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Láttál-e a róna f e le tt. . .*)
Láttál-e a róna felett
Elszállni madársereget,
Ha rája tövének?
így szállnak az évek!
Egy pillanatig
Még hallani szárny suhogásaikat,
M ár a másikban alig
Kisérheti a szem a kétes utat,
Mely röptűk iránya,
Melyet hasítottanak egyre rohanva ;
És annak utána
Se’ híre, se’ hamva
A z egész karavánnak.
S te állasz a néma, a puszta határon,
Tűnődve: mi volt ez ? való-e vagy álom ?...
(Pest.)

PETŐ FI SÁND O R.

Miért kell imádkoznunk ?
Mikor arról a boldogságról szólunk, mely az
igazi imádsággal jár, sokan kételkedve ingatják
fejüket: „minek nekem az im á d sá g ? ... Nekem
nincs arra szükségem!” . . . Szeretnénk ezeket
kézenfogva odavezetni az édes atyjuk elé, vagy
ha az m ár meghalt, a sírhalmuk elé, és meg
kérdezni m indegyiktől: „miért beszélgettetek
édes atyátokkal, miért voltatok boldogok, ha
szíveteket feltárhattátok előtte? . . . ” S ha egy
pillanatra elhallgatna ajkukon a gúnyolódás,
egyszerre folytatnánk: „és m iért nem beszél
gettek a ti mennyei atyátokkal, miért felejtkez
tek meg egészen ró la? . . .“
Vájjon tudnának-e ezekre a kérdésekre fele
letet adni? . . .
Hiszen ugyanazok a nagy érzések, melyek
megnyitják a gyermek szívét az édes atyával
szemben, felébrednek a hívő em ber szívében
is, s megnyitják azt a forrást, melyből az imád
ság tiszta csermelye fakad. És ha az em ber
elfelejtette azt az imádságot, melyre az édes
anya ajka egykor megtanítá, akkor újra meg
tanítja arra maga az élet. Odaáll az em ber elé
és alkudozást nem ismerő hangon azt m o n d ja:
neked kell im ádkoznod!
Imádságot ad ajkunkra gyöngeségünk érzete.
A végtelenség világában milliószor kisebbek és
gyöngébbek vagyunk, mint a porban csúszó
féreg és mégis milliószor nagyobb a hivatásunk.
Az élet útján meg-megállít a kérlelhetlen
kényszerűség. Mérhetlen kősziklák m erednek
előttünk és szédületes szakadékok felett keres
általvezető utat reszkető lelkünk. Az a nyomo
rult féreg tovacsúszik az akadályt képező por
szemen, mi meg magunkkal tehetetlenül állunk
* A nagy magyar költőnek, a ki úgyszólva az egész
világot meghódította lángszellemével, egy kéziratcsomójában
váratlanul nagy kincsre, itt közölt remek költeményre buk
kant Kéri Gyula, a Petöfl-Társaság tagja. Az idei ünnepi
közgyűlésen mutatták be a nemzetnek, mely álmélkodva
hallgatta s olvasta véges-végig a hazán. Mi is bemutatjuk
olvasóinknak, hogy gyönyörködve nézzenek a fényes szel
lem feltámadására.
' Szerk.
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a sziklatömbök előtt. Ha annak a féregnek útját
egy-egy kavics másfelé irányítja, nem baj, de
ha mi nem tudjuk betölteni emberi hivatá
sunkat, mit ér akkor a mi életünk? . . .
Gyöngék vagyunk, semmik vagyunk! . . .
m ondja egy belső hang.
Ha a fényes nap nem szórja sugarait a földre,
ha terhes felhő nem hullatja a term ékenyítő
esőt, hiába já rja az em ber ekevassal, boronával
az ő földjét. A felhők járásának s a nap suga
rainak parancsolni senki sem tud.
Ha ezen gondolat a maga teljességében vilá
gos lesz előttünk, akkor érezzük, hogy der
mesztő hidegével ránk borul tehetetlen gyönge
ségünk érzése. Az önbizalom, az önerőbe vetett
hit, a mely oly sok em bert tesz dölyfössé, eltű
nik. És mi tehetetlenül valljuk b e : gyöngék
vagyunk, semmik vagyunk!
De a lelkünk küzködése nem semmisít meg,
hanem mint a napsugár érintésére a szürke
köd, aggódásunk fölenged, s m int boldog sóhaj
tás száll az ég n ek : „ Te m eglátogatod a földet
és elárasztod azt bőséggel, meggazdagítod azt
patakkal, bő vízzel; gabonát szerzesz nékik,
m egitatod barázdáit, göröngyeit m eglapítod,
záporesővel meglágyítod, termését megáldod“.
(65. zsolt 1 0 —11. v.)
Ez a „T e“ megszüntet minden ellentétet,
elsimít minden aggodalmat. A mit mi nem
tudunk megtenni, megteszi a mi Istenünk. Gyön
geségünk tudata azt m o n d ta : gyarlók vagyunk,
semmik vagyunk! . . . De a szívünk kiegészí
tette: „Te hatalmas vagy, Te a szeretet
vagy! . .
Ezt az imádságot meg kell tanulnia minden
embernek. Akármilyen társadalm i osztályhoz
tartozzék, legyen b ár gazdag vagy szegény,
művelt vagy műveletlen, boldog vagy boldog
talan, dolgozzék b ár a kezével, vagy az agyával,
ha a szíve a helyén van, akkor éreznie kell,
hogy hiábavaló minden törőködésünk és hasz
talan fáradság minden küzködésünk, ha az
Isten meg nem áldja m unkánkat. Az eredményt,
a sikert mindig ő adja.
„Ha az Úr nem építi a házat, hiába fárad
nak, a k ik azt építik; ha az Űr nem őrzi a
várost, hiába vigyáznak az őrizőku. (127.
zsolt. 1. v.)
Mit akartok hát ? . . . Köveket gyűjteni,
köveket h o rd an i? Ne felejtsétek: ha saját m a
gatokban bíztok, hányt-vetetl kőhalm az lesz a
munkátok. Hanem kezdjétek az építést az Úrral,
gyöngeségtek tudata adjon imádságot ajkatokra,
s építésiek örök templom lesz!
Ne m ondja senki se, hogy ő nem szorul az
Isten segítő erejére, mert az élet száz szenve
dése és nyomorúsága gyorsan rácáfol.
Azt se m ondja senki: „az én imádságom
az én életem ; külön im ádságra nincsen szük
ségem !“
Oly teljes közösségben még senkisem élt az
Istennel, mint az a Jézus, ki azt m ondotta:
„én és az Atya egy vagyunk!” . . . És mégis
élete minden nagy eseményénél, minden csuda-
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tételénél ő hozzá fordult és imádkozott. Istentől
kért erőt.
A mire az „ártatlan b árány“-nak, a világ
Megváltójának szüksége volt, nélkülözhetjük-e
azt mi, gyarlóságban vándorló, bűnös em berek?
És mikor Jézus Isten erejével véghezvitte a
csudát, nem a térdreboruló tömeget látta, hanem
az erőt adó jó Istent és szívét nem a büszke
ség, hanem a hála érzete töltötte el.
Gyöngeségünk érzetében mi is a mély
ségből kiáltunk az Úrhoz. És nem hiába ! Meg
hallgatja könyörgésünket, eláraszt bőségével,
lelkünket megszabadítja a gyötrődés és bűn
tőréből.
Mikor a fájdalom kínzó forróvá.teszi a szi
vet, megérinti az ő gyógyító kezével és azt
m ondja: „ne féljetek, ez a tűz csak a salakot
választja ki, az örökkévaló még erősebb lesz
általai . . .“ Ha az em berek búsulása fölgerjed
ellenünk, keserű csalódottságunkat eloszlatja
azzal a békességgel, mely nem olyan, mint
világ békessége. A bűn és kísértés ellen való
harcban segítségünkre jö n és megszaporítja lel
kűnkben az erőt. „Megváltja lelkünket a halál
tól , szemeinket a köny hullat ástál, lábainkat a
kitöréstől*. (116. zsolt. 8.)
A 124. zsoltár 8 rövid versből áll és egy
szerre az elején kétszer is olvassuk: „ha az
Úr nem lett volna m ivelü n k“ . . .
Áldozzatok ennek a gondolatnak egy fél
órát. Járjátok be éltetek útját emlékezve, gon
dolkodva, hagyjátok el belőle az isteni gond
viselés jeleit és m ondjátok meg őszintén: m i
lett volna, ha az Úr nem lett volna m iv e lü n k ! P
Az énektek hosszú lenne és benne sok-sok köny
lenne, m ert higyjétek el, Isten nélkül az éle
tünk csak siralom le n n e ! . . .
És a sok áldásért mit adhatunk a mi Iste
nünknek? Háládatos szívet, szívből fakadó
imádságot, mást nem. De ezt adjuk megl Ne
mondassuk el azt a régi keserű kérdést: „hát a
kilence hol vagyon? . . , hanem vegyük föl a
szabadulásért való hálaadásnak poharát és hív
juk segítségül az Úrnak nevét!
Im ádkoznunk kell, erre kötelez a h á la !
És felejthetjük-e, hogy az imádságban a mi
szerető mennyei Atyánkkal beszélgetünk ? Azzal
'a jó Atyával, kit szeretnünk kell, m ert ő elő
ször szeretett minket. Azzal a jó Istennel, a ki
gyöngeségünkben segítségünkre sietett, s azóta
se hagyott magunkra. Ott van mindig mellet
tünk. Ákárhová megyünk, velünk jön, akárm it
dolgozunk, mellettünk van.
És mégis, hányán elfelejtkeznek róla ! Em ber
társaikhoz van egy szíves szavuk, jóbarátaikkal
elbeszélgetnek, csak éppen a felettük őrködő,
a boldogságot hozó, a bánatot oszlató jó Istent
nem veszik észre. Bűnül rójják fel, ha a gyer
mek hidegen elzárkózik szüleitől és mégis előt
tük a jó Isten idegen, egészen idegen.
Ha eddig nem láttátok meg éltetekben a jó
Isten kezét, lássátok meg ezután. Ha eddig hide
gen hagyta szíveteket az ő végtelen jósága,
ébresszen ezután bennetek szeretetet az ő sze-

retete. Ne legyetek némák, hanem a szeretet
szava, az imádság szava legyen ott ajkatokon.
Kell im ádkoznunk! . . . Kötelességre figyel
m eztető parancsszó ez. De sokan annyira meg
felejtkeznek az Isten iránt tartozó kötelességről,
hogy elfelejtik azt, hogy az imádság a mi leg
szentebb jogunk. Vagy van-e nagyobb boldog
ság és magasztosabb jog, mint mikor a királyok
királyához közeledünk, s tudjuk, hogy gyer
meki őszinteségünk nála mindig szeretetteljes
meghallgatásra talál!
Egy hittérítő arról beszélgetett egy pogánynak, hogy micsoda boldogság rejlik az imád
ságban, az Istennel való beszélgetésnek. Tágra
nyitott szemekkel, csodálkozva tekintett a
pogány a meglebbentett kárpiton át a m enny
ország gazdagságába, a lelke megtelt az átszű
rődő fénysugárral, a boldogság édes sejtésével,
csak nézett-nézett, majd reszkető hangon így
szólt: „és te ezt könyek nélkül is el tudod
m ondani? . . .“
Mi ne mondjuk el könnyek nélkül. Ha
imádkozunk, teljék meg a lelkünk édes öröm 
mel, boldogsággal. Ismerjük meg, hogy a szí
vünk örök érzései: gyöngeségünk, hálánk, sze
retetünk indítanak imádkozásra. Ismerjük meg,
hogy imádkoznunk kell és nincsen nagyobb
boldogságunk, minthogy imádkoznunk sz a b a d ! ..
A ki szegénységében drágagyöngyöt nyer,
gazdag lesz általa. De balga az, ki az ajándékba
nyert drágagyöngyöt nem őrzi meg, hanem az
út sarába veti.
„Én pedig szegény és nyom orult vagyok,
Isten, siess én h o zzá m ! . . . Én segedelmem
és szabadítóm vagy te, Uram, ne késedelmezz é l! . . .“ (70. zsolt. 6.)
Kapi Béla.

Láng Lajos
az

egyetemes Gyámintézet elnöke, a LutherTársaság alelnöke.
(Képpel.)

Múlt számunkban báró Radvánszky Béla képét
mutattuk be, a ki egyéb nagy érdemei mellett húsz
álló évig volt Gyámintézetünk vezetője s ő alatta
vált az olyan nagy hatalommá, mely maholnap az
egész hazai egyházat valamennyi anya- és leány
egyházával, szórványával magában foglalja. Hiszen
igaz, segítés, gyámolítás dolgában eddig is magá
ban foglalta, mert samaritánusi szeretető minden
nyomorultat, csonkabonkát fölkeresett. Csak ada
kozás tekintetében maradt el az oltártól itt-ott
egy-két gyülekezet. De azok is el fognak jönni,
mert a szeretet győzni tud a megkövült szívek
felett is.
Gyámintézetünk alapelve az önsegély, ez az
igazán ős protestáns elv, mely a Bibliában gyöke
rezik. „A szenteknek szükségeire adakozók legyetek"
és „Tegyetek jót mindenkivel, kiváltképen a mi
hitünknek cselédivei
Se szeri, se száma a gyö
nyörűnél gyönyörűbb helyeknek, a melyekkel ez
állításunkat igazolhatjuk. Pál apostol is gyűjtött a
szűkölködő jeruzsálemi gyülekezet számára. Mi is
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gyűjtünk a mi szűkölködőinknek; a szegény ad a
maga verítékes filléréből, a tehetős a maga koro
náiból, de jó szívvel adja mindakettő. S ez a jó
szív , az a szeretet, a mivel egyházunk szűkölködőire gondolnak, ledönti azt a válaszfalat, a mit
az élet kérlelhetetlen törvénye emelt közéjök.
Az önsegélynek ezt az ős alapelvét fejtegette
s tűzte állandó törvény gyanánt a Gyámintézet elé
új elnöke, Láng Lajos győri székfoglaló beszé
dében, a melyet múlt évi reformáció-ünnepi (16. sz.)
számunkban egész terjedelmében s hiteles szöve
gében közöltünk. Olvasóinkat kérjük, olvassák el
még egyszer, figyelve, gondolkodva, tanulságait
megőrizve. Itt csak két főgondolatát emeljük ki.
Az egyik az. hogy a gyámintézet hivatása akkor
sem szűnik meg, ha az állam összes egyházai
szükségleteinket fedezni fogja, mert mindig új és
új szükségletek állanak elő, a melyeket a hívek
adakozó kedvének kell felkarolni. Továbbá a szeretetből fakadt adakozásban megmérhetetlen egyházfentartó erő van, a melyet elszenderíteni meg
bocsáthatatlan vétek volna. Férfias, bátor s az
ősök leikétől lelkezett gondolat olyan időben, a
mikor a meglankadt közszellefn, mintha összes
életerőnk forrása tisztára kiapadt volna, mindent
az államtól vár. Ideje volt rámutatni arra, hogy
egyházunknak élő hitében, munkás szeretetében, ősi
evangéliumban jóval gazdagabb erőforrása van, sem
hogy jogosult lehetne olyasvalamit hirdetni, hogy
egyházunk fennmaradása, léte függ az 1848. XX. t.-c.
végrehajtásától. Ezzel saját belső erőnket kicsi
nyeljük, mely évszázadok fergetegeit állta ki győ
zelmesen. Nem azt mondjuk, hogy az állam ne
teljesítse kötelességét egyházunk iránt, csak az
ellen tiltakozunk, mintha ez volna egyházunk utolsó
menedéke. Iskolákat tartottunk fel, virágzó iro
dalmunk volt az állam segítsége nélkül, sőt az
állam üldözései dacára. Mi a hívek önkéntes ada
kozásában rejlő élő tőkére inkább mernénk építeni,
mint az államsegélyt biztosító törvényre, a mint
egyik nemzedék lelkesedéssel megszavaz és becsü
letesen végrehajt, egy másik félremagyarázhat és
lomtárba helyezhet.
A másik, nem kevésbbé szép s megfontolásra
méltó gondolat az, hogy a gyámintézeti gyűjtés
nemcsak nem szívja él más vallásos, emberbarát!,
hazafias céloktól a táplálékot, hanem még inkább
fogékonynyá teszi a sziveket irántuk s éleszti az
adakozó kedvet. Oly gondolat, a minek igazságát
az élet napról-napra igazolja. Ezelőtt 40 évvel úgy
szólva a gyámintézet volt a hívek önkéntes ado
mányainak egyetlen gyűjtő perselye. Csak a buda
pesti protestáns árvaház osztozott vele. S azóta,
bár az évi gyámintézeti gyűjtés ma már jóval fölül
jár a 30,000 koronán (oly eredmény, a mit az ala
pítók legmerészebb álmai sem értek el), hány
áldott intézmény létesült a közadakozás filléreiből!
Itt van a Luther-Társaság, itt a pozsonyi Theol.
Otthon (a melynek tőkéjét és évi kiadásait homokszemenkint hordja össze a buzgóság és szeretet),
a lelkészfiak segélyegylete, a rozsnyói árvaház, a
diakonissa-intézetek, leánynevelők, Tábitha- és más
nőegyletek stb. A sok helyi jótékony intézetet fel
sem sorolhatnánk. A budapesti Prot. Árvaház egész
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vagyont gyűjtött össze. Hát az ingyentej, a me
legedő - szobák, gyermekvédelem és más ember
baráti célok, a hazafias szobrok és intézetek mennyi
áldozatban részesültek hitfeleink részéről! íme,
döntő erejű bizonysága ez annak, hogy a gyám
intézet nem hogy apasztaná, de inkább szítja az
adakozó kedvet; a lelkeket lassan-lassan bele
neveli abba a felfogásba, hogy a szegények gyámolítása voltaképen nem áldozat, hanem belső
szükséglet, a minek kielégítése nélkül nem vagyunk
egész emberek. Összefügg ezzel s szintén nagy
igazságot fejez ki Lángnak az a gondolata, hogy
nem az a fontos, hogy nagy összegeket adjanak a
hívek, hanem hogy minél többen adjanak. így válik
a gyámintézet igazán közös oltárrá.
Már e pár gondolat is sejteti olvasóinkkal, hogy
a gyámintézet élére oly egyéniség került, a kiben
komoly munkaszeretet, őszinte, de nem tüntető
vallásos érzés, mély gondolkodás, a munkamezőnek
s a feladatoknak magasabb szempontú megítélése
egyesül. Új munkásnak sem mondható ezen a téren ;
l í éven vezette mintaszerűen Raab Károlylyal a
dunáninneni kerületi gyámintézetet. A LutherTársaságnak 1901. óta egyik alelnöke, egyetemes
törvényszéki biró, a pozsonyvárosi egyházmegyé
nek felügyelője 1894 óta, elnöke a dunáninneni ke
rület pénzügyi bizottságának s tagja még néhány
bizottságnak. Ez adatok fokmérői annak a biza
lomnak, a melyet egyházunk közvéleménye Láng
Lajos egyénisége iránt érez, de egyúttal azt is je
lentik, hogy az egyház munkamezején szeretettel
és kötelességtudással dolgozik. Sokszor felhangzik
papi körökben az a panasz, hogy egyesek érdekből
szerepelnek az egyházi téren, lépcsőül használják
magasabb állásokba. Ha olykor van is e kifakadásnak némi alapja, az kétségtelen, hogy Láng
Lajosra semmiképen sem illik. Kitüntetéseit az
egyetemi kathedrán, a parlamentben, ministeriumban
szerezte s országszerte elismert tekintély volt már
akkor, a midőn egyházának rendelkezésére bocsá
totta tehetségét, munkaerejét, nagy műveltségét.
Láng Lajos Pesten született 1849 október 13-án.
Ugyanott végezte iskoláit, a gymnasiumot és egye
temet ; pár esztendeig tanulmáuyozott Berlinben és
Párisban. Egyénisége kifejlődésére nagy befolyással
volt atyja, egy bölcs, biztos emberismerettel ren
delkező, jómódú kereskedő. Vagyona biztosította
az ifjúnak a nyugodt, gondtalan tanulást, az ismeretszerzés, művelődés minden eszközét; sok jó tanácsa,
határozott s mégis gyengéd, szerető szívre valló
vezetése pedig jellemének medrét egyengette gon
dosan és szinte észrevétetlenül plántálgatta leikébe
a nemes érzelmet, az életfelfogás komolyságát.
Az apa polgárerényei közül a fiúban különös mér
tékben jelentkezett a szorgalom és kötelességtudás.
E két tulajdonság adott tehetségének szárnyakat
s emelte mind magasabbra, egész a miniszteri székig.
A közgazdasági tér meglehetősen parlagmező volt
akkoriban; kevés volt a magyar szakember. Az
igazi tehetségnek itt kínálkozott leghamarabb a
siker és érvényesülés. Láng Lajos erre a térre
vetette magát s rövid időn a sajtónak, majd nem
sokára az országgyűlésnek s a tudományos világnak
is elsőrendű szaktekintélyévé lett. Pályáját vígjáték
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írással kezdte, azután hamarosan átcsapott a napi
sajtóhoz. Az Ellenőr szerződtette rendes belső mun
katársainak s a napi potitika elhódította a szépirodalomtól. írt mindenfélét, újdonságot, tudósítást,
bírálatot színházról, könyvekről, egyforma erős
szenvedélylyel, 1878-ban megválasztották képvi
selőnek (Szakcsot, Pápát és Nagybányát, majd a
csaczai kerületet képviselte) s ezzel bejutott a vezércikkírók közé. Hamarosan annyira kiképezte magát,
hogy ő állt, mint szerkesztő az Ellenőr élére s mikor
a két szabadelvűpárti lap (Ellenőr és A Hon) egygyé
olvadt, nem is volt szó más szerkesztőről, mint
Láng Lajosról. A hirlapirói munka mellett egyre
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viselőház alelnökévé válatsztották Szilágyi Dezső
mellé; 1902-ben Széli Kálmán kereskedelmi minisz
terré neveztette ki s tagja maradt Khuen-Uéderváry
gróf kormányának is, közpályája alatt sok kitün
tetésben volt része; egyike volt az országyűlés
legtiszteltebb alakjainak, a kiket az ellenzék is
figyelemmel hallgatott. A szabadelvűpártban mindig
a tiszta szabadelvűségre törekedett s bár hagyo
mányai, nevelése révén inkább a polgári osztályra
szerette volna alapítani hazánk jövőjét, a magyar
köznemesség történelmi szerepét és értékét is mél
tányolni tudta.
Egyházi gyűléseinken feszült figyelemmel hall-

Wartburg vára.

izmosodik benne a parlamenti szónok és tudós
nemzetgazda, a nélkül, hogy tisztán elméleti emberré
válnék. Kőnek Sándor halála után 1882-ben a buda
pesti egyetem meghívta a statisztika tanszékére.
Mint tanár is egész odaadással élt hivatásának;
nemcsak tanított, de meg tudta tárgyát szerettetni
s az ifjúsággal szemben a professzorba bele ve
gyítette a jóbarát emberszeretetét. Több tudo
mányos könyvet írt (A közgazdaság elmélete, Ma
gyarország statisztikája, Vámpolitika), fordított kül
földi munkákat (Leroy-Beaulieu Pénzügytanát, Ricardo Buckle és Büchner munkáit. 1883. óta tagja
a Magyar Tud. Akadémiának, a hol számos mély
reható értekezést olvasott fel szaktudománya köréből.
1889-től 1893-ig első államtitkár volt a pénzügy
minisztériumban Wekerle mellett; 1896-ban a kép-

gatják tartalmas beszédeit, a melyeknek becsét a
szép előadás szűk köréből s magasabb szempontok
vizsgáló műszere alá helyezi. Nincsen oly tárgy, a
mit teljesen jelentéktelennek s a figyelemre mél
tatlannak tartana. E mellett az ellenfél meggyő
ződésének tisztelője, a véleményszabadság lelkes
híve s a dunáninneni kerületben inkább meggyőző,
felvilágosító, mint támadó felszólalásaival nagy ha
tással működött közre a nemzetiségi túlzók lecsil
lapításában. Hozzájárult ehhez emberbecsülő modora,
szellemes társalgása, gazdag kedélyélete, a mely
a vele való érintkezést vonzóvá tette s a mely
tulajdonságát ő a közügy érdekében hasznosította.
Emlékezetes marad Pozsonyban 1906 őszén a
Luther-Társaság vallásos estéjén mondott megnyitó
beszéde, a melyben a protestáns vallást jellemezte
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gyönyörű szavakkal: „Az emberiségnek szüksége
van a protestantismusra, a mely fejlődésének egyik
legbecsesebb gyümölcse. Nem mondhat le róla, ha
csak további haladásáról lemondani nem akar.
Lehet oly vallási felfogás, mely talán erősebb hatást
gyakorol a képzeletre; lehet oly irányzat, mely
emelkedettebben szárnyal: de oly vallási felfogás,
mely a szivet és értelmet egyszerre el tudja bű
völni és megnyerni, alig akad más, mint a miénk.
Mert a protestantismus leereszti nemes gyökereit
a legegyszerűbb ember kedélyvilágába s ugyan
akkor gazdag lombozatának koronájával fölér a
legfenségesebb szellemek magaslatáig". Úgy po
zsonyi, mint győri beszédében fejtegette azt a gon
dolatot is, hogy „a protestantismus ereje és virág
zása elválhatatlan kapcsolatban van a magyar
nemzet erejével és virágzásával." Hangsúlyozta,
hogy mi vagyunk itt a műveltség zászlóvivői; a
mi népünkben van legtöbb fogékonyság a tudás
áldása iránt, a mi iskoláink a leglátogatottabbak,
s a mi hitfeleink közt van a legkevesebb írniolvasni nem tudó ember. íme, a statisztikus Láng
is a száraz adatok közt egyháza dicsőségét kutatja.
Láng Lajos még java erejében levő ember, a
kitől méltán sokat remél még közegyházunk.
Tehetsége, kötelességtudása a zálog, hogy ez a
reménység sem fog megszégyeníteni.

A z öreg hittérítő.
(Franciából.)

Hajónk, a nehéz cirkáló, már hetek óta a leg
szélsőbb Keleten állomásozott. Nem volt szabad
elhagyni a partba mélyen benyúló öblöt. A száraz
földdel, melyen zöld fűrészletek rizstáblákkal vál
takoztak, alig tartottuk fenn az érintkezést, mert a
lakosság ellenséges szemmel nézett bennünket.
Egy reggel, midőn épp a fedélzeten voltam
szolgálaton, a kormányos figyelmeztetett, hogy az
öböl mélyéből egy csónak közeledik felénk, mely
nek utasai hihetőleg látogatóba jönnek hozzánk.
Kérdésemre, hogy kik ülnek a csónakban, a kor
mányos így válaszolt:
— Valami bonz-féle kinai ember ül egyedül a
csónak hátsó részében.
A csónak sietség nélkül kényelmesen haladt a
meleg vízfelületen. A férfi a bonzoknál szokásos
öltözetet viselt, de sűrű fekete szakálla és arckifeje
zése európai jelleget adtak neki.
A fedélzeten nehézkes, francia nyelven üdvö
zölt bennünket.
— Lotharingiából származó misszionárius va
gyok — mondta. — ^Harminc év óta egy, ide hat
mértföldnyire fekvő faluban lakom. Az összes lakók
áttértek a keresztyén hitre. A hajóskapitány úr
segítségét szeretném igénybe venni. A felkelők
fenyegetnek bennünket s már csaknem a falunk
alá érkeztek. Ha idejekorán nem jön segítség,
mind legyilkolják híveimet.
A kapitány azonban, mindnyájunk sajnálatára,
kénytelen volt megtagadni a segítséget, mert más
tájékra küldtük embereinket és csak annyian vol
tunk a hajón, a mennyire okvetlen szükség volt
a szolgálatban.
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Közben dél lett és ólomsúlyú forróság neheze
dett a vidékre. A misszionárius nem haragudott, de
hallgatag volt egész ebéd alatt. Csak a kávé után,
cigarettázás közben melegedett fel egy kissé. Azu
tán hátratámaszkodott, hogy kissé elaludjék, mert
— mint mondta — az út fáradalmai nagyon kime
rítették.
Felébredése után egyikünk tudtára adta, hogy
a kapitány egy kabint juttatott neki s hogy vendég
szeretetét ajánlja fel részére. De ő csak hosszabb
magyarázat után fogta fel, hogy miről van szó.
— Ah, uraim, semmi szín alatt sem maradhatok
itten — mondta. — Csak a nagy hőség végét
akartam bevárni. De most már legfőbb ideje a tá
vozásnak ! Képzeljék csak el, ha azok már ma
megérkeznének! . . .
És a jelentéktelen ember ezt oly naivsággal
mondta, mely közel volt a fenségeshez. A gondo
lat, hogy ő személyesen elkerülhetné a veszélyt,
míg nyája veszedelembe jut, fel se merült fejében !
Valósággal hősies nagyságra emelkedett előt
tünk. Hiába magyaráztuk neki, hogy éppen ő
remélheti a legkevesebb kíméletet és hogy a leg
iszonyúbb kínzásoknak teszi ki magát, ha visszatér.
— Ez mind igaz — válaszolt nyugodtan s vál
lat vont! Aztán kérte a kapitányt, bocsássa haza.
Tíz híve várja alkonyaikor a parton, hogy együtt
térjenek vissza falujokba és ott bevárják, a mit
Isten akarata reájuk mért. Mi még egyszer meg
próbáltuk marasztalni.
De erre már türelmetlen lett. Kívánságunk mél
tatlan voltát egyszerű, de szigorú szavakal vetette
szemünkre.
— Gondolják meg, uraim! Én térítettem meg
ezeket az embereket s most elhagyjam őket a ve
szély pillanatában, midőn éppen azért a hitért hal
nak mártirhalált, a melynek igéit én csepegtettem
egyszerű lelkűkbe! . . .
Tanácstalanul néztünk egymásra. Szótlanul bocsá
tottuk le csónakját a vízre s fájdalmas megilletődéssel búcsúztunk el attól a férfitől, a ki a leg
nemesebb hősiességgel sietett vissza oda, a hol
borzalmas kínhalál vár reá.

Wartburg vára.
(Képünkhöz.)

A reformáció történetének egyik legragyogóbb
neve, mely Wittenberggel, Wormsszal és Augsburggal, Zürichchel és Genffel versenyez, Wartburg vára.
Sőt egyben valamennyi fölött á ll: a reformációnak
úgyszólva egész költőisége Wartburg várához fűző
dik. A hely szépsége, a hősnek, Luthernek rend
kívüli nagysága megragadja az utókor képzeletét
és áhítatát egyaránt s az egyszerű történelmi ese
ményt mondái elemekkel ékesíti föl.
Wartburg vára Thüringiának gyöngye s jelen
leg a Szász-Weimar-Eisenach nagyhercegség terü
letéhez tartozik. Reá is illik a költő szava: „Oly
szép, mint égre festett büszke kép". Eisenach városa
fölött áll, mint koronája egy hegyoromnak. Eisenach
maga is emlékhely; Lutherünk ott járt iskolába s
ott nyerte meg a nemes özvegy kegyét ártatlan
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csengő énekével. Ha Eisenach a gyermek Luthert
idézi lelkünk elé, Wartburg a küzdő hőst eleveníti
meg. Wormsban elhangzott már a prófétai szózat:
„Itt állok, máskép nem tehetek. Az ember nem
cselekedhetik lelkiismerete ellen”. Készülődtek a
babona és vakhit zsoldosai is, hogy az igazság
hősét elnémítsák. Pártfogója, a bölcs választófeje
delem azonban megmentette őt. Álarcos lovagokkal
megtámadtatta az úton, a mély thüringiai renge
tegben s foglyul vitette a közeli Wartburgba. Ott
élt Luther hónapokon által lovagruhában ; kevesen
tudták, ki rejtőzik e köntösben. Nagy reformátorunk
nem töltötte itt az időt henye hivalkodással. Neki
állt az új testámentom lefordításának, hogy az evangyéliomot milliók közkincsévé tegye. Isten akaratá
ból oly fény gyűlt ki Wartburg ősi ormán, mely
mint a betlehemi csillag Napkelet bölcseit, Jézus
hoz vezette mindazokat, a kikben sóvárgás égett
a megváltás után.
Magyar evangélikus ember, ha arra felé jár, el
nem kerülné Wartburg várát, a mi a németeknek
még külön nemzeti büszkesége is. Olyanforma érzel
meket ébreszt bennök, mint a magyarban Visegrád
vagy Vajda-Hunyad. Mi sem mulasztottuk el s lel
künket egyformán meghatotta a táj szépsége meg
a történelmi emlékek levegője, mely körüllengett
bennünket. Megilletődve álltunk a szobában, a hol
Luther lakott és dolgozott. Éreztük a nagy szellem
szárnyai suhogását és fogadalom kelt lelkűnkben,
hogy azt az örökséget, a mit ő felfedezett s reánk
szállított, megtartjuk, megőrizzük utódaink szá
mára is.
Dunántúli.

A N A G Y V ILÁ G BÓ L.
Új uzsoratörvény. Günther Antal igazságügy
miniszter milliók óhaját teljesítette az új uzsora
törvény benyújtásával, mely szigorú büntetéssel
sújtja a társadalomnak ez élősdi hernyóit, a kik
mások szorult helyzetének, tapasztalatlanságának
kizsákmányolásával gazdagodtak meg. Hja, a
pénznek nincsen szaga, gondolják a kedves hiénák.
Akárhogy forgassuk, az uzsora a lopásnak egy
külön fajtája és beleütközik a T-ik parancsolatba:
Ne lopj 1 Hogy Mózes a 10 parancsolatban nem
szól külön az uzsoráról, annak igen egyszerű oka
van. A pusztában a mannából mindenkinek jutott
elég s ez a díszes tulajdonság csak később fej
lődött ki. Nálunk főkép a földmívesosztály, a kis
iparos adta meg az árát a régi elnéző törvénynek.
Nagyon helyes úton jár a kormány, a midőn a
gyengébbet védelmébe veszi a kitanult ravaszokkal
szemben s hisszük is, hogy pár év múlva látjuk
már üdvös hatását. Sajna, a törvény soha sem
lehet tökéletes. Az uzsorának annyi fajtája van
(pénz-, házbér-, telek-, munka-, üzleti uzsora), hogy
egy törvény szinte alig tudja valamennyit felölelni.
Portugália válsága. A minap magasztaltuk Svéd
ország helyzetét és kitűnő uralkodóházát. Ma épen
az ellenkezőről kell írnunk. Lissabonban, Portu
gália fővárosában fényes nappal lelőtték a királyt
és a trónörököst. A merénylők, úgy látszik, az egész
család kiirtását tervezték, mert súlyosan megsebe
sült a kisebbik herceg, a jelenlegi király, Manuel is.
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A mi magát a merényletet illeti, a keresztyén
ember ítélete nem lehet kétséges. Vallásunk tilta
kozik az erőszak és gyilkosság ellen, akár király
követi el, akár alattvalók. „A ki fegyvert ragad,
fegyver által vész el“. Kétszeresen kárhoztatni^kell
az orozva gyilkolót. Ámde szemünket nem hány
hatjuk be s szívünkbe kell vésnünk az eset tanul
ságait. A portugál királyi család 70 év óta, a
mennyi ideje a trónt bírja, soha meg sem próbálta
a nemzet szívének megnyerését. A népből élt, nem
népéért. Az ország szegény volt s mégis egyre
többet sajtoltak ki belőle királyi költségekre. E
drága dinasztia azonfelül a nép szabadságát is egyre
korlátozta. Mívelésével egyáltalán mit sem törődött.
Megdöbbentő vád van abban az adatban, hogy az
egész népnek csak ötödrésze érti az írás-olvasást.
De nagy urak ott a papok és szerzetesek; a tró
non is megfészkelte magát a babona s a türelmet
lenség. Ez az irány termette meg a merényletet.
Kifosztott és tudatlan nép, a melyre minden egyes
nap új arculütést jelent, hamar elveszti lelki egyen
súlyát, tiszta látását és ítéletét. A míveltség és
tiszta őszinte vallás lehet csak a felkorbácsolt nép
szenvedély szabályozó és irányító ereje.
Nézetünk szerint a szenvedélyek ily rettenetes
kitörésének főoka a valódi vallásosság hiánya.
Isten országának eszménye kivész a szívekből. A
királyoknak Jézust kellene választaniok mintául.
Jézust, a ki magát nem célnak, hanem eszköznek
tekinti népe javáért. A jézusi királyságban ily
jelenet elképzelhetetlen. Ott király és alattvalók
szeretetben forrnak össze. A szeretetet pedig arról
lehet fölismerni, hogy nem áldozatot követel, hanem
áldozatot hoz.

V EG Y ES.
Budapest. Lélekszám tekintetében is egyike
legelső egyházainknak a pesti Deák-téri magyar
egyház s egyházaink között vezérszerepre hivatott
nemcsak a lélekszám miatt, hanem különös hely
zete miatt is, azért, mert fővárosi egyház. Nevesebb
egyházainkhoz hasonlítva aránylag fiatal egyház
még, de az utolsó években észlelhető fejlődése
következtében méltán sorakozik amazok mellé.
Néhány esztendővel ezelőtt a céltudatos vezetőség
kijelölte az egyház kiépítésének irányát és kereteit
s a mennyire a rendelkezésre álló anyagi eszközök
engedik, most épp oly céltudatosan és egy pillanatra
nem csökkenő energiával viszi előre az egyházat
fejlődése útján. Két év előtt megalakította a második
lelkészi kört, a német egyházzal együtt gyönyörű
templomot építve a Fasorban s most megint egy fontos
s jelentőségében messze kihatólépésttettakitüzött cél
felé. Köztudomásos dolog, hogy -— különösen a városi
egyházban — mily nagy szerepe van a belmissziói
munkásságnak, mert ennek révén tud a lelkész
közelebb jutni a hivő leikéhez, sőt az egyház
számára megnyerni, illetve megtartani. A pesti
lelkészek azonban épúgy, mint nagyobb egyházaink
ban másutt is, túlontúl el vannak halmozva egyéb
lelkészi teendőkkel s intenzív belmissziói munkás
ságra nem is gondolhatnak. A pesti egyház azonban
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e bajon is segített; külön állást szervezett a belmissziói munkára s annak vezetésével ideiglenesen
Majba Vilmos vallástanár-igazgatót bízta meg. Közel
húsz éve működik Majba V. a pesti egyházban, mint
vallástanár, ismeri egyházának viszonyait s eddig is
tevékenyen részt vett az egyházi munkásságban;
ismerve lelkesedését s ügybuzgóságát, van jogunk
remélni, hogy az új munkakör feladatait is teljes
sikerrel egyháza javára fogja megoldani. Ugyan
csak nagy változás előtt áll a pesti német egyház
is. Általánosan nagyrabecsült lelkésze, Schranz
János, még az elmúlt esztendő végén agg korára
való hivatkozással lelkészi állásáról lemondott s
az egyháztagok kérései sem tudták ezen szándé
kától eltántorítani, egyháza tehát kénytelen volt
lemondását elfogadni. Helyettesítésével Broschko
G. Adolf segédlelkészt bízták meg. Az állás vég
leges betöltésére vonatkozólag eddig nincsen hír.
Lemondott állásáról és nyugdíjaztatását kérte, meg
rongált egészségi állapotát hozva föl okul, a Deák
téri nép- és polgári leányiskola igazgatója, Falvay
Antal. Egy alkalommal már beszámoltunk arról,
hogy a kispest—erzsébetfalvai újonnan alakított
missziói lelkészi állásra a pestvárosi esperesség
egyhangúlag Máté Károly eddigi pesti magyar
segédlelkészt választotta meg, ki állását a folyó
óv első napján el is foglalta. E lelkészi kör ugyan
nem esik a főváros területére, de annyi kötelék
fűzi a pesti egyházhoz, hogy jogosan ideszámít
hatjuk, annál is inkább, miután valószínűleg e két
város lesz az első, melyet a közel jövőben a
fővároshoz csatolni fognak, a mikor is aztán
fővárosi egyházzá lesz e missziói kör is. De be
számolhatunk még egy örvendetes mozgalomról,
mely az óbudai kis egyházban indult meg s mely
nek célja az önállósulás. Az óbudai egyház, mely
a főváros III. kerületének egy részére terjed ki s
körülbelül 1000 lelket számlál, a múlt század
negyvenes éveiben keletkezett Mária Dorottya
főhercegasszony kedves papjának, Bauhofer György
nek buzgólkodására, de maga a főhercegasszony
is kimutatta a kis egyház iránt érzett jóindulatát,
a mennyiben egy csinos szoba-orgonát ajándékozott
neki, melyet az egyház ma is kegyelettel őriz.
A kis egyház kezdetben a budai, később a pesti
német, majd ismét a budai egyházhoz csatlakozott
s ma is mint az utóbbi egyháznak filiája szerepel,
bár időközben önálló iskolája megszűnt. Van saját
felügyelője, presbyteriuma s közel 40.000 korona
vagyona s az anyaegyházhoz tulajdonkóp csak a
lelkész közössége kapcsolja. Régi vágya volt az
egyháznak az önállósulás, de az anyagi eszközök
hiánya a dédelgetett terv megvalósítását mindeddig
gátolta. Most azonban a székesfőváros, az eddig
élvezett hitoktatói segélyen kívül, megfelelő egy
házi segélyben is fogja az egyházat részesíteni, s
ezzel lehetővé tette az önállósulást is. Úgy érte
sülünk, hogy az egyház a Zichy-utcában lévő bér
házában, mely magában foglalja az egyház ima
termét is, megfelelő paplakást szándékszik építeni,
s aztán az illetékes hatóságoknál az anyásítás
iránti kérelmét benyújtani. Miután az egyház lel
késze, Scholtz Gusztáv bányakerületi püspök úr
is szeretettel támogatja az egyházat e tekintetben,
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remélhető, hogy a budapesti egyházak száma ismét
szaporodni fog egygyel. És talán idővel megvalósul
sokaknak hő óhajtása i s : kialakul az egységes
budapesti egyház, mely aztán körülbelül negyven
ezernyi lélekszámúval, tekintélyével, súlyával tény
leg az ország első egyháza lesz.

Luther-T ársaság.
A Luthertársaság pénztárába 1908. évi január hú 1-től
31-ig befolyt összegek kimutatása:
1. Egyetemes közalapból 1908. évi segély 1000 K.
2. Alapitótagok kamatfizetése: 1908-ra: Dr. Láng Lajos
Budapest 10 K, Hámos László Berzéte 1906—907-re 20 K.
3. Rendes tagoktól évi 8 koronával: 1908 ra : Lengyel
Lajos, Hoffmann Sándor, Famler G. Adolf, Holuby Adolf,
Trsztyánszky Ferencz, Schleiffer Károly, Sochla Gusztáv,
Pribácsi egyház, Bognár Endre, Hretlicska Lajos, Búza Já
nos, Isó Dániel, Geduly Elek, Reif Pál, Óbudai egyház,
Medzihradszky Gusztáv, Pusztaföldvári egyház, Pozsonyi
theol. akad. könyvtár, Kund Sámuel, Csanigi nöegylet, dr.
Sramkó Andor, Ferenczi Sámuel, Rédei Károly, Nógrádi
egyházmegye, Bodóhegyi egyház, Koltai egyház, Nagy
György, Szombathelyi egyház, Kiss János, Frenyó Gyula,
Doktorics Miklós, dr. Petöcz Károly, Riecsánszky Endre,
Poszvék Sándor, ifj. Soltz András, Soproni lyceum, Margócsy Gusztáv,, Rózsa János, Jankó Mihály, Kirnbauer
Gyula, Győrszemere egyház, Hajdú János, dr. Sauer Károly,
Miklóssy János, Kemenesaljái egyházmegye, Zalaiistvándi
egyház, Török József, Rimély Endre, Lilbach János, Sop
roni tanítóképző, dr. Hollerung Alfréd, Berke János, Sándi
egyház, Wolf József, Kalma Pál, Kiss Kálmán, Biszkup
Béla, dr. Berzsenyi Jenő. Újpesti egyház, Sárkány László,
Mezőlak belközi nöegylet 1907-re: Mitták Albert, G. Szabó
Lajos, Vladár Miksa, Lendli egyház, Dobronyovszky Gyula,
Benedicty Gyula, HandheLVilmos, Lőcsei egyház, Mogyorósy
Gyula, Pozsonyi líceum, Svehla János, Pálfy-kör Sopron,
Lukács Pál, Libetbányai egyház, Perényi Rezső, Alsódörgicsei egyház, Ochlinszky Károly, Bukovszky Ferencné,
Fehérkomáromi egyházmegye, Svehla István, Takácsi nő
egylet, Hatz József, Káply Elemér, Petry Gyula; 1906-ra:
Ritter Vilmos, Hornyánszky Aladár, Korén Márton, Christ
György (4 K); 1907 és 1908 ra: Algöver Erzsébet, Losonctamási egyház, Petrinaldszky Péter (12 K), Eperjesi fögymnasium. 1898—1900-ra: Wenich Károly. 1906 és 1907 re:
Thaisz Béla (10 K). 1902 -1904-re: Ivánka László (20 K).
1905 és 1906-ra: Novodenszky Márton (8 K).
4. Fiókegyleti rendes tagoktól évié koronával: 1908-ra:
Sobori egyház, Bergmann Ágost.
5. Adományokból: Vértesy Sándor Zalaistvánd 4 K,
özv. Haba Józsefné Miskolc 4 K, Szentantalfai egyház 1 K.
Összesen befolyt 1877 korona.
Budapest, 1908. február 1.

Bendl Henrik
társ. pénztáros.

K érjük t. olvasóinkat, hogy előfizetéseiket az
„Evangélikus Családi Lapra“ a Luthertársaság
E t. Könyvkereskedésébe, Budapesten, VIII., Szentkirályi-utca 51/a küldeni szíveskedjenek.

Nagyon szép ajándék.
L U T H E R M Á R T O N M Ü V E IN E K
I—III. kötete, magyar nyelven. Egy-egy kötetnek
ára díszkötésben 8 kor. 5 0 f. Megrendelhető az
Ev. Theol. Otthonban, Pozsony, Konvent-u. Í3.
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