni a vissza
élésből eredhető veszedelemtől. Mi a sajtót csak
szent czélokra kívánjuk használni. Értelmiséget, val
lásosságot, jellemességet és munkásságot ébresztő
és erősítő jó és olcsó népies könyvekkel akarunk
behatolni híveink szivébe és családi szentélyébe.
Sajtótermékeinkkel, könyveinkkel támogatni, erő
síteni akarjuk őket az élet nehéz küzdelmeiben.
Mert fájdalom, naponként sok oly csábításnak van
nak kitéve, melyek apáink előtt még ismeretle
nek valának.
Ma úton-útfélen, gyalog járva és vasúton, éjjel
és nappal ezerféle olcsó és veszélyes irodalmi ter
mékkel árasztják el őket, melyek megmételyezik
gondolkodásmódjukat és erős próbára teszik vallá
sos hitüket. Ma úton-útfélen találkoznak népszóno
kokkal, kik hízelgő nyelven oly tanokat hirdetnek,
melyek a fennálló társadalmi és állami rend fel
bontására irányulnak. Ma úton-útfélen látnak fényes
czégér alatt sötét bűnöket, melyekkel az önuralmat
követelő keresztyénség homlokegyenest ellenkezik !
Nézetünk szerint ezt a rombolást az egyház,
mint legfőbb erkölcsi testület, közönyös szemmel
nem nézheti.
Mi, mint egyházirodalmi társaság, nem foglal
kozunk változó napi politikával, hanem az emberi
ség örök és maradandó magasabb érdekeivel.
Mi nem szitogatjuk az egyenetlenség és gyűlöl-
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ség vad szenvedélyeit, hanem hirdetjük és követjük
a testvériség és jótékonyság szent igazságait.
Mi nem támogatjuk a haza és társadalom fel
bontására irányzott törekvéseket, melyeknek altima
ratiója* a gyilok és a dinamit, hanem hirdetjük
a békének és az igaz humanizmusnak áldásait!
A mi elveinket plasztikus művészi alakban leg
hívebben fejezte ki Kaulbach V. a reformáeziót
ábrázoló híres képén, melyen tudósok, művészek
és fejedelmek jelenlétében Luthernek hatalmas
alakja áll előtérben, a mint feje felett magasan
tartja oda a világnak a nyitott bibliát, melyben a
hit. szeretet és remény eszméi foglaltatnak.
Igen, mi magasan akarjuk tartani híveink előtt
a bibliát, mint hitünk alapkönyvét, hogy abból
mindenki az üdvösség tanai ^'megismerje. Mi hitet
és bizalmat akarunk gyújtani hitrokonaink lelké
ben, mert tudjuk, hogy e nélkül a legkisebb vihar
érintésére gyenge, kormánynélküli sajkaként fog
nának idestova hányattatni az élet tengerén Mi
szeretetet akarunk hitrokonaink lelkében megerő
síteni ; szeretetet embertársaik iránt, apáik emléke
iránt, egyházuk és hazájuk iránt, mert tudjuk, hogy
e nélkül üldözött vadakhoz lennének hasonlókká.
Igen, mi reményt akarunk ébreszleni híveink lel
kében minden jónak, szépnek és igaznak győzelme
iránt; mert tudjuk, hogy e nélkül elébb-utóbb a
a kétségbeesés áldozatai lennének !
ím e ! t. gyülekezet, ilyen ezéljai és feladatai
vannak a Luther-társaságnak ! Ezeknek megvaló
sítására törekszünk mi, a kik ma itt a derék balassa
gyarmati evang. egyház szives meghívása folytán
egybegyülekeztünk.
Azonban fáradozásaink közepett, fájdalom, igen
gyakran kell tapasztalnunk, hogy eszközeink cseké
lyek azon magasztos czélhoz képest, melyet magunk
elé tűztünk ; hogy liitsorsosaink között még igen
sokan vannak, kik érthetetlen közönyösségüknél
fogva, törekvéseinket még nem méltatták figyel
mükre.
De ez nem kedvetlenít el bennünket; sőt inkább
serényebb munkásságra buzdít. Nem esünk kétségbe
a felett, hogy apostoli működésünknek eddig még
nem lett meg az óhajtott sikere ; sőt inkább érez
zük lelkűnkben azt a titokteljes öntudatot, hogy a
czélok nagyságával arányban erkölcsi erőnk is nőtt,
midőn egyes gyülekezetek meghívására felkerestük
testvéreinket saját otthonukban és tapasztaltuk,
hogy yutta cavat lapidem . . . Verejtékünk cseppjei
kivájják a kemény követ is, ha folytonosan cse
pegnek.
Balassa-Gyarmaton nem kemény kőre, hanem
érző, meleg, rokon szivekre találtunk, melyek meg
értik azt, a mi a tiszta szív forrásából fakad. Hiszen
e város falai között, melynek múltjához a törté
nelemnek annyi jeles eseménye fűződik s melyben
hazánknak annyi jelese az egész haza javára élt
és munkálkodott, a jelenben is oly tiszteletre méltó
nagy értelmiség működik, mely felé, mint világító
fáklya felé, egy nagy vidék közönsége reménynyel
és büszkeséggel tekint.
* Végső következménye, eszköze.

Hiszen csak nem régen vallásfelekezeti különb
ség nélkül, oly magasan csapott fel itt a lelkese
désnek lángja, hogy az egész ország figyelmét
magára vonta ; mert Balassa-Gyarmat tudja, hogy
midőn a nemzeti kultúrának új csarnokot emel,
azzal saját jövőjének és nagyságának rakja le biz
tos alapjait.
És kell-e említenem, hogy a kultúra terén minő
helyet foglal el az itteni evang. kis gyülekezet,
melynek élén püspökeinknek egyik kiváló jelesét
tiszteljük.
Nem, t. gyülekezet, én ezeket az általánosan
ismert érdemeket részletesen tárgyalni nem fogom;
mert nem akarok apró mécsesei világítani ott, a
hol a nap ragyog.
Csak azt kívántam érinteni, hogy a Luthertársaság boldognak érzi magát, hogy ily rokon
lelkek közé jutott; mert tudja, hogy itt megértik
nemes törekvéseit.
Igen, t. gyülekezet, testvéreim, hitrokonaim !
Hozzátok fordulok azon kérelemmel: támogassátok
irodalmi társaságunkat, hogy képes legyen ő is
támogatni, ébreszteni és segíteni híveinket jó tanács
csal, jó könyvekkel és jó cselekedetekkel. ísten még
soha nem hagyta el azt a népet, mely önerejében
bízva, önmagát és Istenét el nem hagyta !
Legyünk mindnyájan, kiket az isteni kegyelem
és híveink bizalma egyes egyházak, esperességek
és kerületek élére állított, legyünk mindnyájan a
népnek lelki atyái, papjai, erkölcsi vezetői, hogy
az élet nehéz küzdelmeiben bizalmát, reményét és
hitét el ne veszítse!
Ha így, közös erővel fogunk a szellemi építés
nagy munkájához; ha az a közös czél, melyet a
Luther-társaság maga elé kitűzött, lelkesíteni és
összetartani fog bennünket, akkor nem esem két
ségbe egyházunk jövője felett; mert tudom, hogy
az öntudatos és kitartó akarat elébb vagy utóbb —
de borostyánt arat.
Úgy legyen !

Vegyes közlemények.
A Luther-tái’saság közgyűlése. Ez évi köz
gyűlését a Luther-társaság okt. 6. és 7-ik napján
tartotta meg Balassa-Gyarmaton. Okt. 6-án a déli
vonattal a tagok nagy számmal érkeztek meg, kiket
a balassagyarmati pályaháznál Sztranyavszky Géza,
a helybeli ev. egyház felügyelője fogadott a tár
sulat elnökéhez, Zsilinszky Mihály államtitkárhoz
intézett beszéddel. Zsilinszky a beszédre röviden
válaszolva, a vendégek a számukra készenálló ko
csikon kijelölt lakásukra hajtattak. Délután 5 óra
kor a társaság az evang. templomban nagy érdekű
estélyt tartott, melyen az egyházi ének elhangzása
után Baltik Frigyes püspök mondott megható al
kalmi imádságot s aztán következett az elnöki
megnyitó, melyet fentebb egész terjedelemben köz
lünk. A nagy hatású beszéd után Menyhárd Frigyes
budapesti vallás-tanár tartott szabad előadást a
lelkipásztorkodásról, melyben a lelkésznek magasz
tos hivatását, híveinek lelki gondozását illetőleg,
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nagy szakavatóttsággal s lelkesedéssel ecsetelte.
Érdekes volt Gaál Mihály agárdi lelkésznek „Bánóczy és az egyházi jótékonyság" czímíí felolvasása
is, melylyel a befejező egyházi ének után az estély
véget ért. Az offertorium a Luther-társaság alap
tőkéjének gyarapítására közel 80 koronát tesz ki.
— A közgyűlés okt. 7-én folyt le a balassagyar
mati megyeház kis termében. Rövid elnöki megnyitó
után Falvay Antal jegyző felolvasta az évi jelentést,
melyből kitűnt, hogy a lefolyt évben a társaság
tagjainak száma örvendetesen megszaporodott. A je 
lentés kapcsán elitéztetett néhány indítvány, névszerint, hogy ezentúl az év folyamában többször is
ki fog adatni értesítés a társulat fontosabb intéz
kedéseiről s hogy a társaság tagjainak járó könyv
illetmények egy év alatt legalább 30 ívet fognak
kitenni. A közgyűlés legfontosabb tárgya Majba
Vilmos budapesti hittanár indítványa volt, hogy az
evang. népiskolákban használandó összes könyvek
s a középiskolák ev. vallásiam könyvei ezentúl a
társaság kiadásában jelenjenek meg, mely indít
ványt magának az indítványozónak és Kovács An
dor hernádvécsei lelkésznek, lapunk buzgó munka
társának lelkes felszólalása után a közgyűlés egy
hangúlag elfogadott. A jövő évi munkaprogramm
megállapítása után a közgyűlés véget ért.
A magyarhoni E. E. E. gyámintézet köz
gyűlése. A Lutker-társasággal egy helyen és idő
ben tartotta közgyűlését az egyet, gyámintézet is,
melyben az egyes kerületek elnökei felolvasták évi
jelentésüket s aztán a segélyezésre szánt összegek
megszavaztattak. A kerületi elnököknek : liaab
Károly dunáninneni, Löw Fülöp dunántúli, Laukó
Károly bányai és Dianiska Andor tiszai kerületi
elnöknek jelentéséből kitűnt, hogy ez évben könyöradományokból több gyűlt be ugyan, mint a meg
előző évben, de azért még mindig vannak tekin
télyes, sőt gazdag egyházak is, melyek semmit sem
gyűjtöttek.
Egyházkerületi közgyűlés. A tiszai evang.
egyházkerület közgyűlését, a melyet értekezlet elő
zött meg, az ősi eperjesi kollégium dísztermében
szept. 26. nyitotta meg Szentiványi Árpád, a ki
arra lelkesítette az egyházi őrállókat, hogy kivált
a nehéz időkben fokozott buzgalommal és éberség
gel teljesítsék föladatukat. A gyűlés megnyitása
után Glauf Pált és Markó Sándor drt főjegyzővé,
Strauch Bélát, Nemes Károlyt, Szánthó Gyula dr. és
Zelenka Lajos drt jegyzővé választották meg, mire
Zelenka Pál püspök előadta évi jelentését, a melyet
a közgyűlés nagy figyelemmel hallgatott meg.
A kögyűlés a püspök indítványára hódoló föliratot
intéz a királyhoz születésének 70. évfordulója al
kalmából. Elhatározta a közgyűlés, hogy Wlassics
Gyula kultuszminiszternek föliratban köszönetét
fejezi ki a kongrua-kérvények méltányos elintézé
séért. A közgyűlés az egyházegyetemeu indítvá
nyozni fogja, hogy a keresztyénség behozatalának
kilenczszázados emléke a századvéggel együtt ez
év utolsó estéjén egyházanként hálaadó istentisz
telettel ünnepeltessék meg. A közgyűlés örömmel
tudomásul vette, hogy a német császár megköszönte
az üdvözletei, a melyet Zelenka püspök küldött a

német trónörökös nagykorusítása alkalmából. Ez
ügyek elintézése után váratlan dolog történt. A püs
pök hivatkozással a folytonos munka következté
ben érzett fáradalmakra, utalt arra az eshetőségre,
hogy a munkatérről lelép. A püspök e kijelenté
sét halotti csend követte, de azután egyszerre kitört
a lelkesedés a püspök mellett és az általános szeretetet és bizalmat Meskó László dr. tolmácsolta.
A közgyűlés szűnni alig akaró tüntetésére a püs
pök meghatva kijelentette, hogy a bizalmi nyilat
kozat, melyet nem keresett, jól esett neki és tíz
éves püspöki működésének jubileuma gyanánt szi
vébe vési. Ezután folytatták a tanácskozást. A lel
készválasztásról szóló szabályrendeletet visszaküld
ték az esperességeknek ; az egyházkerületi nyugdíjintézetet Glauf Pál előadó javaslata szerint rendezték
s ezzel a nyolcz év óta vajúdó ügyet elintézték.
Déli egy órakor társas lakoma volt.
Emléktábla-leleplezés. A kassai ev. gyüleke
zet új iskolaépületének lépcsőházában legközelebb
két emléktáblát lepleztek le, melyeket az egyház
két elhunyt jeles tagjának, boldog emlékezetű Bross
János egyházi felügyelőnek és Bunkl Vilmos egyház
tanácsosnak, az új iskolai épület emelése körül szer
zett érdemeiknek elismeréséül hálás érzelemmel
fölállított. Az ifjúsághoz intézett lelkesítő emlék
beszédet Kertscher Gusztáv ez évi igazgató tar
totta, utána pedig az ifjúság a hymnust énekelte e l !
Tanítói jubileum. Fábry Pál járeki ág. h. ev.
tanító f. évi. okt. 3-án tölté be tanítói működésé
nek 50-ik évét. Ez alkalomból a „bácsi ág. h. ev.
egyházmegye néptanítóinak egylete" nagyobb sza
bású ünnepélyt rendezett a jubiláló tanitó működé
sének színhelyén. Az egyesület a jubileum napján
a jároki evang. iskolában díszgyűlést tartott.
Tanító-választás. A némedi ág. hitv. evang.
gyülekezet szept. 31-én közgyűlést tartott, melyen
tanítóul Bauer János kispéczi (Győrmegye) osztálytanítót választotta meg, a ki október 1-én el is
foglalta új állomását.
Lelkészavatás. A soproni ev. templomban szept.
30-án avatta lelkészszé Gyurálz Ferencz dunántúli
ág. ev. egyházkerületi püspök Baldauf Gusztáv
németújvári, Berecz Gábor ostfiasszonyfai és Mesterházy László felsőszopori származású segédlelké
szeket. Az avatásnál Poszvék Sándor lyceumi igaz
gató, Kund Sámuel, középvasi esperes, Brunner
János, Zábrák Dénes lelkészek, Jausz Vilmos, Payr
Sándor és Hetvényi Lajos theol. tanárok segéd
keztek. A püspök magasszárnyalású beszédet intézett
az új lelkészekhez. Délután Haubner Rezső dr.
orvos ebédet adott a papság tiszteletére Az ebéd
rendén a püspök, a lyceumi igazgató és Kund Samu
esperes ékes felköszöntőket mondtak.
Szontágh Pál. Nógrádi Szontágh Pál v. b.
tanácsos, egyházi életünknek érdemes veteránja a
balassagyarmati kér. közgyűlésen 10 alapítót szer
zett, tehát 1000 koronát gyűjtött az „Evangélikus
Theologusok Otthona" javára. Az ősz harezos, ki
mindig az elsők közt küzdött, valahányszor egy
házi és nemzeti ügyről volt szó s a ki mindig
egyenlő büszkeséggel vallotta magát magyarnak
és protestánsnak, alkonyuló életének napjaiban igazi
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apostoli buzgalommal hordja a köveket az Úrnak
ez egyszerű, de tiszta oltárához Ifjú lelkesedése
s nagy czélok iránt való fogékonysága megmutatja,
milyen nagy idő lehetett az, a mikor Szontágh körül
egész sor hasonló gondolkozása, közügyért lángoló
férfi harczolt. A tíz alapító mind Nógrád lelkes
urai közül került k i ; Laszkáry Gyula, Laszkáry
Pál, Ivánka Ödön, Pulszky Ágost, Beniczky Árpád,
báró Butler Ervin, Dessewffy Dezső, Hanzély Gyula,
Okolicsányi Gyula, Sztranyavszky Sándor. A theol.
akad. tanári kara meleghangú levélben köszönte
meg az ősz veteránnak a lelkes apostolkodást.
Isten áldása legyen az adományokon, a gyűjtőn
és adakozókon !
„Gyámintézefc“ . Megjelent a magyarhoni egye
temes evang. egyházi gyámintézet Bográr Endre
által szerkesztett „Gyámintézet" czímfí, évenként
négyszer megjelenő közlönyének 3. és 4. száma.
Gazdag és érdekes tartalmából kiemeljük a követ
kezőket: , Két alapítvány" (p. h.), „Merengések'1
II. a jelen és jövőre nézve id. Sztehló János nyug.
esperestől, ,.A Luther-társaság érdekében" nyílt
levél Magba Vilmos vallástanártól. „Gyámintézeti
beszéd", tartotta TordaLajos szárazdi lelkész Gyönkön 1900. évi augusztus 8-án, „Felhívás" a Luthertársaság elnökségétől, „Képek jelenből és múltból",
„Szabadka és Szakadát esdő szózata" stb.
H alálozások. Dr. Vétség István fővárosi ügy
véd, a fóthi gyülekezetnek felügyelője, bányake
rületünk világi főjegyzője és a pesti magyar és
német egyház másodiskola felügyelője, hosszas szen
vedés után szept. 29-én 49 éves korában Budapesten
elhunyt. A boldogult evang. egyházunk terén el
ismerésméltó tevékenységet fejtett ki. — Geyer
Gyula, az iglói evang. főgymnasium nyugalmazott
tanára, 72 éves korában meghalt Iglón. Az elhunyt
41 évig működött a tanári pályán ; szabadságharczunkban mint honvéd küzdött. Nyugodjanak béké
vel ! legyen áldott emlékük.
F ölh ívás előfizetésre. Fölkérettünk következő
fölhívás közzétételére : Hét esztendő óta foglalko
zom verses fohászok gyűjtögetésével. A vallásos
költészetet kultiváló lelkész urak szép számmal és
értékes fohászokkal voltak szívesek gyűjteménye
met gazdagítani, mégis, hogy a gyűjtemény minél
teljesebb legyen, a már nyomtatásban megjelent
kiváló termékekből Győry, Székács-Tompa stb.
fohászaiból is bátorkodtam többet felvenni. Saját
igénytelen dolgozataimat leginkább ott voltam bátor
fölhasználni, a hol hézag mutatkozott. A gyűjte
ményt „A z oltár, szószék és koporsó költészete“ czím
alatt szándékozom kiadni. Az első rész az oltár
költészete, keresztelési, konfirmácziói előfohászokat
mintegy 50 konfirmácziói áldást, úrvacsorái, esketési előfohászokat, továbbá 15 oltár előtt elmond
ható ünnepi és alkalmi költői imádságot foglal
magában. Á második rész, a szószék költészete, mint
egy 150 rendes evangyéliumi, 60 epistolai, továbbá
7 aratási, 2 hazafias ünnepi, 2 templomavatási, 7
reformácziói, 25 általános jellegű stb. verses suspiriumot tartalmaz. A harmadik részben, a koporsó
költészetében van 10 gyermekekre, 30 középkorúakra,
18 öregekre vonatkozó verses halotti előfohász, 6
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áldó vers és 18 különféle korra alkalmazható ver
ses halotti imádság. A gyűjtemény körülbelül 200
nyomtatott oldalra fog terjedni. Előfizetési ára fűzve
bérmentes küldéssel két korona. A előfizetéseket,
jelentkezéseket már most kérem, hogy a szüksé
gelt példányszám iránt tájékozva legyek. Különösen
kérem az egyletek elnökségeit, intézetek igazgatóit,
hogy gyűjteményemet az iskolai, egyházi és lelkészi könyvtárak számára megrendelni szívesked
jenek. A gyűjtemény csak oly feltétellel kerül sajtó
alá, ha legalább kétszáz előfizető jelentkezik A gyűj
temény új év tájban jelenik meg. Az előfizetések,
illetve jelentkezések alulírott gyűjtő czímére kül
dendők. Mély tisztelettel Nagy Lajos ágost evang.
lelkész Szent-Antalfán, Zala vármegyében, az 1900.
esztendő szeptember havában.
Szerkesztői üzenetek.
K . E. K ism a r to n . Szives részvétéért és becses tudósítá

sáért fogadja őszinte köszönetünket.
A . J. Pozsony. Köszönet a szép költeményért s szives
ígéretéért.
N. E. S z e n t-A n ta lfa . Panasza nem alaptalan. Örö
münkre szolgálna, ha az ügyben valamit tehetnénk.
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Budapesti gabonatőzsde jegyzései
október 13-án.
G a b o n a f a j

B ánsági búza . . . .
T isza vitlék i búza
.
P estvidéki
„
. .
Feli érm egyei „
. .
B ácskai
*
. .
R ozs, I. rendű
. . .
„ I I .
„
. . .
Á rp a , takarm ány . .
»
égetni va ló . .
„
serfözésre
. .
Zab, ó
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„
« j ..........................
Tengeri, b án sági, ó
„
m ásnem ű, új .
R ep cze, káposzta . .
í
„
b án sági . . .
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E gy h ektoliter
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—
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Á ra 100 kgrnak
legkis. ár

legn. ár
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14.40
14.30
14.30
14.20
13.80
13.70
11.80
11.—
—.—
10 90
10.20
13.—
— .—
27.—
— .—

15.50
15.70
15 50
15.70
15.20
14.20
13.90
12.20
11.60
— .—
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Tojás (másodrendű ládaárú) 33 darab 2 korona.
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