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„Készítsétek az Úrnak útját, egyengessé
tek az ő ösvényeit!"

A fenti szavak hangzottak el hajdan Keresz
telő János ajkairól, a midőn látva a Messiás 
fenségét s felismerve világmegváltói küldetését, a 
bűnbe merült zsidó nemzetet az ő méltó fogadá
sára akarta előkészíteni.

Régen hangzottak el e szavak, de ezeket ma 
újra hangoztatni oly helyén való!

A keresztyén világ most is az Üdvözítő el
jövetelére készül; nem abban az értelemben 
ugyan, mint akkor, hogy Öt, mint testben meg
jelenőt fogadja, hanem hogy testi megjelenésének 
emléknapjait megünnepelve, megemlékezzék a vele 
e világra áradt áldásokról s e szent emlékek 
sugarai szivét áthatván, azt felemeljék, felmele
gítsék, felderítsék.

Itt az Advent, a karácsonyi ünnepkör elő
készítője s vele itt van az uj egyházi esztendő!

Advent első vasárnapjával elhagyjuk az ó 
egyházi esztendőt s átlépjük az újnak küszöbét.

Ez időpont nagyon alkalmas arra, hogy kissé 
megállapodjunk s pillantást vetve a múltba és 
a jövőbe, komolyan gondolkozzunk.

A múltban mit látunk ? — Látjuk a kiapad- j 
hatlan isteni jóság -[tanúbizonyságait, a melyeket 
a netán előfordult sötétebb napok köde sem ké
pes eltakarni a mélyebbre tekintő szem elől; a 
jövőben pedig uj czélok, uj kötelességek tárulnak 
elénk, a melyeknek elérésében s teljesítésében

az a kiapadhatlan égi szeretet ismét meg fog 
segíteni, ha őt gyermeki bizalommal kérjük s 
erős akarattal mi is rajta leszünk.

Az ég fele emeljük tehát szívünket! — Hála
dalt zengjen most az emberi ajak a mi Istenünk
nek s csatolja hozzá áhitatos kérő imáját, hogy 
a jóságos mennyei Atya kegyelmét reánk továbbra 
is kiterjessze! A ki igy kezdi az uj egyházi esz
tendőt, az bátran nézhet a jövő elé, az ég felé, 
hisz ott az isteni Ígéret: »Ne félj, nem hagy
lak el /«

De ahhoz, hogy munkánk sikerét lássuk s er
kölcsi tökéletesedésünk s a vele karöltve járó 
boldogság felé közeledhessünk, nem elég csak az 
ég segítségül hivása, magunknak is dolgoznunk 
kell azokon.

Az ember boldogsága szívének minőségétől 
függ, attól, hogy a szívben a Krisztus lakozzék s 
mozgató elve legyen Olyan a szív. mint a szántó
föld, a mely csak jó megtisztítva s megmunkálva 
terem jó magot, s belé, csak ha tiszta, vonul be 
az Üdvözítő s a vele járó összes áldások, boldo
gító érzelmek, a mennyei béke, a mely mindenek
nél feljebb való.

Készítsük tehát az Úrnak útját!
Készítsük úgy, hogy kivetünk szívünkből min

dent, a mi szennyes, a mi alacsony, a mi bűnös. 
Mert ne ámítsuk magunkat, van abban elég az 
ilyenekből. Ott van az önzés, a mely elfeledteti 
velünk a mások javát, érdekét, az önérdek rab
jává téve a közjó munkálására hivatott embert.

EVANGÉLIKUS CSALÁDILAP



Ótt az anyagiasság szelleme, a mely a földhöz 
tapaszt s a mely miatt magasabb eszményekért 
nem tudunk igazán fellelkesülni, nem tudunk 
Istenhez felemelkedni. Ott az a gyáva kényelem
vágy, a mely visszariad az első nehézségtől. Ott 
a bűnös indulatok egész serege: a szeretetlenség, 
méltánytalanság, mások felé önhitten emelkedni 
akaró gőg stb., a melyek mint a mérges, dudvák 
nemcsak szívünket töltik el mérges leheletükkel, 
hanem egyházi s társadalmi életünkre is kihat 
betegítő erejük.

Mert hiszen a külső egyházi téren mit tapasz
talunk ? Bizony sokszor szomorú, leverő dolgo
kat! Az egyházra, a mely az Űr törvényének 
szem elé állítása s nemes czélú intézetek ápolása 
által az emberiség javát akarja munkálni, ma
napság kevesen hallgatnak s inkább az uj-kori 
szédelgések nagyhangú szavai s az anyagi érde
kek lidércz-fénye után indulnak, hogy elfeled
kezve Istenről, egyházról, a bűnök mocsarába 
jussanak 1 . . . Oh, hol van az ősök amaz erős 
istenfélelme, az az áldozatkész egyházszeretet, a 
melyet a máglya, a bitófa sem tudott megtörni s 
a melynek semmi sem volt nehéz ?! De hol van 
másrészről az az isteni erő is, a mely őket az 
élet viharai fölé volt képes emelni s a mely a 
legnagyobb megpróbáltatások közt is mennyei 
nyugalommal tölté el szívüket?!

Elfujta, fájdalom, elfujta azt a vallási közöm
bösség dermesztő szele!

S a társadalmunkban is, a hol nyájas előzé
kenység, szívélyes szolgálatkészség, örömben és 
fájdalomban való részvét által egymás életét 
könnyíteni s kellemessé tenni volnánk hivatva, 
mily gyakran üti fel fejét a haszonlesés, gyűlölet, 
irigység viperája, a mely erre is mar, amarra 
is mar egyet, s a helyett, hogy az élettel termé
szetszerűleg együtt járó bajokat enyhítené, uj 
sebekkel borítja a társadalom kebelét.

Kérdjük, kedves olvasók, ez uj egyházi év 
küszöbén, jól van-e ez igy ? Szabad-e nekünk, 
— ha keresztyén elnevezésünkre méltatlanok 
lenni nem akarunk — a Megváltó születés napja 
elé igy mennünk, a ki csupa istenfélelem és 
szeretet? . . .

. . . S a szívek ? Azok a szegény emberi 
szívek ily körülmények közt mit éreznek? Mikor 
úgy azokkal, gyakran egyedüli vágyukat képező 
földi gyönyörökkel, marakodásokkal jóllaknak, 
vájjon nyugodtabbak-e, vájjon boldogok-e?

Nézzetek körül! Mily kevés az olyan ember, 
a ki igazán boldognak volna mondható. Nem 
csoda! A sötétség leánya csak sötétség lehet, a 
hidegségé: jég;.s a hit fényét és a szeretet me
legét nélkülöző szív ezeknek otthona. Az embe
rek nagy része minden hit, minden magasabb 
eszményiség híján kapkod ide-oda, lelke mint a 
szárnyasebzett madár vergődik a sivár világ
nézet, alacsony élvezetek sarában s jajszóval, 
zúgolódással, az elégületlenség eme jeleivel telik 
meg a levegő.

Fájdalmas dolog! De a legtöbb ember ilyetén 
sorsának ő maga az oka. Isten mindenkinek

hozzáférhetővé tette a boldogságot s megmutatta 
az utat is hozzá szent Fia, a Jézus Krisztus által.

Minden évben megünnepeljük eljövetelének 
emlékét, minden évben meghallgatjuk megható 
szép történetét, . . .  de vájjon hányán vonják le 
belőle a tanúságot? A szó legtöbbnyire »a pusz
tában kiáltó szó* marad, . . .  az ember rá sem 
hederítve tovább halad, . . .  az elégületlenség nő 
s árnyékként kiséri.

Pedig lehetne az másként is. A szebb egyházi 
s társadalmi élet s a szívek nyugodtságának titka 
abban fekszik, hogy a fent érintett gyarlóságokát 
szíveinkből kivetve, nyissuk meg azokat a Krisztus 
előtt, hogy az ő istenfélelme, az ő Istenben való 
bizodalma, az ő szeretete lakozzék benne s irá
nyítsa minden gondolatunkat, léptünket.

Itt az Advent, az előkészület időszaka!
Készítsétek az Úrnak útját s egyengessétek 

az ő ösvényeit!
Nyissátok meg szíveitek kapuit, hogy bevonul

hasson rajtok a békeség Fejedelme!
A szerkesztő.

K is leányom, születésekor.
Kis fészekben kicsi madár 
Te vagy kedves leányom;
Am ne adjon kincset nekem 
A világ, nem bánom,

Te maradj meg csak mi nekünk,
Öröm lesz az élet,
Hisz csak akkor boldog a szív 
A mikor remélhet.

Szám kör ülted víg örömben 
Azért repdes, száll ma,
Mert a remény, édes remény 
Annak a két szárnya.

Én Istenem, ki megáldál,
Óvd meg boldogságom!
Tartsd meg nekem jó  hitvesem 
S kis angyalom : lányom !

K ir á ly  M átyás.

Bárány György útja Tolnába.
— Igaz történet a múlt század elejéről. —

»Mert nem olyanok az én gondolatim, mint 
a ti gondolatitok, sem az én utaim, mint a ti 
utaitok, azt mondja az Úr.« (Ézs. 55, 8 ) »Ti gon
doltatok ellenem gonoszt, de Isten gondolta azt 
jóra fordítani.* (I. Móz. 50, 20.)

Ilyen bölcseséget és jóságot látunk az isteni 
gondviselésnek azon utaiban is, a melyeken 
Bárány Györgyöt, ezt a fényes tehetségű és ke
gyes életű papi férfiút a tolnai ev. egyházakba 
vezérelte, hogy itt a XVIII. század elején alakult
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egyházmegyének alapítója és első főesperese 
legyen.

Bárány György Rábaközben Beledben szüle
tett 1682-ben. Szülei Szeniczei előnévvel neme
sek, de szegények voltak. Győrött kezdte iskoláit. 
Itt előbb Lővey Balázs lelkésznek, majd Fekete 
Istvánnak házában inaskodott szállásért, eledel
ért, ruháért. Ilyen szolgálatokban a kis diák nem 
lehetett valami ügyes és világra való. Urainak 
kedvét nem nyerte meg. Azt mondták róla, hogy 
•gyáva* és elbocsátották.

De Bárány megmutatta, hogy azért is tudós 
ember lesz A vakácziókban elment otthon aratni 
és itt keresett annyit, hogy ebből kenyerét, ruhá
ját és könyveit megszerezte.

Győrből 1705-ben Pozsonyba ment tovább 
tanulni. Itt Hütner nevű jeles tanára volt, a ki 
őt a görög és zsidó nyelvekbe is beavatta. S 
midőn Hütneren az iskolai elöljáróság, azon ürügy 
alatt, hogy szenteskedő pietista, kiadott, Bárány 
ezt annyira szívére vette, hogy ő is elhagyta 
Pozsonyt.

így került 1707-ben Eperjesre. Nyelvismereté
vel itt valóságos feltűnést keltett. Eperjesen hal
latlan volt ekkor, hogy tanuló diák ember már 
a görög és zsidó nyelvet is értse. Mikor egyik 
leczke-órán a görög uj-szövetségből azon heve
nyében latinul olvasta le a szöveget, tanulótársait 
annyira meglepte ezzel, hogy csupa irigységből 
őt is pietistának hiresztelték. Besúgták ezt a ta
nárnak is, de ő szerette és dicsérte Bárányt s 
az ott oly híres és előkelő Roth- és Zimmermann- 
családokhoz ajánlotta nevelőnek.

E családok fiaival ment ki Bárány 1708-ban 
Némethonba is Jenába s innen csakhamar Haliéba. 
Bezzeg most azután méltán mondhatták ám 
pietistának, mert itt volt ezeknek a fészkök.

Ezeket a jó pietistákat igen félreismerték. Ok 
alapjában igen derék, munkás és istenfélő papok 
és tanárok voltak, a kik a mint tanítottak, a 
szerint éltek is, azt tartván, hogy a hit cseleke
detek nélkül holt állat. A bibliára, kátéra sokat 
adtak, s a gyermekek jó nevelésében és a gyüle
kezet hű gondozásában sokat fáradtak. Voltak 
kényelmes emberek, a kiknek ez a terhes egy
házi szolgálat nem tetszett. Ezek voltak a pietis- 
ták ellenségei.

Bárány két évig volt Halléban Hallgatta a 
mestert, a hires Francket. Az árvaház igazgató
jának Freylinghausennek épületes katekizálásai 
különösen megtetszettek neki. S már ekkor el
tökélte magában: ha Isten megsegíti, ezt majd ő 
is igy fogja csinálni otthon.

Még oda künn lefordította és kiadta Francke- 
nak egyik munkáját »Oktatás a gyermeknevelés
ről* czimen 1711-ben. Ezzel kedves ajándékot 
hozott haza, mert magyar nyelven ez volt az 
első neveléstani munka. S épen ebben fakad ki 
Bárány az akkori magyar tanítók ellen a miatt, 
hogy az anyanyelvre majdnem semmi gondot sem 
fordítanak.

Még ez évben hívták Győrre tanárnak. Káplán 
is volt itt egyszersmind a hires győri pap, Torkos

András mellett, és épen a dühöngő pestis idejé
ben kellett neki itt igen nehéz szolgálatot telje
sítenie. Két év múlva Nagy-Vázsonyba vitték el 
most már rendes lelkésznek. Gondos, lelkiismere
tes pap volt. Az iskolát és a tanítás módját egé
szen újjászervezte. Még a földes úr, a róm. kath. 
Zichy Imre gróf is annyira becsülte, hogy saját 
hajadon leányait ama türelmetlen, gonosz idők
ben a vázsonyi lutheránus pappal taníttatta.

Ez volt röviden Bárány György pályafutása 
nagy-vázsonyi papságáig. Be kellett nagy embe
rünket mutatnom addig is, mig tolnai útját el
beszélhetném. *

Buda várának visszafoglalása óta Tolna-megyé
ben a reformátusok és római katholikusok között 
szétszórtan evangélikusok is akadtak, kik a fel
vidékről költözködtek ide. 1715-ben a pápai ura
dalomból, nevezetesen Gsóthról jöttek e tájra 
hitsorsosaink, kik az üldöztetések és a nehéz 
jobbágyi szolgálat miatt bizony meglehetősen el
maradott nyers, szilaj népek voltak erkölcseik
ben is. Itt Tolnában is inkább az erdőbe szeret
tek kijárni vadászni, mint a földet művelni. Ezek 
az evang. települők Gyönk vidékén az ottani 
erdős tájat választották lakóhelyül, mely ekkor 
kincstári birtok volt. S a kincstári jószágok igaz
gatója Budán engedélyt adott nekik arra, hogy 
evangélikus papot hívhassanak. Így lett a gvönkiek 
első lelkésze Molitoris András, volt várpalo
tai pap.

De a pápista papok tiltakoztak és a vármegye 
1717-ben el is tiltotta a gvönki lelkészt minden 
egyházi szolgálattól. Madarász János főbíró, a 
simontornvai uradalom volt prefektusa tanácsolta 
ekkor a gyönkieknek, hogy menjenek el Nagy- 
Vázsonyba és vallásszabadságuk kieszközlésére 
kérjék ki Bárány Györgynek s'az ottani nagy- 
tekintélyű Domokos Sámuel evang. patrónusnak 
közbenjárását. Azt remélték ugyanis, hogy a 
kincstári javak igazgatója, vagy egy általok is
mert budai hadparancsnok segíteni fog rajtok. 
De az előbbi már mit sem tehetett, mert eme 
kincstári jószágot időközben Magyari Péter sze
rezte meg s mint földesúr ő parancsolt a bir
tokaiban. A vallásunkon levő hadparancsnokot 
pedig nem találták otthon; a török ellen tartott 
hadi tanácskozásokban volt távol.

Bárány nem mondja ugyan világosan, de úgy 
látszik ő is felment ev. hitfeleivel Budára, hogy 
ezek tolmácsa legyen. De igy is kárba veszett 
minden lépés. Nem tudták, most mitevők legye
nek. Az uj földes úrhoz folyamodni sem akartak, 
azt tartván, hogy ez úgy sem tudja őket a plé- 
bánusok és a vármegye ellen megvédeni.

Domokos Samu jó urunk gondolt ekkor nagyot 
és merészet. íratott Báránynyal a gyönki pap
nak, hogy csak kezdje el bátran az istenitiszte
leteket. Hire volt, hogy a lutheránusok Budán 
jártak. A megye és a pápista papok azt hitték, 
hogy a gyönkiek a királyi udvartól nyertek va
lami kiváltságlevelet, mert különben csak nem 
cselekednének ily bátran! így eltűrték és nem
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zaklatták őket. Bebizonyult itt is : a ki mer, az 
nyer.

E közben mind több és több települők jöttek 
Tolnába. A földes urak örültek, ha jószágaik be
népesültek, akármilyen vallásuak voltak is job
bágyaik. Gróf Mercy Ferencz tábornok pedig 
1722 óta jobbára csupa evangélikusokat telepített 
birtokaira. Ez noha maga is róm. katholikus 
volt, azt mondá, nem szereti a pápistákat, mert 
ezek a rengeteg sok ünnepen az esztendő jó ré
szét úgy heverik el.

A gyönkiek az első találkozás óta nagy tisz
telői voltak Báránynak, mig a magok papja, Moli- 
toris ellen sok volt a panaszuk. A messze vidék
ről jött hívek ritkán találták otthon, sőt a rossz 
nyelvek azt is mondták róla, hogy a bort szereti. 
Bezzeg más ember lenne Bárány György!

Gondoltak egyet. Hívjuk meg a vázsonyi papot! 
Az is eljön!

Bizony merészség volt erre gondolni. Nagy
vázsony akkor mint véghely, népes, rendezett, 
számottevő' ekklésia volt.

De hát van-e oly gyülekezet, mely azt ne 
hinné, hogy náluk van a papnak legjobb dolga! 
A gyönkiek se sokáig haboztak, hanem felfogad
tak egy embert s ezt minden Írott igazság nélkül 
Vázsonvba küldték, hogy hívja meg Bárányt.

Magát Bárányt is meglepte a gvönki expressz- 
posta. A cserét bizony nem sok körülmény aján
lotta. Gyönk még alakulóban levő, rendezetlen, 
alig 13—14 családot számláló gyülekezet volt. 
Ezek közt is sok volt a nyers, rakonczátlan em
ber. A földesúr és vármegye akármely nap el
űzhette onnan a papot. Meg a folyamatban levő 
háború bizonytalan kimenetele is mint éles kard 
függött a fejők felett. A vázsonviak sem mondtak 
semmi jót a tolnaiakról, a kiket a büszke neme
sek lenéztek, mint oly rendezetlen nyájat, a mely 
dézsmát fizet a földesúrnak.

De azért mégis csak ekklésia volt az és 
Báránynak, ha akarta, most kellett megragadnia 
a szerencsét.

Nem is vette hát a dolgot oly igen félvállról. 
Hanem összegyűjtötte az ekklézsia eleit a paró
kiára tanácskozni, hogy hát mit szólanak az ő 
szerencséjéhez? A vázsonyiak ügyet sem vetet
tek a gvönki üzenetre.

— Talán csak nem ment el a jó dolga, hogy 
itt hagyja azokért a jó helyét, a hol már meg is 
szedte magát! De ha úgy kergetjük, se megy el! 
így gondolkodtak a vázsonyiak.

Bárány részéről ezt a falubeliek csak fogás
nak tekintették.

— Bizonynyal kisérteni akar bennünket A 
fizetését akarja felemeltetni vagy az adósaitól 
behajtani a hátralékot, így okoskodtak tovább.

Szóval, nem akadt a vázsonyiak közt, a ki a 
jeles Bárányt őszintén és melegebben marasztalta 
volna. És hogy a papi fizetéssel 3—4 évről is 
hátralékban voltak, ez sem jó bizonyság volt

így vagyunk mi. Megunják a jó papot is ha
mar. Ha azután ezer küzdés és nélkülözés között 
kuporgat s egy kicsit megtollasodik, azt sem né

zik jó szemmel. Bizony akadnak, a kik úgy gon
dolkodnak, mint Péczeli József, a jeles komáromi 
pap egy félszázaddal utóbb a 18-ik meséjében 
megírta:

Nekem nem kell a pap, mert már két tehene,
Négy diszna van, sok az, annyi nem kellene. 
Felhízott már köztünk, azért beszél fennen, 
Fogadjunk m ást: szegényt, ő dolgára menjen.

(Vége köv.) Payr Sándor.

Z e l e n k a  Pál .
— A Tisza-kerület ev. püspöke.

Mellékelt képünkön Zelenka Pál, tiszakerületi 
ev. püspökünknek arczképét mutatjuk be ol
vasóinknak.

Zelenka Pál püspökünket magas műveltsége, 
egyházunk körül kifejtett sokoldalú áldásos tevé
kenysége azon alakok sorába állítá, a kikre tisz
telettel s szeretettel tekint minden nemesen gon
dolkodó ember s azért, hogy azoknak is lehetővé 
tegyük őt megismerni, a kik személyét s műkö
dését közelebbről nem szemlélhetik, nem mulaszt
hatjuk el lapunk olvasói előtt is élettörténetét 
röviden vázolni.

Életének folyása — az egyszerű falusi gyer
mektől a köztiszteletben álló főpásztorig — nem 
mutat ugyan feltűnő változatosságot vagy csodás 
fordulatokat, hanem igenis a nemes törekvésnek, 
egyházszeretetnek s tevékenységnek oly fokát, a 
mely minden prot. embernek követésre méltó 
példa gyanánt szolgálhat.

Atyjának — a hivatást illetőleg, örököse. Atvja, 
Zelenka Dániel szintén lelkész volt. Püspökünk 
1839. augusztus 19-én Csehbrezón (Nógrád-megyé- 
ben) született. S miután az elemi iskolát szülő
helyén elvégezte, Aszódra, majd Selmeczre ment 
tanulni, a hol — a mint ez intézetek évkönyvei 
mutatják — a szigorú kötelességtudat vezette 
középiskolai tanulmányainál.

A minek magvait szívébe a szülei gondos kéz 
már a családi otthonban elvetette: a vallás és 
egyháza iránti szeretet lassanként mindinkább 
kifejlődött szívében, úgy hogy egész életét ezek
nek szentelni életczéljává lett az ifjúnak. Atyja 
nyomdokaiba lépett; theologus lett s a hittudo
mányokat Pozsonyban nagy buzgósággal tanul
mányozta. 1859 ben ismeretkörének szélesbítése 
végett a Yí\yzs jénai egyetemre ment, a hol akkori
ban jeles hittudósok lobogtatták a tudomány fák
lyáját, gazdagon árasztva fényét a fiatal theolo
gus fogékony leikébe.

Iskolai tanulmányai befejezése után először 
nevelői állást foglalt a Szilassy-családnál. Innen 
jó csillaga arra a helyre vezette, a hol a szívé
ben lévő fejledező erők gazdag táplálékot s gon
dos ápolást nyertek. 1862-ben u. i. a jeles lelkész 
s superintendens, Székács József mellé hivatott 
meg káplánnak, a hol ismét bő alkalma nyílt, 
ismeretkörét szélesbítve, a gyakorlati lelkészség 
legbonyolultabb kérdéseibe is bepillantást nyerni, 
magát tökéletesíteni.
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Az itt töltött évek hasznát s a belőlük reá 
áradó áldást ő maga tudná legjobban méltányolni; 
azt hisszük, hogy azok jótékony befolyással vol
tak jövő szép sorsa kialakulására, s hogy Székács 
mellé való jövetelével tette meg tulajdonképen az 
első lépést arra a hágcsóra, a mely őt később a 
püspöki méltóságig felvezette. Két évre ezután az 
isteni kéz ismét más működési tért jelölt ki szá
mára. A tordai és irsai egyházak a lelkes fiatal 
embert egyszerre választották meg lelkészüknek, 
ő azonban ez utóbbiak meghívását fogadta el. 
Itt is csak két évig maradt. Itteni tartózkodása 
életére nézve any- 
nyiban is fontos, 
a mennyiben mint 
irsai lelkész ve- 
zetteoltárhoz mos
tani hitvesét: Ba- 
loghy Lenkét.

1866-ban a mis- 
kolczi ev. egyház 
hívta meg lelké
szének. a hol azóta 
a különböző, túl
nyomóan népes 
vallás - felekezetek 
közé beékelt evan
gélikus gyülekezet
nek szentelte éle
tét, felvirágoztat
ván azt úgy vallás 
erkölcsi,mintanva- 
gi tekintetben. Te
vékenysége csak
hamar saját gyü
lekezetének hatá
rain kívülre is 
kiterjedt, a meny
nyiben az ő buzgó 
müködésétjó szem
mel néző lelkész
társak bizalma' őt 
1871-ben az egyet, 
gyámintézet, majd 
1874-ben a kerület 
jegyzőjévé válasz
totta. Ettől kezdve 
élete szélesebb 

körben mozog min
denütt az egyház, 
a közjó érdekét 
tartva vezérelvül 
munkálkodásában. A folyton növekedő bizalom 
1886-ban a gyámintézet elnökévé, majd egy évre 
rá a hegyaljai esperesség esperesévé választja, 
hogy kevésre utána elérje egyházi kitüntetéseink 
legmagasabb fokát: a püspöki méltóságot is, 
mert a Czékus István halálával megüresedett 
püspöki állásra a tiszai kerület őt szemelte ki s 
választotta meg 1890-ben, hogy a mit kisebb 
körben megkezdett, ezután az ez állással együtt 
járó nagyobb hatalmi körrel szélesebb körben 
munkálja hazai ev. egyházunk javát.

Zelenkát, mint embert ismerni nagyon ked
ves dolog. Szívélyes, igazi magyar barátságos 
magatartása kedveltté teszi őt mindenki előtt, a 
ki vele érintkezik. Mint püspök pedig igazi Pál 
apostoli lelkesedéssel s erélylyel vezeti egyházunk 
ügyeit. Eltekintve az egyházkormányzás sok ta
pintatot igénylő s nehéz munkájától, más téren 
is igyekezett magát hasznossá tenni, a mennyi
ben az 1891—94. években tartott zsinatunk mun
kálkodását is előkészítette s előmozdította azon 
fáradságos munkájával, a melyben egész terje
delmesen terjeszkedvén ki egyházunk szervezetére

s anyagi állapo
tára, rámutatott 
egyes égető kér
déseire, s a melyet 
szerényen »lgény- 
telen javaslatnak* 
nevezett el, de 
a mely az ahhoz 
értők előtt elisme
résre nagyon is 
»igényt tarthat«. S 
e zsinaton is őt, 
mint egyházunk jól 
felfogott érdekei
nek, a magasabb 
vallási érdekeksaz 
igaz hazafiság vé
dőjét s szószólóját 
láttuk szerepelni, a 
mely szereplése já
rulván hozzá előbb 
is tapasztalt áldá
sos működéséhez, 
még inkább növel
te azt a szeretetet s 
tiszteletet, a mely 
őt lelkésztársai s 
ismerősei részéről 
környezte. S mi
dőn a múlt évben 
püspöki állásáról 
lemondott, hogy az 
uj egyház-alkot
mány életbe lépé
sével egyúttal uj 
alkalmat adjon az 
egyházaknak aka
ratuk nyilvánítá
sára : a Tisza-ke- 
rület nem tudott 

megválni szeretett főpásztorától s őt lelkesedés
sel egyhangúlag újra püspökének választotta.

Zelenka püspök ma még teljes munkabíró 
erejében van; még sokat tehet egyházunkért. S 
van is tennivaló elég! Egyházunknak az uj zsinati 
törvényeknek megfelelő újjászervezése, ennek az 
állam részéről való méltányos és korszerű anyagi 
segélyezése s az ezzel kapcsolatos ezer és ezer 
apróbb ügy oly égető kérdései a mi egyházunk
nak, a melyektől — lehet mondani — egész jövője 
függ.

Z E L E N K A  PÁL.
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Itt lehet megmutatni, hogy egyházát ki hogyan | 
szereti!

E téren sokat vár ev. egyházunk Zelenka 
püspökünknek bölcseségétől, lelkesedésétől s a 
vezetés terén tapasztalt erélyétől, tapintatától.

A jóságos Ég áldása nyugodjék munkálkodá
sán s ez koronázza sikerrel nemes törekvéseit., 
megtartva őt egyúttal testi s lelki erejében, hogy 
kiváló tehetségeit ev. egyházunk javára még so
káig értékesíthesse! Paulik J.

Templomszentelési ének.
— Dallama: „Erős várunk nekünk az Isten." —

Égi Atyánk, jóságos Isten
Előtted összegyűltünk itten;

Szállj gyermekid közé és lássad, 
Átadjuk ez uj szentegyházat!

Neked emeltük,
Neked szenteljük,

Hogy tehozzád vágyva,
Begyülve e házba,
Hívek ezre neved im ádja!

Ránk árasztád drága kegyelmed;
Bűneinket inkább feledted;

Te tartottad gyenge életünk;
Erőnket is te adtad nekünk ;

Legfőbb jóságod 
Reánk leszállóit;

Tőled vigaszt nyerénk;
Áldásod szállt felénk: 
Szentegyházai abból építénk.

Viszály, harag és vak gyűlölség
Egyházunk keblét ha eltölték,

Hívek ha ellenségeskedtek;
Atyánk most örökre szüntesd meg ! 

Helyette minden 
Emberi szívben 

Isteni Jelelem,
Keresztyén türelem,
Szeretet és szent béke legyen !

Égi Atyánk, tartsd meg sokáig
Szent templomod s minden szolgáit! 

Áldd meg egyházunk minden tagját; 
Éltesd soká kicsinyjét, nagyját!

Add, hogy szent Igéd 
Mindegyik szívét 

A jóra tanítva 
Te hozzád fordítsa,
És a hit által boldogítsa !

Atyánk, szenteld meg templomunkat!
Halld meg benne esdő szavunkat!

Ha énekel, ha imádkozik.
Hallgasd meg minden szolgádat i t t ! 

Egyházunk híve 
Ha eljön ide :

Könnyítsd földi terhét;
Emeld Hozzád lelkét,
S add, hogy Szentlelkeddel megteljék!

Dicsőség legyen az Atyának,
És az ő Megváltó fiának,

Azonképen a Szentiéleknek,
És békeség minden embernek!

A Szentháromság 
E templom sorsát 

Vegye oltalmába,
Tartsa fenn sokára,
S áldásait hintse reálja !

Dr. T örök  I s tv á n .

A nagyt. lelkész és tanító urak szives 
figyelmébe.

A Luther-társaság 1896 évi október hó 21-én 
tartott évi közgyűlési jegyzőkönyve 5. pontja sze
rint elhatározván, hogy a kiadásában megjelent 
népiratkák ára leszállíttassék, az intéző bizottság 
f. évi november hó 2-án tartott ülésében ezen 
művecskék árát a következőkben állapította meg:

1. Török József: „Luther Márton" életrajza. 
Ára 30 kr.

2. Hörk József: „Hős Keczer András ev. vér
tanú családja" ez. népiratka. Ára 15 kr.

3. Zathureczky A d o lf: „Evánjelicky rozpráv- 
nik, tojest: Nábozentwo w prikladoch zo ziwota 
Swázok I.“ Ára 20 kr.

4. Dr, Másznyik Endre: „Bahil Mátyás". Élet
kép a magyarhoni evangvéliomi prot. egyház ül
döztetésének idejéből." Ára 25 kr.

5. Famler G. A.: „Christian Traugott, Leidens- 
und Lebensgeschichte eines ev. Predigers in Un- 
garn.“ Preis 30 kr.

6. Reviczky László: „Elbeszélések a magyar 
reformáczió történetéből." Ára 12 kr.

7. Pálmáig Lajos: „Az Isten megsegít." Ára 
10 kr.

8. Famler Gusztáv Adolf: „Gott verlasst die 
Seinen nicht." Ára 25 kr.

9. Hörk József: „A nagysárosi vár ura." Ára 
10 kr.

10. Famler Gusztáv Adolf: „Hochmuth kommt 
vor dem Fali." Ára 30 kr.

11. Payer Sándor: „Fábry Gergely (az 1751. 
évi vallás-zavargás Vadosfán)." Ára 30 kr.

12. Csepreghy-Sártorius: „Florilegium bibli- 
cum.“ Ára 30 kr.

13. Bierbrunner Gusztáv: „Matthai am Letz- 
ten." Ara 20 kr.
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14. PÖngárfi János: „Az árva.* Ára 20 kr.
15. Paulik János: „Az ágostai hitvallás.* 

Ára 25 kr.
16. „Keresztyén házi áldás1' , szép nagy szin- 

nyomatu disz-kép, csomagolással küldve 1 frt30kr.
17. „Evang. Családilap“ II. évfolyam, szer

keszti Paulik János. Előfizetési ára egy évre 
1 forint. Az I. évfolyamot,, a meddig a készlet 
tart, kívánatra ingyen küldjük. A mostani évfo
lyamot ingyen küldjük mindazoknak, a kik reá 
legalább 10 előfizetőt gyűjtenek.

Alulírottnál tett nagyobb megrendelések után 
a Társaság a tisztelt közvetítőknek még a le
szállított árak után is 10°/0 kedvezményt nyújt; 
miért is hitrokoni bizalommal kérjük és remél
jük, hogy a tisztelt lelkész és tanító urak, te
kintve egyrészt mindnyájunk szent ügyét, más
részt a nagy kedvezményeket, melyeket nyújtunk, 
lelkesen fognak közreműködni a Luther-társaság 
magasztos czéljainak elérésében!

F a lv a y  A n ta l,
_________________ bizotts. jegyző.

Hazai és külföldi hírek.
Egy kiváló nő halála. Fájdalommal olvassuk 

a jelentést, hogy a hajdan oly nagytekintélyű 
főpásztornak: Székácsnak özvegye múlt hó 31-én 
75 éves korában elhalálozott. Székácsné szül. 
Vörös Júlia a fővárosban élte 20 évi özvegysé
gének idejét. Elhunytát gyermekei: Ferencz kúriai 
biró, István, Győryné, Kissné s Béla fia s nagy
számú rokonság siratja. S elhunytáról fájdalom
mal értesül minden nemesen érző kebel, mert 
hiszen Székácsné egyike volt azon keresztyén 
nőknek, a kik mint a napsugár, fényt s meleget 
terjesztenek maguk körül. Mintapapné volt, a ki 
nagynevű férjének, Székács József püspöknek az 
egyház felvirágoztatására czélzó munkájában tel
jes részt vett, buzdítva és segítve őt nemes tö
rekvéseiben. S az ő halála után is e nemes gon
dolkodású és finom műveltségű nő a jótékonyság 
s a nemes társadalmi tevékenység mozgató lelke 
volt. Ö állott élén a pesti jótékony Thabita- 
nőegyletnek, tanácsadásaival s lelkesítésével eny
hítő balzsamot hintve a nyomor által megláto
gatott családok fájdalmaira; elnöke volt az árva
házi női bizottmánynak, és pedig olyan elnöke, a 
ki hajlott kora daczára sem restelte bejárni a 
főváros kér. családait, hogy a szüleiktől meg
fosztott árvák számára segélyt gyűjtsön s nagyobb 
ünnepek, pl. karácsony alkalmával némi kis örö
met vigyen be a prot. árvák lesújtott leikébe. 
Szóval a jótékonyság angyala volt Székácsné s 
azért elvesztésén méltán bánkódhatunk. Ilyen nő 
kellene sok a világon s akkor társadalmunkat az 
elposványodástól nem kellene féltenünk s nem 
kellene félnünk a nyomortól sem, mert áldó 
kezük le tudná tördelni annak vérző töviseit. 
Legyen áldott emléke közöttünk!

A Klapka-szobor leleplezése. Szabadsághar
czunk egyik kiváló bajnokának, a magyar lova
giasság legendaszerüvé vált alakjának, Klapka 
Györgynek emlékét ünnepelte meg e hó 15-én

Komárom városa, s lélekben minden, az igazi 
nagyságot méltányolni tudó magyar szív. Az ün
nepély főpontját a hős tábornok művészi kivitelű 
szobrának leleplezése képezte, a mely alkalommal 
Tuba János orsz. képviselő, a szoborbizottság 
elnöke, Kacz János városi tanácsnok mondott 
szép beszédet, méltányolván a vitéz tábornoknak 
a magyar szabadság védésében tanúsított elévül- 
hetlen érdemeit s Pósa Lajos szavalta el ez al
kalomra írt lendületes, emelkedett ódáját. Klapka 
nem a mi felekezetűnkhöz tartozott, de hazánk 
legválságosabb napjaiban tanúsított nemes maga
viseleté őt azon alakok sorába állítá, a kikhez 
minden magyar, vallásfelekezeti különbség nélkül, 
mint a hazaszeretet dicső példányképéhez örök 
időkön át mély tisztelettel fog feltekinteni. Osz
tozzék azért az ünneplő Komárom város kegye
letében minden protestáns ember s az ünnepély 
középpontját képező nemes hazafi dicső emléké
ből merítsen útmutatást s lelkesedést ahhoz, hogy 
a hazát miként kell szeretni!

Krisztus a keresztfán. Örömmel értesülünk 
arról, hogy a Feszty által festett „Magyarok be
jövetele* czimű körkép helyén nemsokára „Krisz
tus a keresztfán* nagyszerű körkép lesz látható, 
a mely a golgothai szomorú jelenetet tárná a 
nézők szemei elé oly kivitelben, a minő a „Ma
gyarok bejövetele*. E körképet egy társaság fogja 
kiállítani s a jövő húsvéti ünnepekre állítólag 
elkészül. Adja Isten, hogy úgy legyen s mielőbb 
minél hívebb s művészibb kivitelben láthassuk 
a világtörténelem legszomorubb, a keresztyén előtt 
örökké emlékezetes, tanulságos, leverő és fel
emelő eseményének kiábrázolását!

Negyven éves tanári jubileum. Szép és ritka 
ünnepély volt e hó 14-én Igló városában. Pákh 
Károly, az iglói ev. gymnasium rendes tanára, 
sok éven át volt igazgatója, 40 éves tevékeny 
működését ünnepelték, 40 év alatt 1600 tanuló
nak adta kezébe az érettségi bizonyítványt. Kíván
ságának megfelelően minden pompát és zajt mel
lőzve ünnepelték e ritka jubileumot. Délelőtt az 
iglói ág.-ev. hitközség presbiteriumi gyűlést tar
tott a gymn. dísztermében, amelyen az ünnepelt- 
nek 300 frtos költségen készített olajfestményü 
arczképét leleplezték, a nagy napot jegyzőkönyvi
leg megörökítették, folytatásul délután pedig tanít
ványai, a gymn. tanárikara és a többi iskolák 
küldöttségei tisztelegtek a jubilánsnál. Volt tanít
ványai ezer forintos alapítványt tettek »Pákh 
Károly* alapítvány czimén az iglói gymn.-nál, 
melynek kamatját egy felsőbb oszt. tanuló éven- 
kint kapja ösztöndíjul. Végül pedig egy nagy 
díszes albumot nyújtottak át, melyben mintegy 
150 volt tanítványának arczképe volt. A vallás- 
és közoktatásügyi m. kir. minisztertől is érkezett 
üdvözlő levél, melyet Münnich képviselő a jubiláns
nak személyesen nyújtott át. Sokáig éljen!

Az országgyűlés ünnepélyes megnyitásán 
f. hó 26-án ő Felsége a trónbeszédben ezen, 
egyházunkat közelebbről érdeklő szavakat mon
dotta; ». . . Kormányunknak kiváló gondját fogja 
képezni a lelkészek anyagi helyzetének javítása
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is, . . .  a bevett vallásfelekezetek lelkészei java
dalmának kiegészítése tekintetében az autonóm 
egyházak jogainak épségben tartása mellett Önök 

'elé (t. i. a képviselőház) javaslatot fog terjesz
teni.* . . .

Az egyház jótevője. Hermán Gusztáv lőcsei 
gazdag polgár, a ki már azelőtt is tetemes össze
geket áldozott egyházi és részben iskolai czélokra, 
legutóbb a tiszai egyházkerületi gyámintézet ja
vára 1000 frtot adományozott. Az Úr, a kinek 
ezer módja van megfizetni az ő kicsinyei iránt 
tanúsított jóakaratot, áldja meg e jótevőt is égi 
áldásával!

Árvák ünnepe. A jótevő szeretetnek szép 
nyilvánulását látjuk a következőkben is : A királyné 
nevenapja alkalmából a fővárosi szegény gyermek- 
kert-ejyesület megvendégelt 300 árvagyermeket 
akáczfa-utcza 32-ik szám alatti helyiségében. Ez 
alkalommal elhatározták, hogy a téli fölruházás 
decz. 6-án lesz, ekkor 300 árvagyermeknek adnak 
majd melegruhát. Az egyesület az ünnepélyen 
emberbarátokat szívesen lát. — Áldás az ilyen 
munkára!

Hazslinszky Frigyes eperjesi tanár, folyó hó 
19-én Eperjesen hosszabb szenvedés után meg
halt. Hazslinszky Frigyes 79 éves volt, született 
Kézsmárkon 1818. januárban. Saját erejéből küz
dötte föl magát tekintélyes hírnévre és állásra; 
1846 óta Eperjesen az evang. főiskolában mint 
tanár működött. Hivatalán kívül teljes erejével a 
botanikának élt. Nagy irodalmi tevékenységet fej
tett ki, művei számos kiadást értek, a miért is 
1862-ben az akadémia levelező tagja, 1872-ben 
rendes tagja lett. Béke poraira!

A protestantizmus Mexikóban. Mexikó, Észak- 
Amerika ezen legbigottabb róm. kath. állama 
sokáig zárva tartotta kapuit a protestantizmus 
előtt, mig végre a 70-es évek elején fénye oda 
is elhatott, s daczára az ellenséges fogadtatásnak, 
szaporodik benne a protestánsok száma. Ez idő 
szerint 46'9 prot. gyülekezet van ott, a melyek
nek nagyobb része (125) a methodistáké, a kik
nek Puebla városában saját felső iskolájuk is 
van. Szervezett ev. gyülekezetei is találunk Mexikó 
városában.

Értesítés. Pál apostol leveleinek XXI-ik füzete 
deczember hó végén jelenik meg. A késedelemért, 
melynek igen sok és fontos oka volt, azon Ígéret 
mellett kérek bocsánatot m. t. olvasóimtól, hogy 
a további füzetek rendes időre pontosan fognak 
megjelenni. Dr. Masznyih Endre, theol. akad. 
igazgató.

Két szép vallásos olvasmány. A Hornyánszky- 
czég, a mely a prot. irodalmi termékek kiadása 
és terjesztése által évről-évre nagyobb és nagyobb 
elismerésre teszi magát méltóvá egyházunk előtt, 
nem régiben két kedves könyvet adott ki a prot. 
hívek épülésére. Az egyiknek a czime: Jézus élete 
képekben, a másiké: O-szövetségi történetek; 
mindkettő szerzője Jámbor Lajos békési tanító. 
E könyvek szépen gördülő versekben vannak írva 
s ügyesen választott biblián történetekben tünte
tik fel Jézus életének legmegragadóbb eseményeit

s legszebb beszédeit és Izrael történetét. E könyvek 
nagyon hasznos olvasmányul szolgálhatnak külö
nösen az ifjúságnak, a mennyiben könnyed ver
selésük s számos szép kivitelű képeik — (egyik
ben 41, a másikban 44 kép van) megkedveltetik 
magokat velük s a biblia olvasására előkészítőül 
szolgálhatnak. A múlt év folyamán több ezer 
példányban jutottak a prot. családok asztalára s 
azért a most közeledő karácsonyi ünnepek alkal
mára melegen ajánljuk olvasóinknak karácsonyi 
ajándékul gyermekeik számára. Egy-egy bekötött, 
szép papírra nyomtatott 4-edrét képeskönyvnek 
ára csak 60 kr. Kaphatók Hornyánszk Viktor 
könyvkiadó hivatalában (Budapesten. VI. Aradi-u. 
14.) — vagy bármely könyvkereskedésben.

A „Theologusok otthonára14 adakoztak:
XXIV. kimutatás. Ev. gyülekezet Kabold 1 frt. 

Limberger I. ev. lelkész gyűjtése Kézsmárk 9 frt 
50 kr. (Ehhez járultak: Limberger I. 1 frt. Kéler 
50 kr. Valaki 50 kr. N. N. 30 kr. Genersich T.
1 frt. D. A. 30 kr. Badányi 1 frt. Sz. 30 kr. 
Genersich K. 1 frt. Horomnay V. 50 kr. Markovich 
J. 50 kr. Gmenich E. 50 kr. Marzelly A. 30 kr. 
H. 50 kr. Engel 50 kr. Valaki 50 kr. Stanczel 
Gy. 30 kr. Szelényi G. 50 kr.) Év. gyülekezet 
Czinkota 2 frt. Jezsovits P. ev. leik. Gzinkota 1 
frt. Ev. gyülekezet Liptó-Vázsecz 1 frt. Okályi A. 
ev. leik. Liptó-Vázsecz 1 frt. Ev. gyülekezet Német- 
Lipcse (10 évre) évi 2 frt. Schneemár Sarolta, 
Pozsony 3 frt. Hajts P. ev. leik. K.-Lomnicz 5 frt. 
összesen 26 frt.

XXV. kimutatás. SchmidtK. J. gyűjtése Pozsony
2 frt. (Ch. B. 1 frt. L. R. 1 frt.) Ev. gyülekezet 
Szepes-Szombat 5 frt. Miklóssy J. ev. leik. Csővár 
5 frt. F -lövői helyi gyámintézet 8 frt. Vaskört- 
vélyesi gyámintézet 10 frt. Ev. gyülekezet Oros
háza 20 frt. Evang. gyülekezet Kis-Somlyo 4 frt 
24 kr. Czinkótszky Márton ev. leik. gyűjtése Alberti 
5 frt 20 kr. (Cs. Alberti ev. egyház 2 frt. Czin
kótszky M. 2 frt. Danada Istv. 10 kr. Frankó M. 
10 kr. Ifj. Vicsovits Gy. 2 frt.) Lyceumi ifjúsági 
gyámintézet Pozsony 10 frt. Összesen 69 frt 44 kr.
(Folyt. köv\ D r. M a s z n y ik  E n d re ,

theol. igazgató.

Budapesti gabonatőzsde jegyzései
november 28-án.

G a b o n a f a j Egy hektoliter 
súlya kilókban

Ára 100 kgrnak

Bánsági búza . . , . 7 7 -8 2
legki-s. ár 

7.80
légii ár

8.45
Tiszavidéki búza . . 77—82 8.05 8.50
Pestvidéki „ . . 77—82 8.— 8.45
Fehérmegyei „ . . 77—82 8.— 8.45
Bácskai „ . . - 77—82 8.10 8.55
Rozs, I. rendű . - . 70—72 6.85 6.90
. »  n. „ . . .

Árpa takarm ány . . .
. 6.75 6,80
. 60—6- • 4.10 ' 4.45

„ égetni való . . . 62—64 5.10 5.90
„ serfőzésre . . . 64—68 6.50 8.—

Zab ó ........................... 39-41 5.65 6 10
» ......................... 39—41 — —

Tengeri bánsági ó . . — 4.25 4.30
„ másnemű uj . — 4.15 4 20

Repce káposzta . - . — 11.75 12.25
„ bánsági . . . — — —

Köles ó . . . . . — 5.25 5.50. j

Budapest, 1896. Buschmann F. könyvnyomdája (Harisch-bazár).


