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IS T E N M IN D E N Ü T T .
Os székesegyház íves csarnoka:
Felséges szobrok, festmények soka,
Hatalmas ércszavú harang,
N agy orgonából buzgó csodahang,
Csúcsíves, színes ablakok,
Arany-, bíborruhás papok, —
A fény, a pompa szinte elvakít . : .
H a ilyet láttam, azt rebegtem
Rajongó szívvel, íhletetten:
Az Isten itt lakik!
Kicsiny kápolna lombok rejtekén,
A ki belé jár s papja is szegény.
Néhány naiv kép kímeszelt falán,
Egy-két forint az értékük talán,
De a szegénynek, a ki hisz,
Csodatevő e vézna dísz.
Itt vigaszt nyer sok földi gyötrelem . . .
H a ilyet láttam, azt susogtam,
Térdemre hullva, m eghatottan:
Az Istent itt lelem !
S hol templomot még senki sem rakott,
Látván derűt, látván borúlátót,
Szelíd vagy szörnyű ős természetet,
N agy alkotást, tudást, művészetet,
Fenn szárnyaló eszményvívást,
Szeretetet, írgalmazást,
Nagylelkű embert, jót, nemes szivűt:
Templom híján is egyre vallom
S hymnus gyanánt világgá dallom:
Van Isten mindenütt!
KOZMA ANDOR.

Már késő ? . . . Kapi Béla. — Zichy Mihály

L áng Lajos székfoglalója.
Főtisztelendő Egyetemes Gyámintézeti Köz
gyűlés ! Szeretett ünnéplő közönség!
Mielőtt helyemet elfoglalnám, méltóztassanak megengedni, hogy egyszerű keresetlen sza
vakban, de őszinte szívvel hálás köszönetét mondjak
a kitüntető egyházi bizalomért, mely engem e dí
szes állásra emelt. Teljesen átérzem a cél nagyságát
és a rendelkezésre álló eszközök elégtelen voltát.
E nehézségekkel szemben erőt remélek meríteni a
körülmények ama szerencsés találkozásából, hogy
hivatalba iktatásom a gyámintézet klasszikus föld
jén az egykori nagy győri egyház kebelében tör
ténik, melyhez engem a legbensőbb hitrokoni köte
léken kívül a legszentebb családi emlékek is fűznek.
És erőt remélek meríteni egyházunk ama kitűnő
férfiai példájából, kik ez állást előttem betöltötték,
a kik közül az egyik az egyetemes főfelügyelői
állásban ma is egyházunk dísze és támasza, míg
a másikról, a sorban utolsóról tegnap emlékeztünk
meg hálás kegyelettel a Luther-Tarsaság nagy
érdemű elnökének lélekemelő előadásában. Az ő
hűségük és buzgóságuk lebegjen előttém például!
Egyházunk különféle szervei közt a gyámin
tézet a legifjabbak, de a legfontosabbak közé is
tartozik. Közvetlen célja gyönge egyházaink segé
lyezése és a diasporákban szétszórtan élő híveink
ben az ősi hithez való ragaszkodásnak ápolása.
Egyházunk egyáltalán nem tartozik a gazdagabbak
közé és a hála Isten szép számú, jómódú és mély
gyökeret vert hitközségeink mellett, még nagyobb
a száma azoknak, melyek híveik odaadó buzgalma
és messzemenő áldozatkészsége dacára templomai
kat és iskoláikat sokszor még a legszükségeseb
bekkel sem tudják ellátni. S ezek mellett a szű
kölködő egyházak mellett ott vannak a diasporákban
szétszórt híveink, kik magukra hagyatva, mint az
oldott kéve, a más felekezetűek tengerében, a leg
nagyobb erőfeszítés mellett is csak nagy ritkán
juthatnak azon vallás vigaszához, melyet megszen
telt őseik szenvedése és megaranyozott gyermek
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éveik boldogsága és a melynek nélkülözése elhagyatottságukban letöri lelkűk szárnyait az élet
küzdelmeiben és megfosztja őket a vallás vigaszától
legnehezebb óráikban.
A gyámintézet áldó ereje nem szorítkozik
a szűkölködő egyházak segélyezésére, nem a diaspörákban szétszórt és elhagyott hitsorsosok meg
erősítésére és vigasztalására. Van ezeknél nagyobb
és egyetemesebb hatása is, mely kiterjed az egész
egyházra, úgy arra, ki a segélyt és vigaszt elnyeri,
mint arra, ki ezeket -szolgáltatja.
A gyámintézet a legerősebb kapocs egyhá
zunk hívei közt, mely kiterjed mindenkire, ki egy
házunk tagjának vallja magát és a mely a legal
kalmasabb arra, hogy az egyházi élet iránt fogé
konnyá tegye a közömbösek nagy seregét, föléb
ressze bennük egyházuk szeretetét és a mi ezzel
együtt jár, az egyház és a hitsorsosok iránti köte
lességek nemes érzetét.
Nem egyszer találkozunk azzal a fölületes,
sőt veszedelmes felfogással, hogy a szegények és
szerencsétlenek szorulnak leginkább a vallás jó té
teményeire. Ez rövidlátó és nagyon alantjáró gon
dolkozás. A vallásosság fölemelő ereje nem áll
meg a legragyogóbb paloták fényes kapujánál sem.
Pál apostol mondja az efezusiaknak: Dol
goznunk kell, hogy a gyöngéket támogathassuk és
emlékezzünk meg Jézus tanításairól, ki azt hirdette,
nagyobb boldogság adni, mint elfogadni.
A vallásosság lényegét a legegyszerűbb tu
datlan lélek ösztönszerű sejtelme és a bölcseleti
gondolkozás legmagasabb szárnyalása ugyanegy
érzésben találja f e l : a felebaráti szeretetlen. És
ki gyakorolhatja ezt inkább ? Az, a kinek az élet
nehéz küzdelmei közt kell gondoskodni magáról
és nélkülöző családjáról, kit a balsors üldöz,
szenvedés gyötör, avagy nem-e sokkal inkább az,
kit a gondviselés jótékony keze megkímélt a leg
magasabb terhektől, ki a szerencse mosolygó csilzatában élvezheti az élet örömeit?
Adjon Isten ezer annyit — mondja az ala
mizsnát vevő az alamizsnát adónak. És az a sze
gény egyszerű ember az ő tudatlanságában a leg
nagyobb bölcsességet fejezi ki. Nem mintha az a
darab fém térülne vissza ezerszeresen. Nem. De
van, mi becsesebb a legdrágább ércnél: az a tudat,
hogy másoknak használtunk. A legridegebb önző
sem fog örömeiben saját személye jó voltára szo
rítkozni. Legalább a legközelebbi családi kör, szülei
nek és testvéreinek, feleségének és gyermekeinek
boldogsága lehetetlen, hogy ne hozzák örömteljes
rezgésbe szívét. S a kinek lelke csak kissé neme
sebb, családja örömében nagyobb boldogságot fog
találni, mint saját személye legnagyobb sikereiben.
A család határán túl másoknak is használni, ezt
az erőt és áldást adó bűvkört minél szélesebbre
kiterjeszteni; a mások örömében új örömöket
találni: — ez a szerencsésebb anyagi helyzetben
levők legbecsesebb osztályrésze és ezért mondtam,
hogy a vallásosság áldása nem szorítkozik a sze
gényekre.
Ezt érezték azok, kik közel egy félszázada
a gyámintézetet, egyházunk ezen drága kincsét meg
teremtették. A gyámintézet fennállása óta közel
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másfét millió koronát gyűjtött és közel egy millió
koronát ki is osztott. A kezdet szerény volt, a
buzgóság azonban nem gyöngült, hanem évről-évre
erősbödött. A szalmatűz átka, mely annyiszor láto
gat meg bennünket, itt nem nehezedett ránk.
Az egyházak gyűjtése, a központtól eltekintve
az első évben (1861) alig haladta meg a 13,000
koronát, 24 év múlva (1884) elérte a 20,000-et és
az utolsó évben (1906) megközelítette a 40,000-et,
a mihez a megerősödött központi alapokból majd
nem ugyanannyi járult, úgy hogy a két forrás
együttvéve tetemesen meghaladja a 70,000 koronát.
Ennek megfelelően a fejenkénti átlag, mely az
első évben 1 és fél fillér körül mozgott, ma már
tetemesen fölözi annak kétszeresét is.
A haladás kétségtelen. Bizonyítékául annak,
hogy a gyámintézet évről-évre mélyebbre bocsátja
gyökereit hitsorsosaink szívébe, a mi akkor, midőn
az áldozatkészséget mindig többen és többen veszik
igénybe, mindenesetre örvendetes és elismerésreméltó eredmény. Hála és áldás érette mindazon
nemes szíveknek, kik ebben közreműködtek.
Mindez azonban nem akadályozhat meg ben
nünket annak a kérdésnek fölvetésében, hogy az
eredmény olyan-e, mellyel minden tekintetben meg
elégedhetünk ? És erre határozottan azt kell felel
nünk, hogy nem. A 40 egyházmegye közül két
egyházmegyében a fejenkinti gyűjtés fél filléren
alul maradt, és ez két túlnyomólag tót anyanyelvű
egyházmegye. A gyámintézet mindig távol tartotta
magát minden nemzetiségi viszálytól és segélyezé
sében soha sem nézte az egyes egyházak nyelvét,
csak azok szegénységét. Ehhez a nemes hagyo
mányhoz fogunk ragaszkodni a jövőben is. Ha
valahol, úgy itt követjük a tanítást, hogy kenyeret
adunk oda, a honnat kenyeret nem kaptunk. S ez
adatot is csak azért hoztam fel most, hogy meg
győzzem nem magyarajku hitsorsosainkat arról,
hogy a nemzetiségi viszályok elsősorban magát az
egyházi érzést gyöngítik, mert közömbösséget tá
maszt a legnemesebb egyházi kötelességek iránt,
s a mint hogy a nemzeti torzsalkodás talán nem
is egyéb, mint ezen egyházi közömbösség szomorú
szülötte.
Ma húsz esztendeje, midőn boldogult nagy
érdemű elődömet iktatták be hivatalába, a gyám
intézet egyik lángszavú apostola, ki akkor az egyházi
elnöki széket foglalta el, a kit mint a gyámintézet
nek díszelnökét most is itt körünkben üdvözölhe
tünk, összehasonlító pillantást vetve a gyámintézet
első 27 évi fejlődésére, szomorúan tüntette föl,
hogy az egyházak tizede még nem ismeri a gyám
intézetet, hogy az akkori egyházak 8/io részében
nem tartanak gyámintézeti istentiszteletet, hogy az
egyházak fele csak a közpénztárból ad e célra és
nem többet, mint a mennyire a küszöbén megje
lenő kéregetőnek szolgatisztességből adna s hogy
az esperességek többsége 3—8 forinttal, egy-egy
kerület 10— 20 frt adományával véli a gyáminté
zeti célt előmozdítani,
Ehhez a sötét képhez viszonyítva, nagyon
örvendetes a mai helyzet. 670 egyházból legfölebb
5 százalék nem adott az utolsó évben a gyám
intézet javára; a kerületek úgyszólva kivétel nél-
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ktil, esperességek háromnegyed része gyűjti nagy hogy az ilyen gyűjtés fáradtságosabb, de hason
eredménynyel az offertoriumot. Az adakozás általá líthatatlanul gazdagabban fizet buzgóságunkért. A
ban jóval kedvezőbb, de még mindig nem kielégítő. jótékonyság klasszikus hazájában, Angliában ezen
Még nagyobb ellentéteket látunk az egyházak az úton szednek össze a mi fogalmainkhoz képest
nál. Vannak nagy egyházaink, melyek fejenkint fél szédületes összegeket.
filléren alul maradnak, sőt van egy igen nagy
A buzgóságban pedig ne hagyjuk magunkat
egyház, a melyben a fejenkinti átlag még 7i 0 fillé megtántoríttatni semmi által. Lesznek talán, kik
ren is alul marad. De viszont van vagy 30 egy rá fognak mutatni az államsegélyre, mely jóval
házunk, melyekben a fejenkinti átlag meghaladja a nagyobb összegekre megy, mint a mennyit a mi
10 fillért; több, mint tíz olyan, melyben a fejen szerény gyámintézetünk összegyűjt. Csakhogy ez a
kénti átlag meghaladja a 20 fillért és van három gyűjtés évről-évre nagyobb lehet és nagyob lesz
olyan, melyben 50 fillérnél is több. És azok az is. És attól meg éppen ne tartsunk, hogy ezentúl
egyházak, melyek a legnagyobb eredménynyel buz nem lesz szegény egyházunk. A gyámintézetnek
gólkodnak, nem mindig a gazdagabbak s vannak mindig meg lesz a maga tere. És ha csakugyan
közöttük egyszerű egyszeri falusi községek is, de nem lenne szegény egyházunk, mindig lesz szegény
vannak lelkes vezetőik, a kik a bennök lángoló hitsorsosunk, a kin segíteni elsősorban a mi köte
tüzet át tudják ültetni híveik szívébe is.
lességünk.
Még tizennégy egyházmegye marad fejenkint
Ha én azt liihetném, hogy az államsegély
két filléren alul s ezek közt éppen vagyonosabb valaha fölöslegessé tehetné egyházunkban az össze
magyar és német egyházak is. Azon egyházmegyék tartást és egymáshoz való ragaszkodást, akkor ma
száma, melyekben a fejenkinti eredmény megköze lemondanék róla. De én ellenkezőleg azt hiszem,
líti és meghaladja az öt fillért, alig több tíznél és minél rendezettebb viszonyok közé fog jutni az
ezek között ismét vannak szegényebbek is. — Hogy egyház, annál több működési tere lesz a gyám
mit lehetne ezen a téren elérni, azt legjobban lát intézetnek, mert ki fog terjeszkedni olyan mezőkre
juk abból, hogy van olyan szegényebb egyes egy is, melyekre ma még nem jut elég anyagi és szel
ház is, melyben a fejenkinti eredmény meghaladja lemi erőnk.
az 50 fillért, a mi több, mint tizenötszöröse a mai
A ki a mai társadalmi és gazdasági viszo
átlagnak.
nyainkat figyelemmel kiséri, nem zárkózhatik el
Azt hiszem, e helyről kötelességen a fény azon meggyőződés elől, hogy az örökké előretörő
mellett az árnyat is feltüntetni. Igaz, sokat tettünk fejlődésben mi is hatalmas átalakulások előestéjén
és tesznek különösen egyesek, de még sokkal állunk. Oly időkben élünk, melyek sokban emlé
többet is kell tennünk, hogy eleinkhez méltók keztetnek az őskereszténység korára. A szegényebb
legyünk, kik nemcsak vagyonúnkkal, de vérükkel és gyöngébb társadalmi osztályok keblében egy új
és életükkel is áldoztak egyházukért. Az üldözés és jobb gazdasági lét vágya homályos sejtelem
elmúlt, de a ragaszkodásnak nem szabad elmúlnia, gyanánt küzködik. Valami újat, a maitól eltérőt
soha. Semmi kétségem az iránt, hogy ha a múltak keresnek és remélnek az emberek a nélkül, hogy
keserűségei újból testet öltenének, egyházunk hívei annak tartalmával és alakjával tisztában volnának.
mindenben méltók lennének őseikhez. Csakhogy S ezekkel a ki nem alakult, forrongó képzetekkel
a békesség nem azért adatott nekünk, hogy az és követelésekkel szemben a vagyonosabb osztá
alatt elpuhuljunk. A ragaszkodás és buzgóság bi lyok sokszor egyenesen tehetetlenek, mert legjobb
zonnyal meg van bennünk, csak nem látjuk eléggé és legőszintébb törekvéseik is nem egyszer bizal
az erőfeszítés szükségét. Mutassunk tehát rá min matlansággal, sőt gyűlölettel találkoznak.
den alkalommal a bajok és hiányok sokaságára,
Az egyház nagy szerepét a békés fejlődés
a segély nélkülözhetetlen és halaszthatatlan vol terén örök időkre szóló erővel hirdeti a rabszolga
tára és ébresszük a hívekben az összetartozandó- ság eltörlése. A világi állam csak még véresebb
ság érzetét, hogy minél többen és minél gyak harcok és még nehezebb küzdelmek árán tudta
rabban készséggel és örömmel hordjuk össze fillé volna e kérdést megoldani, ha az egyház nem ké
szíti rá elő csendesen, de szakadatlanul a szíveket
reinket.
Szándékosan használtam e szót — filléreket. és lelkeket. A kereszténység nem hatalomszóval
Mert nem egyes adakozások nagyságától, hanem szüntette meg az intézményt, sőt nem is avatko
az adakozók nagy számától várom az áldást. Min zott közvetlenül a világi hatalmi viszonyokba. Pál
denki szívesen ad apránkint és lassankint többet, apostol a Filemontól megszökött rabszolgát, Onemint egyszerre egy nagyobb összeget. Nemcsak sismust, kit ő a Krisztusnak megnyert, visszaküldi
azért, mert pillanatnyilag kevésbé terhes, hanem urának, írván Filemonnak: Jóllehet nagy örömöm
azért is, mert a nagy összeg bizonyos kényszer- volna a Krisztus nevében parancsolni neked azt,
helyzetet teremt a jövőre. Mint az apostol mondja: a mi hozzád méltó, mindezáltal inkább könyörgök
Irgalmasságot kell kérnünk és nem áldozatot. Az a szeretetért. De ez a szeretet, a melybe az egy
adakozónak sohasem szabad éreznie, hogy jóságá ház az ő tagjait összefoglalta, lett légyen az úr,
val vagy gyöngeségóvel visszaélnek, mert a pilla avagy szolga, megteremtette magától azt a nagy
natnyi siker könnyen megbosszulja magát. A jóté és dicső átalakulást, melylyel a modern emberiség
konyságot mindig csak úgy szabad igénybe venni, kezdődik.
Én sem kívánom azt, hogy a társadalmi bajok
hogy az adakozó ne féljen, ha újból könyörületességéhez fordulnak. A ki máskép já r el, az a orvoslásával a mi egyházunk közvetetlenül foglal
bibliai tál lencséért elpazarolja az örökséget. Igaz, kozzék, Az úgynevezett keresztény-szociálista törek
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vések éppen nem csábítók, mert sem az egyházat,
sem a világi társadalmat nem elégíthetjük ki. Vala
hányszor a „christlich-social“ szót hallom, mindig
eszembe jut a ,das römische heilige Reich1, mely
„weder römisch, noch heilig, noch Reich“. A mi
az én lelki szemeim előtt eszményként lebeg, az
az egyházi jótékonyság kiterjesztése a legkisebb
és legszegényebb hitsorsosunkig, hogy még a leg
szemérmesebb szűkölködőt is felkutassuk és a leg
rejtettebb sebeket is gyógyíthassuk. És itt ismét
nem is csak az alamizsnára gondolok, hanem és
főleg a szeretetre, a melyről azt mondja az apostol,
hogy a nélkül még az angyalok nyelve is csak
kongó érc és csörgő rézcsiling. Egyedül csak a
szeretet az, a mely az embereket egymáshoz köze
lebb hozza és a kölcsönös megértést lehetővé teszi.
És ezt a szeretetet az ős egyházra emlékeztető
presbyteriális egyházszervezetünk terjesztheti leg-
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elkövetkezhessék, és pedig a jótékonyság igazi
hasznára, nekünk, egyháznak kell a magunk köte
lességét teljesítenünk, mint akik ma még hivatottabbak is vagyunk e feladatra.
Vannak, kik az egyház és állam szerepét a
nő és a férfi, az anya és az apa szerepéhez hason
lítják. Minden hasonlat sántít, de azt talán elfo
gadhatjuk, hogy a míg a gyermek életét az anyu,
a felnőt ifjúét az atya vezeti helyesen, a jótékony
ságnak meghonosítására és meggyökeresítésére is
az egyház a hivatottabb. S az egyház kebelében
ismét a nők. A gyámintézet ott virágzik valóban,
a hol nőegyletek buzgólkodnak, mert a gyengéd,
zajtalan, de kitartó munka a nő igazi birodalma.
Gyámintézetünk jótékonyságával saját fele
kezetűnk korlátain belül marad. Ebből azonban ne
kovácsolja senki a szűkkeblűség vádját ellenünk.
A gyámintézet senkit sem akadályoz meg abban,

A Messiás.

inkább, a minthogy az ellentét a szegény és gaz
dag közt nem a protestáns országokban a legéle
sebb, noha éppen ezek a leggazdagabbak is.
Az egyház különben is a jótékonyság legter
mészetesebb és leghatásosabb eszköze. Az emberi
művelődés fejlődésében két nagy szervezet viszi a
vezérszerepet: az egyház és az állam. Vállvetve
és egymást kiegészítve azon szerencsés időkben,
mikor mindegyiknek vezérei tisztában vannak saját
intézményök természetével és igazi feladatával. De
ha ez nincs így és a két szervezet egymással ellen
tétbe jő, az mindig szomorú, mert az emberi hala
dást megakasztja és töméntelen erőt elpazarol és
még több szenvedést fakaszt.
Az úttörő mindig az egyház volt. A művelt
ség elemeit, a földmívelés és ipar kezdeteit az
egyház honosította meg. Midőn a feladat nagyobb
és bonyolultabb lett, az állam vette át szerepét,
így lesz az kétségtelenül a jótékonysággal is vala
mikor egy távolabb jövőben. De hogy az az idő

hogy bármilyen más jótékonyságot gyakoroljon. S
a midőn saját tűzhelyünkön akarja a jótékonyság
melegét szétárasztani, csak bölcs mérsékletet tanú
sít. Gyámintézetünk első sorban az összetartozandóság érzetét kívánja ápolni, mert ez a kötelesség
érzet legtermészetesebb forrása. A kit azok szen
vedése nem érint, kiket a legszentebb emlékek
közelebb fűznek hozzá, azt a távolabb állók nélkü
lözésére még kevésbbé fogja közömbösségéből ki
zavarni. Bizonyságul idézem azt a tényt, hogy a
tegnap esti ismerkedőn egyetlen szóra 200 koronát
adakoztak a győri gőzmalom támaszukat, életfentartójukat vesztett munkás családai számára.
Midőn mi a mi egyházunkért buzgólkodunk,
az egyetemes magyar kultúrának szolgálunk. Tan
intézeteink a magyar művelődés fejlődésében a
legfényesebb helyeket foglalják el. Középiskoláin
kat ma is a legnagyobb előszeretettel látogatják
más felekezeíek hívei és az ezen intézetekbe járó
ifjaknak túlnyomó része nem a mi egyházunkhoz
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tartozik. Más szóval, azon középiskolák, melyeket
a mi áldozatkészségünk tart fenn, több ifjat nevel
nek egyéb felekezeteknek, mint a magunkénak. A
népoktatás terén a mi felekezetűnk mutatja a leg
nagyobb buzgóságot. Az iskolába járó tankötelesek
aránya nálunk a legkedvezőbb. Minden kultúra
alapja az írni-olvasni tudás, a mi felekezetűnknél
szerepel a legnagyobb százalékkal. És ha a nem
tiszta magyar keresztényfelekezeteknél azt keres
sük, hogy a nem magyar anyanyelvűek mily arány
ban sajátítják el nemzetünk nyelvét, ismét a mi
felekezetűnket találjuk legelői. Emeljük föl fejün
ket hűséggel és becsülettel minden hiú büszke
ség nélkül, de a teljesített egyházi és polgári
kötelesség önérzetével.
Magyar nemzetünk és magyar fajunk története
a legbensőbb és válhatlan összeköttetésben áll a
protestáns egyházak történetével, a verőfényes és

összefoglalná, különböző értékű felekezetekre akarná
széttörni. A felekezeti türelmetlenség csak a pro
testantizmus holttestén keresztül érvényesülhet ez
országban. Mi vagyunk az a szikla, a melyen hajó
törést kell szenvednie.
Hogy a protestantizmus a magyar nemzeti élet
egyik sarkalatos tényezője, arról tanúságot tesz az
a történeti tapasztalat, hogy valahányszor a pro
testantizmus hazánkban veszélyben forgott, veszély
ben forgott a magyar nemzet is. S hogy igen sok
támadás a magyar nemzet ellen a protestantizmus
megtámadásával vette kezdetét. És én meg vagyok
arról győződve, hogy ha ily támadás a protestan
tizmus ellen ebben a hazában még egyáltalán lehet
ségessé válnék, az egész magyar nemzet érezné,
hogy ilyen veszedelemmel szemben nem csak a
protestáns egyházak, hanem az egész magyar nem
zet érdekében, közösen kellene síkra szállánunk.

Luther Wartburgban.

gyászbaborult napokban egyaránt. Ha kitörölnék
történelmünkből mindazt, a mi a protestántizmusunk
történetével összefügg, meglehet, hogy több szomorú,
mint boldog emléket veszíthetnénk el, de ezzel a
legdicsőbb lapokat fosztanék meg legszebb ékes
ségüktől. A magyar nemzet szabadságszeretetének
ezredéves fáján a leggazdagabb és legerősebb ágak
között ott díszlenek egyházunk hajtásai.
A magyar nemzetnek hagyományos türelme a
másképen gondolkozók iránt, a mi tulajdonképp
nem más, mint szabadságszeretetének ikertestvére,
szabadságszeretetének a mások szabadságának tisz
teletére való kiváltása, ugyancsak a protestantiz
musból nyert új és hatalmas táplálékot. Azok, kik
nek a mártírok vére csergedez ereikben; azok,
kiknek elei, még nem oly messze távol időkben,
saját eleven testükön tapasztalták az üldözést;
ösztönszerűleg kell, hogy idegenkedjenek az emberi
lélek minden oly beteges elfajulásától, mely ezt a
nemzetet, a helyett hogy egy hatalmas egészszé

Nemzeti életünk múltja, jelene és jövője egy
aránt érzi egyházunk erőtadó, termékenyítő és
nemesítő hatását. Akkor, a midőn egyházunk alap
jait szilárdítjuk, fennmaradását biztosítjuk és fejlő
dését előmozdítjuk, nemcsak egyházunk, hanem a
hazaszeretet oltárán is áldozunk.
Ez a fölemelő tudat adjon nekünk erőt, lel
kesedést és kitartást, midőn gyámintézetünkért
buzgólkodunk.

M ár késő ? . . .
írta: Kapi Béla.

Mikor az első ház szérűskertjénél befordult a
faluba, egész kutyahangverseny fogadta. Gyönyörű
zene ez, különösen, mikor a lomposszőrű zenészek
fogcsattogtatása a kiséret hozzá.
A kalapja alól kilógott a csapzott haja. A
ruhája gyűrötten lógott rajta. Rongyosodó cipőjén
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sárrá lett az út pora. A botja vége is elvásott,
Leérkezik a patakparti csalitba. Ide menekült,
úgy látszik, sokszor érintette a kemény földet.
valahányszor közte és a nevelője közt véleményMondom: nagy dacosan jött. Talán arra szá különbség merült fel. Itt a füzesben szívta el leg
mított, hogy az éhesen kaífogató kutyák megisme először diófalevólből gyártott cigarettáját és ez a
rik benne az emberi társadalom mindenhonnan ki patak volt tanúja férfias vállalkozása első kudar
vert hajléktalan kóbor kutyáját és nem bántják a cának . . .
kollégájukat.
Tizenkét éves lehetett. Vagy talán el is múlt
A mint több emberrel találkozott, gyorsabb már valamivel. Az édes atyja már régóta nagy
lett a járása. Csak a Sirókáék portája előtt las beteg volt. Lábujjhegyen jártak a háznál s szal
súdnak meg léptei.
mát terítettek a házelőtti kocsiútra.
A kapunál meg is áll egy kicsit, be is tekint.
Ő meg testvérháborút rendezett s hősi küzdés
Hanem azután megint csak tovább rohan, mintha után legyőzte a kicsiny testvérhugát. (Általában
űzve-űzné a feje felett gomolygó sötét viharfelhő. utálta ezt a hosszúhajú leányt, a ki mindig ott
A Földes György házánál megfordul. Azután kucorgott az anyja mellett s tele volt gyengédség
szép lassan visszaindul. Sokszor megáll, mintha gel és engedelmes szeretettel.)
tanácskoznék önmagával. Sirókáék háza előtt egy
Az apja azt kívánta, hogy Dénes ott az ő
pillanatig tétováz, azután, mintha ez a lépés nagy ágyánál csókolja meg a kicsi húgát s ígérje meg,
elhatározásába kerülne, hirtelen befordul a kitárt hogy mindig úgy fogja szeretni, mintha édes apja
kapun.
volna . . .
Üres a porta. A ház ajtaja be van csukva.
De hát a Dénes úrfi nem tudta mi az: bocsá
Csak egy vén cseléd ül ott a nagy fa alatt három natot kérni. Mikor nagysokára előkerült, nagy fel
lábú falócáján s kalapálgatja a csorbult kasza fordulást talált. Férfiak, asszonyok jártak-keltek,
pengét.
odabentről meg sirás hangzott. Mikor be akart
„Jó reggelt, Mihály bácsi? . . . " — köszönti a rohanni, az orvos, meg a nevelő útját állták és azt
vándor a béresgazdát.
mondták: már késő!... Ennyit, többet egy szót se! . . .
De annak a torkán akad a fogadj Isten, mikor
Az édes atyja nem szenvedett többet! Ott
felnéz. Tétovázva kel fel, szeme elé tartja a két feküdt kiterítve . . .
kezét, pedig a nap minden sugara elvész a sötétlő
Elkerült a háztól. Lett belőle vásott nagyvárosi
felhőburokban.
gyerek. Nem volt az a furfangos diákcsiny, a mit
„Isten bocsáss, a Dénes úr! . . . “ szólt ezután el ne követett volna.
s szavából a régi cseléd tisztelete, de egyszersmind
Ő volt az, a ki végigrángatta az utca minden
ijedsége csengett ki.
csengőjét s ő vezette á parasztgyerekek ellen indí
„Én vagyok az, Mihály bácsi! . . . Messze útra tott nagy háborút. Ő öntött tintát az iskolatársai
indulok, ismeretlen földre, idegen világba. De nem zsebébe és ő rakta tele a padokat rajzszegekkel.
tudtam elmenni, míg nem látom még egyszer a Nagyon kedves gyerek volt a Dénes úrfi! . . .
szülőhajlékom . . . “
Egyszer zsineget feszített ki a két padsor
„Csak a hajlékot? . . . Hát a mi jó asszonyun közé, úgy hogy a kathedrára igyekvő Kovács tanár
kat, meg a többieket? . . . Pedig mennyit vártuk, úr szépen végigmérte a padlót.
mennyit emlegettük? . . .“
No, de ez már mégis sok volt! . . . Odaállí
Égy pillanatra tágra nyílt a földreszegzett szem. tották a tanári szék elé és kimondták a szenten
Egy kis öröm csillant meg az arcon. De csak egy ciát: elmehet Isten hírével! . . .
pillanatra . . .
Ekkor mégis csak megszeppent. Az öklével
„Hagyja el, jó Mihály bácsi! . . . Okos ember véresre dörgölte a két szemét. Mindenkép azon
maga! Sok mindent tud, a mit más nem sejt. igyekezett, hogy egy könnyet kierőszakoljon . . .
Tudja maga jól, hogy az élőkhöz csak élők jön Csak egy kicsi, nyomorult kis könnyet . . . De
nek, a holtak a holtakhoz mennek . . . Hagyjon hiába, nem sikerült!
engem békében! Ne mondja senkinek, hogy egy
Fogadkozott nagy erősen, hogy így . . . meg
halott feltámadt és itt járt . . . Én csak a háztájat úgy . . . De liát nem használt! Azt mondták: már
akarom látni, a többihez már késő, nagyon késő . . . “ k é s ő !. . .
Mihály bácsi szótlanul bólintgatott. Azután azt,
Hogy azután mi történt? . . . Azt bizony a vén
a mit magában elgondolt, hangos szóval igy foly fűzfák se tudják. Hűtlen lett hozzájuk a Dénes
tatta: „én meg addig itt maradok! A házat őrzöm. úrfi. No persze! . . . Hiszen nem volt már gyerek!
Egy kis kerülővel tanításra mentek mindnyájan a Gavalléros szép ruhában járt, nagy karimájú puha
templomba . . .“
kalapban. Magas volt a gallérja, piros a kravátlija,
Egyedül indult el.
így csak nem mehet le a füzesbe! . . .
Nem is volt sokat otthon. Inkább csak akkor,
És a mint ment, a gyermek és ifjúkor emlékei
rajzottak körötte. Őszi rózsák szegik be az utat. ha az édes anyjától pénzt akart kizsarolni. Az
A sokszínű verbénia csodálatos alakokat rajzol a idő többi részét Pesten töltötte és „pozíciót11 terem
tett magának.
nagy virágágyakra . . . Éppen úgy, mint akkor. . .
Később azután egy pár úriember is vele jött,
Előrehajol, kémlelődik . . . hátha most is ott
a kik azután nagy érdeklődéssel járták körül a
jár az édes anyja, — mint akkor . . .
Ott van a vén hárs. Ezen keresett rigófészket. birtokot, megvizsgálgatták a pajtát, a lakóházat.
Ni csak! Még most is ott van törzsén a forradás, Egyszer csak ezek is elmaradtak. Ez pedig azt
jelentette, hogy a Siróka Dénes hitele kimerült.
honnan tornászás közben ágastól lepottyant.
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Kétségbeesett küzdelem kezdődött ekkor. A a két alak : Jöjjetek utánnam, én az élet kútfejé
szükség és az úrhatnámság, a könnyelműség és a hez vezetlek. A Messiásnak eredetije a debreceni
becsület harca . . .
ref. kollégium, a Luther eredetije az evang. egye
Hej ti vén fűzfák! . . . Látjátok ezt a kopott, temes egyház birtokában van, de művészi értékű
vert alakot? . . . Siróka Dénes elvesztette a harcot!... másolatokban már országszerte látható mind a
Egyszer egy pápaszemes úr állított be és a kettő, iskolákban, közgyűlési termekben és magán
Sirókáné nagyasszonyt kereste. A belső szobában házakban is.*
azután elmondotta, hogy Siróka Dénes az ő taka
A „Messiásról" szólunk előbb. Jézus itt úgy
rékpénztáruknál váltóra tízezer koronát vett fel. jelenik meg itt, mint az egész világ Megváltója,
Elő is vette tárcájából azt a hosszúkás, víznyomá a ki üdvösséget, békét, szeretetet hoz a földre.
sos cédulát és megkérdezte: vájjon a nagyasszony Lábai elé gyűlnek az összes népek, minden val
aláírása-e az?
lásnak papja áhítattal, igazságot szomjuhozva tekint
A nagyasszony elhalványodott. De már a kö föl reá. Árvák, szegények, elhagyottak köréje sora
vetkező pillanatban nyugodt arccal mondta: „igen, koznak, a szenvedők tőle várják szabadulásukat.
ez az én aláirásoml . . .“
A kik lelki sötétségben jártak, onnan remélik vilá
Az ügyvéd felkelt és meghajtotta magát: „Kö gosságukat. Az Istent keresők általa jutnak hozzá,
szönöm asszonyom, a dolog rendben van! . . .“
az örökkévalóhoz közelébb. Vele szemben áll az
Hanem mikor az ügyvéd kocsija kigördült az ő állítólagos földi helytartója, a pápa, a kinek
udvarról, az az ősz asszony aléltan rogyott össze egész lénye ellenkező szellemet mutat. Ő a papi
és sirt keservesen. „Gazember lett! . . . Közönséges hatalom képviselője, papkirály, a ki hódolatot
csaló lett! . . . “
követel mindenkitől. Nem szabadságot hoz az
Arra a hosszú levélre, mit olyan nehezen tu embereknek, hanem láncot, szolgaság igáját; sze
dott megírni, nem érkezett válasz. Néhány hét retet helyett félelmet, vígasztalás helyett megalá
múlva írt egy másikat, tele szeretettel és bocsá zást. Ott áll fényes trónja, alatta emberi koponyák,
nattal. Az már felbontatlanul érkezett vissza. Kicsi bűnös, osztozkodó szolgahad, a minden szófoga
piros cédulát ütöttek rá a postahivatalban: „cím dásra kész barát és apáca. Mellette pallos villog,
zett ismeretlen" . . . Oh, hogy szaladt minden vére mögötte hazug jelképképpen a kereszt, a melynek
a szivére. Fehér lett, mint a pázsiton végigterí igazi fölemelő tanulságát meghamisította. Azt hir
tett fehérített vászon. Azután, hogy hiába keresték, deti, hogy csak az a keresztyén, a ki „neki'' szolgál,
az arcához hozzáfehéredett a haja is . . .
uralmát öregbíti, a többi mind kárhozatra szánt
eretnek. Düh és rettegés szállja meg Krisztus lát
(Vége köv.)
tára, a ki a tiszta evangéliom eledelével táplál.
Fenyegető villámokat szór szeme a vakmerőre, ki
Zichy M ihály képei.
a testvériség igéjét nem csak hirdeti, hanem meg
Annak idején megemlékeztünk Zichy Mihály is valósítja. Krisztus a pápa szemében ép olyan
festőművészünk haláláról. Pár szóval vázoltuk, eretnek, mint a többi, mert hiszen uralmának, mely
mekkora veszteséget szenvedett elhúnytával a önzésre épült, nincsen nagyobb ellensége az evanmagyar művészet és a protestáns eszme, a mely géliomnál, a melynek fénye elűzi a sötétséget. De
ben hatalmas lelke az igazi vallásosság főképvise hasztalan minden haragja, sorsa meg van pecsé
lőjét látta. Vallásra róm. kath. volt, de lelkét nem telve ; el kell pusztulnia mindennek, a mi az Isten
elégítette ki az üres szertartások hiú fénye, a tiszta igéjével ellenkezik.
mely csak a szemnek és fülnek ad táplálékot, de
A másik kép Luther. A nagy reformátor éppen
belső világunkat hidegen hagyja. Oly erős vágyó a Bibliát fordítja nemzete nyelvére. Csodás bűbáj
dás volt e hatalmas emberben a tisztább vallási ja l száll le reá az igazság verőfénye, a mint az
felfogás után, hogy szomjazó lelke minden akadályt írás értelmében egyre mélyebbre hatol. Már előre
eltiport, csak hogy az élet italából ihassék. Innen látja, mennyi áldás származik abból népére, min
magyarázható az az odaadó, benső ragaszkodás, a den hívő lélekre, ha az Isten igéjét anyanyelvén
mit Jézus, a világ megváltója iránt érzett s az a olvashatja. Mennyi új igazság, vígasztalás, bátorítás,
csodával határos tisztelet, a mivel Luthert, a nagy erkölcsi serkenzés foglaltatik benne, a mihez eddig
reformátort körülvette. Lelkűkben sok rokon vo nem férhettek az éhező milliók. Igaz, hogy a pápai
násnak kellett lenni, hogy éppen a wartburgi tekintély és papi hatalom hamis bálványa le fog om
jelenet ihlette őt meg; annak az órának emléke, lani, porrá és hamuvá lesz, de e pusztulásból az
a midőn Luther előtt megjelent a kisértő : Válaszsz emberiség boldogsága fog megszületni. Tisztán áll
Márton! Az igazság kell-e tenger szenvedéssel, az út az ember előtt Isten zsámolya fe lé ; nem
talán orozva gyilkoló tőrrel, avagy az elnémulás a állja el szentek serege s emberi ész fundálta kor
világ minden jutalmával?
látok száza. Egyszerre csak látomás támad előtte,
Reformáció-ünnepi számunkban éppen alkalom- megjelent nagy munkája közben kisérteni őt a
szerű e két kép közlése. Van rokonság az alap- sátán. Nem valami rút sötét szörnyeteg, — ha
gondolatuk közt, hiszen éppen a reformáció, maga nem egész sor különféle alak a pápa gárdájából.
Luther volt az, a ki e világ hináros útvesztőiből Egy barát alázatosan hajlongva selyem párnán
az embert újra Krisztushoz vezette, a kit haszon kínálja a bibornoki kalapot; egy másik szerzetes
leső és hatalomvágyó papság elrejtett azok elől, a
* Petrik Gézának, a Luther-Társaság könyvárusának
kiket megváltani jött a világra. Mind a két kép
köszönhetjük e két kép sokszorosítását. A ki meg akarja
hatalmas ihletett alkotás, a melyből századok ver szerezni, forduljon egyenesen hozzá. Ára nagyság szerint 6
gődése és bizodalma sugárzik felénk. Mintha szólna vagy 12 Kor. Ugyanott díszes képrámákat is lehet rendelni.
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arany halmazra mutat, mely a pápai trón lépcsején
áll, csak nyúlni kell érte; ott csábítja földi örömre
egy szép nő, a bűnnek leánya ; a pápa egyik
kezével a felajánlott földi javakra mutat, a másik
kéz villámokat szór, átokkal fenyeget. Az apáca
könyörtelen kézzel fojtogatja gyermekét, mely
bűnben fogantatott s a barát hitetlen vigyorgó
arccal már készen tartja háta mögött a feloldozó,
bűnbocsátó pápai levelet. Az asztál mellett az
előbbi kép megrendítő ellentétéül holtan fekszik
egy d alia; a hosszú hegyes tőr tövig ütve iljú
szívébe — jutalmul az igazság védelméért. Lelké
ben hallja a megdöbbentő szót: Válaszsz Marton!
Minden kincs, tisztesség, öröm a tied, ha elhall
gatsz, — tőr vár reád, ha tovább beszélsz-írsz
Krisztusról s vélt igazságodról. Mártonunk csak
egy pillanatig látja ezt a jelenetet, hallja ezt a
szót. Haragos kezével felkapja a tintatartót s oda
vágja a pápa kisértethez. A tinta szétfröcscsent, a
látomás eltűnt, újra lobog a gyertya, fénylenek a
Biblia betűi, kiragyog belőlük az igazság:
„Erős várunk nékünk az Isten
Es fegyverünk ellenség ellen."

Luther nem tándorodott meg. Hű maradt az
igazsághoz. Világ hiú dicsősége nem csábította el,
tőr nem riasztotta vissza.
Hát te, édes olvasóm, hű és állhatatos tud
nál-e maradni?
Ha oly hited van, mint Luthernek, úgy tudsz
imádkozni, mint ö, semmi kétség, te is győzni
fogsz a Sátánon.
A. B . C.

V EG YES.
Az egyetemes közgyűlés a reformáció ünnepe
előtti héten zajlott le Budapesten október 20-tól
27-ig. Gazdag tárgysorozatát nagy érdeklődés mellett
tárgyalta le. A legfontosabb hír, a mit meg kell
említenünk, hogy alapos remény van immár az
1848. évi X X . t'.-cz. végrehajtására, a mely azt
rendeli, hogy minden hevett vallásfelekezet egyházi
és iskolai kiadásai közálladalmi pénzből fedeztesse
nek. Százados igazságtalanságot tesz ezzel jóvá az
állam. Már most is szépen folyik a segély s egy-két
kiáltó szükségünkön tudunk már segíteni.
Másik örvendetes hír nyugdíjintézetünk egyre
biztatóbban fejlődik. Immár kétségtelenül bizonyos,
hogy a lelkészi nyugdíj pár esztendő múlva 2400
K lesz, mivelhogy a fizetést is ki fogja az állam
egészíteni ugyanekkora összegre. Hasonlóképen
rendezés alatt van a theol. akad. tanárok fizetésés nyugdíjügye, mely eddig fedezet hiányában nem
volt elintézhető. Szóval, gondolhatunk most már
olyan szükségletekre is, a milyeneket előbb meg
sem mertünk látni, mivelhogy a segítés nem volt
módunkban.
Egyéb fontos intézkedések közül kiemeljük,
hogy a levéltár új helyiségbe költözik, de vezetőül
megtartja Góbi Imrét. A levéltár rendkívül értékes
irodalmi kincsesei gazdagodott r oda került Bauhofer
György budai lelkész naplója és Mária Dorottya
nádorné levelezése. Pár év előtt a zsolnai zsinat
kánonait szerezte meg számára az egyetemes fel
ügyelő. Zsilinszky Mihály bányakerületi felügyelő,

16. sz.

a Luther-Társaság elnöke azt indítványozta, hogy
az egyes egyházközségek helyezzék el örök letét
képen levéltárukat, becses történelmi okirataikat
az egyetemes levéltárban, hogy a tanulmányozás
lehetőségig megkönnyíttessék. Ez indítványt el is
fogadták.
Szükség volna még nyomtatott levéltári kata
lógusra, hogy tudjuk, mit keressünk és mit találha
tunk az egyetemes levéltárban.
Az egyetemes gyűléssel kapcsolatban ülést
tartott az egyetemes papi értekezlet (elnöke Veres
József, jegyzője Bándy Endre), a lelkészfiakat segélyző egyesület (elnöke Veres, ügyvivője Okályi
Adolf), az egyetemes törvényszék, a theol. tanárvizsgáló-bizottság (vizsgát tett Algőver Andor),
továbbá az egyetemes egyház különféle bizottságai,
a melyek mind jelentéstétellel tartoztak az egyete
mes közgyűlésnek. Alkalmilag egy-egy határozatról
még meg fogunk emlékezni.
Az országos ág. hitv. evang. tanáregyesület
október 20-án megalakult Budapesten, az evang.
főgymnasium dísztermében. Az alakuló-gyűlésen
jelen volt báró Prónay Dezső, egyet, felügyelő, dr.
Zsigmondy Jenő, egyet, főjegyző, Meskó László,
államtitkár, dr. Mágócsy-Díetz Sándor, egyet, tanár,
dr. Négyesy László, az orsz. középiskolai Tanár
egyesület elnöke, Sinka Sándor, debreceni igaz
gató, a Ref. Tanáregyesület képviseletében. Min
den fő- és középiskolánk képviselve volt. A gyűlést
Poszvék Sándor soproni theol. tanár, hazai evtanárságunk nesztora nyitotta meg, tartalmas, tömör
beszéddel. Az ő elnöklése mellett választották meg
egyhangúlag, lelkes éljenzés közben Meskó László
államtitkárt, a nyíregyházi gymnasium felügyelőjét
elnökké, dr. Mágócsy-Dietz Sándort ügyvivő elnökké,
dr. Masznyik Endrét főiskolai, Fischer Miklóst
középiskolai alelnökké, Gömöry Jánost titkárrá,
Szigethy Lajost pénztárossá, dr. Jeszenszky Istvánt
és dr. Rell Lajost jegyzővé. Meskó László elnök
általános tetszést keltett szép beköszöntőjével, a
melyből széles látású, nagy műveltségű s emelke
dett érzésű egyéniségnek képe domborodott ki.
Haza- és egyházszeretet — úgymond — a hit
vallása s ebben egynek tudja magát az evang.
tanár-világgal. Az elnök üdvözölte a megjelent
vendégeket; részükről Négyesy és Sinka köszön
tötte az új egyesületet. A gyűlést istentisztelet
előzte meg a fasori evang. templomban, mely al
kalommal az oltári szolgálatot Kaczián János buda
pesti esperes végezte, Kovács Sándor pozsonyi
theol. tanár pedig egyházi beszédet mondott.
Az új egyesületnek útjára és munkájára Isten
nek áldását kívánjuk. Legyen oly tűzhely, melynél
tanári karunk igazi otthont talál s a melytől áldá
sos meleg árad szét evang. iskolaügyünkre s a
nemzeti közmívelődésre egyaránt!
„Szent-Erzsébet ünnepe.^ Pozsonyban nov.
17-én nagy ünnepségek lesznek Magyar Szent
Erzsébetnek, II. Endre királyunk leányának tisz
teletére, a kinek 700 éves születése fordulóját
ünnepük. Lapunk jövő számában Prőhle Henrik
pozsonyi lelkész munkatársunk fogja ez ünnepet
és tárgyát evangéliumi álláspontról ismertetni. E
cikkre előre felhívjuk olvasóink figyelmét.
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