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]I2 eperjesi ev. ker. Gollegiunt

az 1890. évi junius hó 8-dikán délelőtt 11 órakor,

a collegiumi nagy könyvtári teremben, az 1890. év

február hava 6-dikán elhúnyt, b. e. méltóságos és

főtisztelendő Czékus István ev. tiszakerületi érdemes

püspök úr emlékezetének szentelt

~~MLÉKÜNNEPÉLYT
rendezett, melynek sorrendje a következő volt :

1. Gyászhangok. Zsasskovszky Endrétől. Előadta az «Aka-
démiai Dalegylet s ,

2. Emlékbeszéd, Czékus István püspök felett, Hörk József
theol. dékán-tanártól.

3. Gyászoljatok! Óda. Irta Lippay Béla 1 é. theol. Szavalta
Kovács Andor IV. é. theol.

4. Czékus István emlékezete. Irta és előadta Kolbenheyer
József IV. é. theol.

5. Hymnus. Erkel Ferencztől. Előadta az «Akadémiai Dal-
egylet».
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Hörk József theol. dekántanár
, ,

EM LE KI-3~~SZE DE
NÉHAI B. E. MÉLT. S FŐTISZT. CZÉKUS ISTVÁN

EV. TISZA KERÜLETI ÉRDEMES PÜSPÖK ÚR FELETT.

JUélym túztelt gyászün1lcjet ülő j(ijZÓ'1zség!

L

Gyászünnepet ülünk. Összejöttünk, hogy felújít-
suk annak emlékezetét, a ki majdnem két évtizeden
át volt tiszai ev. egyházkerületünk vezére, főpász-
tora, - a kinek alakfát annyira megszoktuk az ügyek
élén látni, a kinek erőteljes alkatát oly biztosítéknak
tekintettük, hogy nem is gondoltunk reá, - daczára
annak, hogy már több mint hetven ősz súlya nyomta
vállait, - hogy rövid idő alatt tőle válnunk, -
örökre válnunk kell!

És - mégis! Váratlan, hirtelen, örökre eltávo-
zott az, kiről azt hittük, hogy «ó fogja még sok
baj tól megszabadítani Izraelt l»

Az 1890-ik évi február 6-ika egy nagy kincstól,
egy kipróbált vezérférfiútól, a hazának egy rettent-
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hetlen, hű fiától, ev. egyházunknak egy hű, hálás,
munkás, szerető gyermekétől, egyházi és polgári éle-
tünk egy kiváló, jeles oszlopátói fosztott meg ben-
nünket!

Attól, a kit «vasembernek» mondottak-és a ki-
ről bátran lehet mondani, hogy nem rozsdásodott !
Hanem, - mint a vas is, ha nem használtatik, -
rozsdásodik, - ha pedig használtatik, fogy: fogyott,
mert hiszen ő is ember volt, fogyott testi erőben;
de mégis oly erős volt vasakarata, oly szilárd, oly
tartós, hogy annyi és oly munkára volt képes, meny-
nyit és milyet még fiatal váll ak is csak «összetett
erővel» képesek megbirni ! Attól, a kit a kivívott
eredmények oly fényes babérkoszorúja diszített, hogy
már az azok szemléléséből eredő megelégedés, meg-
nyugvás is üdítőleg hathatott fáradságai közben, a
pihenés rövid és ritka, nála valóban igen ritka pil-
lanataiban' is 1

És - fájdalom - rajta is bebizonyodék az ókori
bölcs amaz állítása, miszerint: mint a borostyán is
minél szorosabban öleli a fát, annál hamarábbi rom-
lást okoz annak; úgy a világi boldogság, a világi
dicsőség is minél inkább vesz körűl, annál jobban
emészt és fogy aszt ! - Igen, fogyaszt, mert Ma-
dách-csal szólva: «a szellem, e nyugtalan erő, nem
engedi pihenni az embert !» s bátran hozzátehetjük,
hogy a nagyokat éppen a kivívott nagy eredmények
emésztik el leghamarább, mert egy-egy siker új mun-
kára, új küzdelemre készti, kötelezi őket 1 új terhet,
új fáradságot vesznek magok elé, magokra s men-
nél több az elért eredmény, annál többre vágynak
még s küzdenek -- önmagokat, erejöket emésztve
s nem gondolva arra, hogy pihenjenek ; küzdenek
önfeláldozón - mások javáért!

Sokan ezt természetesen észre sem veszik, mert
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rhiszen Pythagorásnak igaza van, midőn az életet
olyan nézőjátékhoz hasonlította, hol némelyek küz-
denek, 'némelyek henyélnek, míg mások - bámulnak. .

Volt családi, házi boldogsága; finom műveltségű
kedves neje, ki - a magyar nők és jó anyák valódi
mintaképe s kivel nem rég múlt 40 esztendeje, hogy
a legboldogabb házaséletet élte; olyan nő, kinél az
éles értelem, a legnemesebb s legmagasztosabb ér-
zelmek és erények a legbensőbben egyesültek a
legfőbb szeretettel, szív- és lélekfinomsággal ; (K.
T. K} volt 9 kedves gy~rmeke, kedves családi köre ;
volt kivívott, nagy neve, dicső neve az ország köz-
véleménye előtt; voltak elismert, nagy, halhatatlan
érdemei evangelikus magyar egyházunkban, mely őt
fénynyel, elismeréssel, szeretettel vette körül: pihen-

.hetett volna babérain.
De nem; ő nem úgy fogta fel az életet! Nem

a maga szempontjából ítélte meg helyzetét, hanem
egy nagy, egy szent kötelesség szempontjából. Ez
volt az, mely őt a gyengélkedő, a beteg embert,
nyájának hű pásztorát, arra kötelezé, arra kénysze-
ríté, hogy betegen bár, súlyos bajából alig lábba-
dozva, felmenjen azon szent helyre, honnan oly örö-
mest hirdette Istennek szent igéjét, oszsza az áldást
a karácsonyi szent ünnepeken és kérjen az új évre
új kegyelmet, új segedelmet, új áldást a minden ál-
dások atyjától, a kitől jő «rninden jó adomány és
tökéletes ajándék»! hogy kérjen szeretett egyházá-
nak üdvöt, hazájának boldogító békét! - És kért, -
és várt - és remélt - és aligha csalódott élte nap-
jaiban!

De ime, a beteg test nem birta tovább az erős
lelket, az erős lélek elszállott s megszűnt dobogni a
nemes szív!

Arra, arra törekedék ő, hogy az úr Sionjának

1====1============================================::...11
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méltó, hogy az úr Sionjának hű őre legyen; ezen I
szent lelkesedés hajtotta őt előre, mindig előbbre!

És ha most végigtekintünk pályafutásán és azt
kérdezzük: vajjon elérte-é a czélt, a mely felé töre-
kedék, - vajjon földi pályafutása, rendelté tése vég-
czélját elérte-é itt a földön: akkor e kérdésre csakis
a leghatározottabb igennel felelhetünk! Igen! Igen!

Mert C2:ékusIstván a Súm kzváló őrálló/a 7Jolt,
mert

1. Juce erős sisak,
2. szeretete biztos paizs,
3. vasakarata éles kard volt a kezében.

1.

Talán nem egészen véletlen dolog az, különösen,
ha az isteni bölcs gondviselés sokszor megfoghatat-
lan, végérejárhatlan útjaira gondolunk, hogy ő, ki
a nagy Lutherrel oly meglepően hasonló fejlődés-
meneten ment keresztűl, ahhoz, hitéhez való ragasz-
kodásában is oly feltűnően hasonlított!

Mint amaz, úgy ő is, karénekes korában szívta
magába az evangéliumhoz vonzó szeretetet, annak,
az evangéliumnak a, szent énekekben visszhangzó,
szívet üdítő, lelket emelő, szent érzelmeket kifejező
szép tartalmában s az énekek melódiáiban gyönyör-
ködvén ; mint amaz, úgy ő is, a szentírás olvasásá-
ból merítvén szegény diák korában sok nélkülözései,
kételyei, lelkiismereti küzdelmei közben az evangé-
lium vigaszát; mint amaz, úgy ő is, megszeretvén
az Urat, a Jézus Krisztust, s az ahhoz vonzó szerel-
met mindenekfelett becsülvén ; s midőn vele hitben
egyesült, ebben találván minden evilági kincsért, e
világ örömei és élveiért a kárpótlást s haladván
azon az úton, melyen őt Krisztus vonzotta, melyre
őt Isten rendelte.
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Az ő nagy alkotásai nélkül, az ő Istenben ve-
tett hitben kezdett nagy, teremtő, gyüjtő munkája
nélkül, bizony-bizony nagyon szegényen állana ma
tiszai kerületünk!

Őnéki és ő nála Isten beszéde olyan eső volt,
mely nemcsak kívül nedvesítette meg a követ, de
be, a belsőbe, a szív belsejébe, e nemesen termő
földbe is hatolt!

És ezen az Isten igéié7~ épült fel az ő hde) az ő
erős hite, melyről tudta, hogy az meg nem szé-
gyenül; melyről bebizonyodott, hogy az hegyeket
mozgatott, hiszen az érzéketlen, a vallással szemben
hideg talajt, a kijzó·nyósó·ket is megmozgatá, munkára
serkenté, fellelkesíté s így építé Isten országát.

Ő gyakrap és nyiltan hangoztatá Pállal, az ő
kedvencz apostolával, kinek a rómaiakhoz intézett
levele volt neki is, mint egykor Luthernek, az evan-
gélium veleje: «nem szégyenlem a Jézus Krisztus
evangéliumát, mert az az Istennek hatalma, minden-
nek üdvösségére, a ki hiszen l» (Róm. 1. v. 16.)

Hogy az evangéliumhoz, hogy ezen hitéhez való
ragaszkodásában gyakran keÜemetlenül érinté őt
másoknak -" nem mondom hitetlensége, - de el-
térő felfogása is, azon nincs mit csodálkoznunk, hiszen
e tekintetben úgy áll a dolog, hogy másnak eltérő,
miénktől idegen felfogása, már tagadása a mi néze:
tünk igazságának! !

Mivel az igazság csak egy, az igazságnak kűlön-
böző felfogásai már magukban véve is egyik a má-
sikának tagadása!

De azért nem lehet mondani, hogy a testvérekkel,
a testvér-felekezetekkel, egyházakkal szemben el-
fogúlt lett volna. Nem! Ellenkezőt bizonyít azon
tény, hogy más vallású polgártársaink, testvéreink
jelesebbjei tisztelettel, nagyrabecsüléssel viseltettek
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vele szemben s ő őszinte nagyrabecsülésseI szólott
azokról, kiknek nem egy jelesebbje örült, hogy vele
baráti jobbot szoríthatott, szeretetben egyesülhetett.

A ki a főben, hitében van jól védve, kinek si-
sakja «az Úr félelme», mely pedig «a bölcseségnek
kezdete», annak kebele is nyugodt, boldog s Czé-
kusnak is

\ I

II.

biztos jazzs volt szeretete,
Biztos paizs volt az Úrhoz való szeretete, mert

őt minden viszontagságok, minden kellemetlenségek,
küzdelmek között is megőrizte mind a kicsinyhitű
lemondástól, mind pedig a gyáva kétségbeeséstől.

Ismeretesek az ő nagy küzdelmei a nemzetiségi
túlzókkal szemben. Ismeretes, hogy ezekért sokszor
mélyen sértő, megalázó támadásoknak volt kitéve .

. - Vihar dúlt. - Ö nem riadt vissza! Kegyetlennek
látszott! - Az volt talán? Nem. Intézetet sem-
misített meg, - emberek kenyerét vette el! Nem
lakozott talán szeretet szivében, midőn a nagy-rőczei
visszaéléseket tette lehetetlenekké?

De igen! Sőt éppen a nagy szeretet kényszerí-
tette öt látszólagos szeretetlenségre ! Látszólag sze-
retet nélkül volt; pedig éppen akkor uralkodott
szivében a leghatalmasabb szeretet. Legyőzé polgár-
társaihoz vonzó szeretetét a hazájáért lángoló szeretet;
óh, mert hiszen 6 hazáját, imádott hazáját, magyar
nemzetét kimondhatatlanúl szerette s nem engedheté,
hogy annak kebelén a hűtlen fiak dúljanak !

Legyőzé hittestvéreihez való szeretetét, mert szí-
vében lángolt, égett az egyháza, evangelikus egyhá-
záért való szeretet, mely végtelen volt, mely szent
volt, mely nem tűrheté, hogy könnyelmű fiak meg-



anyaszentegyházat, rút üzelmek terévé tévén annak
szentelt küszöbeit, hiszen meg vagyon írva - úgy-
mond - «az én atyám háza imádságnak háza, ti
pedig tettétek latrok barlangjává !»

És ime bebizonyodott az ó-testárnentomi irók
szava: «Együtt harczol az Isten az ő tisztelői-
vel [» (Jós. ro. v. 42.) és «Őrállóúl adtalak Téged
az Israel házának, hogy megintsed őket! » (Ezé-
kiel 33. v. 7.) S valóban «erős torony volt néki
az Úr neve; II (Péld. 18. v. 10.) S bebizonyodott,
hogy «az [ir pazzs minden benne bízóknak l» (Zsolt.
18. v. 31.)

De az Úrhoz való szerelme erőssé tette őt az
egyes emberekkel, az egyesek részéről ellene intézett
támadásokkal szemben is!

Ha csak elvekkel, szent érdekekkel nem állottak
szemben ellenfelei, meg tudott bocsátani.

Megmutatta azt egyik egyházlátogató útjában.
(Tiszolczon.) Tüntetéssel, vakmerő támadással fogad-
ták őt a határon, megtámadván : eljárását, gyanusít-
ván tetteit, s személyéveI szemben bizalmatlanságot
hangoztatván.

És ő nyugodtan, méltósággal felelt s bement oda,
hol - mint az izgatott szónok jelzé - reá nem sok
öröm várt.

Bement! És mivel az egyház érdekéről volt szó,
feledé személyes sérelmét, feledett mindent s oly
valóban főpásztori erényeket tűndököltetett, hogy
azok, a kik jöttének hírére a szegény tanulatlan népet
is felizgatták, lelkesült ovátiókban részesíték őt, s
végül ugyanazok, kik ellenszenvvel fogadták, fáklyás-
zenével tisztelték meg.

Mérsékletet tanusított, mert egyháza, szeretetet,
mert hazája érdekei úgy kívánták.

Szeretete az Úrhoz itt is, szeretete az egyházhoz
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e kényes helyzetben is képessé tette őt megvédeni
a magyar ev. Sion érdekeit!

Magánéletében is hasonlított Lutherhez ! Nála is
a néha érdes külső alatt forró szív dobogott. ,A ma-
gánéletben nyájas, szivélyes és szeretettel teljes volt
mindenkihez. Csaknem a túlságig egyszerű s ottho-
nias. Kedvelvén az ártatlan mulatozást, száműzött
köréből minden rideg feszességet és áhítatos kép-·
mutatást. Mindenki szívélyesnek, derültnek, sőt vidor-
nak ismerte, éppen úgy, mint nagy mesterét. (K T. K)

Vendégszerető a lekötelezésig! Kik vendégszere-
tetét nem egy alkalommal vették igénybe, tudják,
hogy figyelmesebb gazda nem kellett nála!

Ember volt és atya! A családban sok öröm, de
baj is e1őfordúl. Ő a bajokat a bölcs tűrelmével tűrte.
Szeretettel enyhítette. S háza, családja példányszerű
volt. Nemes képet nyújtott mindenha ; a mi nem
csekély mértékben érdeme fenkölt szellemű nejének,
kivel a legpéldásabb boldog egyetértésben élt. Ő
tapasztalhatta, hogy «nincs a jó feleségnél édesebb
vígasztaló. Rokonérzete, részvéte kifogyhatatlan. Eny-
hít, vidámít, csillapít.» (K T. K)

Míg «elpusztul annak az embernek lakólte/ye, a ki
az erős Istent nem ismeri», (Jób 18. v. 2 r.) addig
«kívánatos kúzcs van a bölcsnek házában» - mondja
az írás. (Préd. 21. V. 20.)

Ha tehát itt-ott, néha-néha kénytelen volt az
egyesekkel, az egyes intézetekkel szigorúan, talán
vasszigorral is eljárni: az ne tulajdoníttassék néki
hibáúl, mert hiszen a jó atya, az Isten is megbünteti,
megfenyíti, fenyítve neveli szeretett gyermekét is -
és az csakis azt bizonyítja, hogy Plátóval szemben
igaza volt Diogenesnek. Plátó ugyanis Diogenes előtt
bizonyos egyént dicsérettel. halmozott, úgy, mint ki
mindenkinek irányában lágy, engedékeny és szelídI
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tudott lenni. «Sőt inkább - úgymond Diogenes-
legkevésbbé lehet az efféle embert dicsérni, ki máso-
kat, még mikor kellene is, bántani nem tud 1» -
Ily értelemben igaz egyik fenkölt költónk (Berzs.)
ama szava: «Az kegyetlen, a ki szelíd, mikor ölni
kötelesség! »

Hitével példát nyújtott: miképen kell ragaszkod-
nunk az Úrhoz, az ő szent igéj éhez, szeretve fele-
barátainkat, de főleg az Urat; szeretetével megtaní-
tott : miképen kell szeretni úgy, hogy szeretetünk
okos, hogy szeretetünk másoknak javára szolgáló
legyen, -- de vasakaratáva!

Ill.

megmutatta, miképen kell nagyokat alkotni; miképen
kell megoldani a legnehezebb kérdéseket is, mert
hiszen az ő vasakarata éles kard volt a kezében, mely-
lyel a legnehezebb feladatokat is megoldotta.

Utolsó éveiben egyszer azt mondották néki:
Miért nem pihen? miért nem osztja meg a munkát?
miért nem kíméli magát? «Kötelességern - úgymond
- a munka, s mert kötelességem, a míg csak élek,
örömem is lesz !»

A kötelességérzet a jellem valódi koronája! Bi-
zony bátran felelhetett volna amaz ókori bölcscse!
(Diogenessel), a kitől midőn valaki azt kérdezte:
miért nem szűnik meg öreg létére a munkálkodástóI ?
az imígyen felelt: «Mit beszélsz? Hát mert közel
vagyok a pályán a czélhoz, éppen a czél előtt szűn-
jek meg a futástól ?»

Munkára teremtette az Isten az embert. A munka
teszi az embert emberré; a nemes, az emberiség
javára végzett, tisztességes munka az ád értéket az
embernek, az szerez becsületet, az adja meg a szív, I
az egyén nemességét, értékét 1

========================================~ I
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A munka nemessé tesz!
Hogya munka ád nemességet, azt ő nála, ki már

születésénél fogva is az volt, világosan látjuk, akár
működése terét) akár működése alallJat, akár pedig
működése el/edlllbzyét tekintjük.

Ötágú koronává alakúl: Vácz, Kecskemét, Sajó-
Görnör, Dobsina, Rozsnyó és mindaz a jó, a mit e
helyeken mívelt!

Ötágú koronává alakúinak : az esperességi jegy-
zói, főesperesi, kerületi jegyzői, püspöki és egyete-
mes gyámintézeti elnö·kz"jelvények, melyek őt ezen
díszes hivatalaiban ékesíték s azon közhasznú ered-
mény és siker, melyet ezen minőségekben elért.

Ötágú fényes koronává dicsőül működésének
fényes öt eredménye: a nyltgdÍjiJdézet megszilárdítása,
a lu"ttanúttézet biztosítása, a tanítóképző szervezése, a
ker. árvaház és a ker. felsőbb leánynevelő-údézet
megteremtése !

Fényes öt érdem, mely maga megadja egyenként
is a nemességet !

Ezek megteremtésében fáradozott, ezek megterem-
tésében aggott el. Nem az évek, az érdemek tették
őt öreggé, idóssé, érdemültté!

Igaza van a költőnek, midőn olyan találóan mondja:
«Quid numeras annos? Acta senern faciunt-I haec

numeranda tibi l» (Ovid.)
«A munkás kéz meggazdagít!» (Péld. 10. v. 4.)

Meggazdagít érdemekben, földi és égi javakban!
Jönni nem látjuk a vándorrnadarat, csak azt lát-

juk, hogy már itt van; menni sem látjuk, csak azt
látjuk, hogy már elment!

Gyakran nem is veszszük észre a munkálkodót,
csak mikor az eredmények előttünk állanak, tűnik
fel nékünk, hogy egy kéznek kellett lennie, amely
itt fáradozott, a mely itt szorgalmatoskodék!

11-====1 ============================================11
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II
A gyermekek a míg a porban játszanak, csak a

maguk körül láthatókat veszik észre. Majd felnöve-
kedvén, távolabbra is el-, kihatol tekintetök. Meg-
férfiasodnak s áttekintik a látóhatárt!

Apró, köznapi emberek, köznapi lelkek csak ön-
érdekeiket, önmagukat látják!

A nagyobbak már egy kört tekintenek át : család,
barátság, intézet érdekeit látják!

De a nagyok áttekintik, a nagy lelkek látják az
egész látóhatárt. A ki őket meg akarja ítélni, ne kis
zsámolyra álljon, hanem törjön fel ama magaslatra,
melyről ők a világot, az életet szemlélik, megítélik,
igazgatják.

Mindent a maga mértékével mérünk! Csak az
embert mérnők más mértékkel?!

Az Úr Sionjának őrét csakis a Sion őrének mér-
tékével szabad mérnünk!

S ha látjuk, mint foglal szilárd helyet, lucének
biztos alapjára állván, s ott áll a vár/okán, Dávid
vára fokán; mint védi meg magát minden ellenséges
nyíltól, szereteteneé, az Úrhoz és embertársaihoz vonzó
szeretetének jazzsával; mint veri vissza a támadá-
sokat; mint munkálkodz"k: erősítvén a Sion várának
falait, fáradhatlan szorgalommal építvén bástyát bás-
tya után: nyugdíjintézetet, hittanintézetet, tanítókép-
zőt, árvaházat, felsőbb leánynevelőt, oasaéarattai,
t(jrhetleJz kzlartással építvén istenországát: vajjon nem
fogjuk-e elismerni róla, hogy Sionnak, hogy Sion
várának hű dre volt?!

S ha látjuk, hogy találnak vonásai az Aristoteles,
az igazi férfiúról festett vonásai val, a ki «Jo- és bal-
szerencse kijzt higgadtan vzSeH magát; a siker nem
szédíti el, csalódása nem töri meg; a veszélyt nem
keresi, de nem is kerüli; a sérelmeken túlteszi ma-
gát; kZCsz1zységekmzatt nem sopánkodik s kegyelmet
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nem kol dúl senkitől», - nem fogjuk-e Aristoteles-szel
«?la/;ylelkű embernek» mondani?!

S ha látjuk az akadályok leküzdésében tanusított
. erélyes tevékenységei) mely megtestesült alakot öltve

buzdítólag járt előttünk s hirdetni fogja nemzedékek
hosszú során keresztül, hogy mire képes a kztartó
akarat, - nem fogjuk-é nagynak mondani?

Igaza van egyik jeles írónknak (K. T. K): «A
küzdelmek műhelyében szolgálják le legnagyobb fér-
fiaink a tanulóéveket j csak innen kikerülve szaba-
dúlhatnak föl! A jellem itt nyerhet legbiztosabb ösz-
tönt s okulást. Tehetségek itt ébrednek öntudatos
lételre. S ennélfogva nagyon üdvös az emberre, ha
küzdelmek sarkalják tevékenységre sedzik önbizal-
mát, aczélozzák erejét j s azután egy-egy így fejlődött
dicsőnek halála, éppen úgy, mint nemes élete példája,
lelkesültségre buzdíthat ezreket! A magasztos tett
nem száll le alkotójának sírboltjába, de élve él s
hasonló cselekedeteket szül azokban, kik ezek terem-
tőit túlélvén, áldva emlegetik emlékezetét l»

Így igaz az, hogy:
.A derék nem fél az idők mohától,
A koporsóból is kitör és eget kér !"

Igen, igen! Áldva emlegetjük emlékezetedet, Te
Sion hű, kiváló őre Te!

Czékus István püspök neve e Collegiumban is
örökké élni fog, mert nincs e főtanodának olyan
úztézde) mely szeretete melegét ne érezte volna, -
nincs olyan tag/a) a ki Czékus István érdemei előtt
meg nem hajlott volna.

«A buzgó, erélyes ember (K T. K) öntudatlanúl
is maga után vonzza a többieket! Példája tapad s
utánzásra készt. Mint valami villanyos erő reszkettet
meg minden ideget, átárad környezete lényegébe s
onnan is tűzszikrákat idéz eló l»
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Egy nagy város egyik fóhelyén, egy hídon, egy
szoborcsoportozat áll, mely a hősnek életét festi. Ott
látjuk a kis növekedő embert, ott a tanuló, gyakor-
lódó, ott a küzdő, ott a sebzett, ott a felújúló, s
ott végül a győzelmes, koszorúzott hőst!

Ez a hősnek- élete - és vége!
Sion hű, kiváló őre Te! Te hős Te! Most, 'midőn

tőled búcsúzunk, örömmel gondolunk reá, hogy Te
is meg fogsz koszorúztatni; az nyújtja Néked a ko-
szorút, a korcnát, a ki kebelére ölelt, az tűzi halan-
tékaidra a halhatatlanság koszorú/át! ...

Mert hiszen mondja: légy hív mindhalálig s néked
adom az örök életnek koronáját !» (jel. 2. v. ro. -
Jak. 1. v. 12.)

Te hív valál!
Megnyered!
Isten Veled!!

========================================~
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GVÁSZOLJATOIZ

CZÉKUS ISTVÁN EMLÉKÉRE, LIPP AY BÉLA ELSŐ ÉVES
THEOLOGUSTÓL.

Szavalta : KOVÁCS ANDOR, IV. éves theologus.

II

Gyászoljatok' ... sötéten, csendesen,
Miként gyászolni nagy halottat illik.
Nemes halottat, a kinek kimultát
Egyenlőn érzi ember és természet.
- Avagy miért nincs most a napsugárnak,
Miként egyébkor, oly derült zománcza?
Hiszen az égen felleg nem sötétlik . . .
S mért szól keserv a madarak dalából,
Minthogyha párját sírná mindegyik?
Hiszen az ősz még messze-messze van!
... Óh nem! Csupán mi látjuk, halljuk így;
A napsugár, a dal a régi, de
Könyez a szem és könyeken keresztül
Akármi fény ködös borúra válik,
S a bús kebel önön fájdalmát érzi
A legvir1ámabb énekhangban is.

~I
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Gyászoljatok . . . Szentelt, de fájó emlék
Borong közöttünk láthatatIanúl,
Mint .fák között az esti fúvalorn ;
Suttog a szellő . . . megszólal az emlék
Miről beszél, mit mond el lágy szava r-
Ő róla szól, őróla: pásztorunkról,
Ki úgy szakadt ki karjaink közűl,
Mint dombtetőről ezredéves tölgy.
Ki úgy vala szívünkhöz nőve már,
Mint kősziklához az erős orom.
. . . Mert szikla voltunk és leszünk sokáig,
Mely sivatagban vészekkel daczol,
S fejünkön Ő volt orom-korona.
A szikla lábát égeti a puszták
Alattomos homokja untalan, --
Minden szemecske fájó tűszúrás
De a nagyobb vész a magasba' van,
Hol felhő-méhben harczok termenek,
Hol a vihar honol villámival.
Ám Ő megállta végig a csatát
A hd nevében rendületlenűl.

I~~~~~~~~~~~=

II
I
I

Gyászoljatok. . . Gyászolja őt az ész,
Hisz benne húnyt el mindörökre egy
Fáradhatatlan, legjobb bajnoka.
Ki látta jobban, mint az őszeme
Mult századoknak tanuságait ;
S ki érté jobban azt a szózatot,
Mely a jövőből hangozik felénk? .
Ő tudta azt, éreite, hogya népek
Boldogságának rabbilincsein
Kettős lakat van átok-pár gyanánt:
A szolgaság s a szellemi sötétség,
És hogy e két lakatnak egy a kulcsa:
A szív és agynak megvilágítása.
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Gyászoljatok ... Avagy nem érdemel
Egy könyet az, ki hosszú életében
Szelíd kezével annyi számtalan
Könyet törült le, fájót, égetőt:
Végzetre bízott árvák s özvegyek
Nehéz bújának harmatcsöppjeit.
Útnak bocsáták Őket egyedűl
A sors - s az emberek, nem adva mást
Kezökbe, mint egy rossz koldusbotot.
S az útravaló ennyi volt csupán:
«Mondják, van Isten j nos, hát majd teremt
Egy jó apostolt számotokra is.»
- És az apostol eljött: Ő lett az!

II

Gyászoljatok . . . Szenteljen néki egy
Igaz sóhajt a méla honfibú,
Egy kis helyet a vesztes honfi-szív.
Egy kis helyet annak, kinek szivét
Végig betölté a hon érdeke.
Nem vette ő ajkára úntalan
A haza szent, érinthetlen nevét,
- Mert a vásárnak ellensége volt
De csendesen, önzéstelen kebellel,
Kerülve inkább, mint keresve az
Elismerésnek bálványszobrait,
Független szíve, térde nem hajolva,
Csak az dneree: istene előtt,
Munkált serényen mindig a közért.
... Pedig talán az ég tudója csak,
Hogy mily nehéz szolgálni már ma ezt,
A száz hullámon hánykodó hazát!
Átok terem a legszentebb mellett,
Erény s bűn egymással karöltve jár
S a kézre, rnely ma tiszta még talán,
Holnap rányomja bélyegét a szenny ...

'.'
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r Gyászoljatok . . . De nem! Vonuljon el
Lelkünk felől a búnak fellege.
Nemcsak kesergés az, a mit egy ily
Élet emléke tőlünk érdemel ...
Nyugodtan zárta össze ő szemét
Biztos kezekbe tudva azt a kincset,
Melyet örökségül reánk hagyott.
Nem is csalódott: folytatása nőtt
A törzsnek, a mely benne eltörött,
Uj létre keltve annyi szép reményt ..
S talán az enyhe napsugár se' más,
Mint szellemének egy parányi része,
Derült mosolyt öröm-üdvözletül
Küldve felénk egy boldogabb világból!

•
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