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M úló idő.

Bolyong örökké, soha m eg nem á llh a t, 
F ölverik százszor, ha  p ihenn i tér.
Nincs nappala, az é j úton találja,
A róna és a bérc egyként hazája  
És m égis ahol helyet kér  m agának  
A zt m o n d já k : n in c s ! . . .

Nem szól, c sa k  útra ké l
Sbolyono; tovább tovább, c sa k  m ind  tovább!. . .
A szé l befú jja  lába nyom dokát . . .

E zrek szü le tnek  —  s  szá llnak  porba újra, 
Mi nagy , dicső ma, —  holnap semmiség,
Az érc, m árvány, m i századokra  szólott 
Tegnap m ég á llt  —  m a m ár a porba hullott. 
Nincs hatalom, köny , útján hogy megállna, 
Nem tudja senki végét —  kezdetét . . .

Csak egy nem érzi őrlő vas fogá t:
A h it  —  m ely él, a m íg  minden kihal,
S  a h ite t zengő örök, tisz ta  d a l!

Thom ée József.

A mindennapi kenyér.
II.

Az utcák szögletén minden nap láthattok sápadt, 
beteg és szomorú embereket, bekopogtathat hozzátok 
minden nap egy-egy aközül a sok nélkülöző közül, 
aki ezen a nehéz úton keresi a mindennapi kenyeret. 
Hallhatsz igen gyakran panaszkodni apát vagy 
anyát, hogy a gyermekei otthon éheznek és a 
nyomorúság kényszeríti a koldulásra. Láthatsz 
szerencsétleneket, akik egy véletlen következtében 
már nem tudnak kenyeret keresni, gyakran lát
hatod, hiszen olyan sokan vannak, a mindennapi 
kenyérnek e Lázárjai, akikhez képest te nagyon 
gazdagnak érezheted magad, de vájjon gondolsz-e 
rájuk akkor, amikor te mondod ki ezt a kérést: 
Add meg nekünk a mi mindennapi kenyerünket!

A Miatyánknak ezt a kérését egy ember sem 
felejti el, sőt — sajnos — nagyon sokan egyedül 
csak ezt tartják meg belőle. A többi kérésnek a 
beteljesülése, hogy: jöjjön el az Istennek országa 
a földre, azaz legyen itt a földön békesség, jóság 
és szeretet, hogy légyen meg az ő akaratja itt a 
földön is, hogy amint Isten bocsánattal van az 
emberek iránt, úgy lakozzék minden ember szivében 
a bocsánat, hogy segítsen Isten bennünket elkerülni 
a kisértéseket, amelyek gonoszra visznek és hogy 
szabadítson meg minket attól, mindezt nagyon sokan 
elfelejtik kérni, nagyon sokan nem is szokták 
kívánni, de a mindennapi kenyeret, azt mindenki 
akarja.

Sokan azt mondják, hogy a mindennapi kenyér 
nem jelent mindenkire nézve egyet, mert hiszen 
ami egy nagyon gazdag embernek minden napra 
szükséges, az egy szegénynek elegendő volna egy 
hónapra vagy egy félévre is. De ez nem igaz, a 
mindennapi kenyérnek mindenkire nézve egy jelen
tése lehet csak és ez az, hogy a mindennapi kenyér 
a megélhetést jelenti, minden túlzás kizárásával.
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Sem azt nem jelenti, hogy azt a darab kenyeret 
kapjuk meg minden nap, amelyik elegendő arra, 
hogy az éhezéstől megmentsen; sem azt nem 
jelenti, hogy bőséges jólétet adjon azoknak, akik 
ehhez hozzá vannak szokva s akik mindennapi 
kenyér alatt talán fényűzést értenek, egyedül a 
tisztességes megélhetést jelenti. Jelenti tehát azt, 
hogy legyen mindenkinek egy békés otthona, tudjon 
ruházkodni, tudjon gondoskodni azokról, akik hozzá 
tartoznak, vagyis jelenti azt, hogy ne legyenek 
olyan anyagi gondjaink, amelyek kétségbeejtöek, 
amelyek nélkülözéssel fenyegetnek.

Ha a mindennapi kenyeret így értjük, akkor 
azután könnyen megfelelhetünk arra a kérdésre, 
hogy mit kérünk mi akkor, amikor ezt a kenyeret 
kérjük.

Világos, hogy nem szószerinti értelemben idézzük 
Istenhez ezt a kérést, nem úgy, hogy a kenyeret 
anélkül adja meg, hogy nekünk mozdulni is kellene 
érte. Hanem igenis azt kérjük ebben a kérésben, 
hogy adjon nekünk olyan körülményeket és tartson 
meg minket azok között a körülmények között, 
amelyekben meg tudjuk keresni ezt a mindennapi 
kenyeret. Azt kérjük, hogy alkalmat adjon nekünk 
arra, hogy megkereshessük, tehát arra kérjük, 
hogy óvjon meg minket olyan szerencsétlenségek
től, amelyek lehetetlenné tennék nekünk a munkál
kodást, amellyel a kenyeret keressük. Arra kérjük, 
hogy engedjen minket dolgaink után járni, azt 
becsületesen elvégezni, hogy azért azután megkap
hassuk mindazt, ami a mindennapi élethez okvetlen 
szükséges.

És gondoljunk csak arra, hogy miért vette bele 
Jézus ezt a kérést a Miatyánkba, abba az imád
ságba, amelynek szintén mindennapinak kellene 
lenni. Nemcsak azért, hogy az éhezők, a szószerint 
mindennapi kenyér nélkül valók iránti szánalmat, 
részvétet ébrentartsa bennünk, nemcsak azért, mert 
úgy látta, hogy méltatlan az emberhez az, hogy 
nyomorultabb legyen az állatnál, amely tud magá
nak eledelt keresni, hanem főképpen azért, mert 
az embernek itt a földi életben feladatai vannak, 
célokat kell elérnie, vagy legalább megközelíteni, 
másokért is kell munkálkodni, önmagát is minden 
szépben és jóban tökéletesíteni, szüksége van tehát 
a mindennapi kenyérre : a biztos megélhetésre, mert 
különben, ha örökké a másnapra szükséges dol
gokról kell kínosan gondolkoznia, mindezekre kép
telenné válik. Hiszen aki nem tudja ma, hogy holnap 
lesz-e ennivalója, az nem képes mindaddig másra 
gondolni, mig ezt nem biztosította magának.

Amikor tehát a mindennapi kenyeret kérjük, 
azt úgy kell érteni, hogy ez eszköz arra, hogy 
minden nap résztvehessünk magunk művelésében, 
tökéletesítésében, emberi célok felé való munkál
kodásokban, másoknak boldogításában, Isten orszá
gának terjesztésében. Benne van a mi kérésünkben 
az, hogy engedjen Isten nekünk egészséget, erőt, 
óvjon meg szerencsétlenségektől s tegye a mi 
kezünknek munkáját gyümölcsözővé, hogy sem 
mi, sem hozzátartozóink, sem mások ne lássanak 
nyomasztó ínséget.

Amikor pedig így kérjük: a mi mindennapi 
kenyerünket add meg nekünk, tehát mindnyájunk

kenyerét, akkor azért is fohászkodunk, hogy csök
kenjen a nyomorúság, kevesebb legyen az, aki 
koldulva keresi a kenyerét, kevesebb legyen a 
munkanélküli ember, hanem becsületes munkához 
juthasson mindenki s több legyen a megelégedett 
ember, többször hangozzék fe l: Hála Istennek, hála 
Istennek! K. L.

Visszapillantás az e. e. e. gyámintézet 
50 éves múltjára.

Az 1860-ik év fényes betűkkel van beírva 
magyarhoni ev. egyházunk történetébe. Néhai dr. 
Székács József volt pesti ev. lelkész, bányakerületi 
superintendens az ország papja kezdeményezésére 
ekkor alakult meg a szegénységgel küzdő egyházak 
és iskolák felsegélésére, új egyházak megterem
tésére s általában az ev. hitélet fejlesztésére irányult 
gyámintézet. Az eszme maga Németországból indult 
ki, azon alkalomból, hogy a harmincéves háború 
idején (1618—1648) a Németországban szorongatott 
evang. egyház megvédésére jött Gusztáv Adolf 
svéd királynak 1632 november 6-án Lützennél 
(Lipcse mellett) történt dicső halála 200 éves év
fordulója napján Grossmann superintendens felhívást 
intézett Németország prot. lakosaihoz, hogy állít
sanak a nagy király nevéhez méltó, maradandó és 
áldásteljes emléket. Felhívásában azt mondja: 
„Gusztáv Adolf segíteni jött, legyen emléke is 
segítségül az Ínségben; Gusztáv Adolf a német 
protestánsokat az enyészettől mentette meg, emléke 
is mentse meg a szegény és szorongatott egyházakat 
a nyomortól; Gusztáv Adolf a német protestánsokat 
összegyűjteni és erősíteni jött, azért az ő emléke 
is gyűjtse össze és erősítse az elszórt s tán halálos 
vonaglásban lévő egyházakat; Gusztáv Adolf a 
Jézus Krisztusban vetett hit erejével jött Német
országba s ezzel a hittel győzött, legyen emléke 
is az evang. hitnek erős alapja és szent hitünk 
szolgálatában álljon". Ezen felhívásra Drezdában 
és Lipcsében 20 filléres befizetéssel egylet alakult, 
mely 1835-ben 110, 1839-ben pedig már 780 tallért 
osztott ki szegény egyházak támogatására.

A kezdet csekély volt s gazdag aratással nem 
igen kecsegtetett, de megjött az is. 1841-ben 
Zimmermann darmstadti lelkész újabb felhívást 
intézett az összes protestáns világhoz, fő- és fiók
egyletek alakítására. így alakult meg 1843-ban a 
Gusztáv Adolf-egylet s az adakozási buzgóság oly 
arányt öltött, hogy 1860-ban már közel 400 ezer 
koronát oszthatott ki új templomok és iskolák 
építésére!

Ez az életrevaló eszme nálunk is már 1843-ban 
megpendíttefett s oltárára már 1844 szept. 1-én 
Székács József 50 frtot Schedius Lajos 5 frtot, 
Szirmay Adám 5 frtot, Wimmer Ágost egykori 
felsőlövői neves lelkész 10 frtot, Benyovszky Péter 
5 frtot, Procopius György 5 frtot, Ebeczky Emil 
5 frtot adott stb. Az egylet alapszabályait kidol
gozták s megerősítés végett fel is terjesztették a 
kormányhoz, de dacára néhai Szirmay Ádám volt 
szeptemvir és elnök buzgó közbenjárásának, az
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akkori politikai viszonyok miatt — megerősítést 
nem nyert.

17 évig kellett várakozni, míg nem 1860 okt. 
23-án Benedek ev. vallású táborszernagy Budán a 
gyámintézet alapszabályait jóváhagyta és Székács
nak, az eszme tulajdonképpeni megpendítőjének 
és első elnökének a következő levél kíséretében 
küldte meg:

„Főtisztelendő Úr! 1860 október 6-án kelt arra 
vonatkozó felterjesztését, hogy Magyarországon

Az egylet megalapozásában oroszlánrész Székács 
Józsefet illeti, aki fáradni nem tudó buzgósággal az 
ország összes egyházait adakozásra hívta fel s rövid 
pár év leforgása alatt ezreket és ezreket gyűjtött 
a nemes cél támogatására.

Az akkori jó kezekből elvetett mustármag a 
lefolyt ötven év alatt valóban terebélyes fává 
növekedett, mert máig két millió 970 ezer 971 
koronát gyűjtött s ebből segélyezésekre két millió 
222 ezer koronát fordított.

Székács József ár., volt pesti ev. lelkész, bányakerületi szuperintendens, 
a magyarhoni e. e. e. gyámintézet megalapítója.

vagyontalan ág. hitv. evang. egyházak és tanin
tézetek segélyezésére egyetemes gyámintézet léte- 
síttessék, a bemutatott alapszabályok értelmében 
rá az engedélyt megadom azzal, hogy e célra a 
gyülekezetekben önkéntes adomány gyűjtése esz
közöltessék. Buda, 1860 október 23-án. Bene
dek s. k “

Az így jóváhagyott alapszabályokkal a gyám
intézet működését megkezdte s 1861 aug. 27-én 
tartott első évi közgyűlésén már 7574 frtot for
díthatott az egyházban felmerült ínség és szükség 
enyhítésére.

Forrásai, melyekből a gyámintézet e nagy ösz- 
szeget merítette : a gyámintézetre tett alapítványok, 
offertóriumok, házankint és iskolákban tett gyűj
tések, női és ifjúsági egyletek adományai.

A legnagyobb alapítványt Breuer József kúriai 
biró, budai lakos tette, aki végrendeletileg 75 ezer 
koronát hagyományozott, Kacziány Gusztáv volt 
sókuti lelkész és neje sz. Gráf Amália 40 ezer koronát, 
dr. Weszfer Lajos volt lőcsei lakos 28,000 koronát, 
dr. Borbély József volt budapesti orvos 5000, báró 
Prónay Dezső 4000, a dunántúli ev. egyházkerület 
5000, a nagyszombati ev. egyház 5500, a sátoralja
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újhelyi ev. egyház 5000 koronát adományoztak. 
Ezeken kívül se szeri, se száma azoknak az egy, 
két, háromezer koronás adományoknak, melyekkel 
kegyes jó lelkek az egylet ügyét előmozdítani 
iparkodtak. Maguk az ev. nőegyletek idáig 122 ezer 
964 koronát, az ifjúsági egyletek: 38 ezer 657 
koronát gyűjtöttek.

Ezeken kívül dicséretes munkásságot fejtettek 
ki a gyámintézet mezején : Zelenka Pál és dr. Baltik 
Frigyes püspökök, hosszú időn át buzgó elnökei az 
e. gyámintézetnek; Gyurátz Ferenc püspök, mos
tani elnök és dr. Láng Lajos v. b. t. t., világi 
elnök fáradhatatlan buzgósággal igyekeznek minden 
evang. hívőt megnyerni a szent ügynek.

*

Csak halvány pár vonásban igyekeztünk bemu
tatni azt az áldásos munkát, melyet a könyörülő 
szeretet szolgálatában álló egyetemes gyámintézet 
50 év alatt kifejtett. Sok sebtől vérzik ma is 
egyházunk. Elleneink kétszázadot meghaladó rom
bolásai meglátszanak rajtunk ma is. Ezeket kija
vítani, a teljesen rombadőlteket felállítani, a holt 
csontokba új életet lehelni akar az e. gyámintézet. 
■De ezt a célját csak úgy érheti el, ha szegény és 
gazdag egyaránt leteszi adományát a szeretetnek 
eme oltárára. Pedig ehhez nem kell egyéb, mint 
szeretet vallásunk iránt. Szeretet & r férj és nő 
részéről, hogy midőn gyermekét az Úrnak bemu
tatja, ne restelje az ő oltárára letenni áldozatát. 
Szeretet a boldog férj és nő részéről, midőn eskü
vőjük évfordulóján örömmel gondolnak vissza arra 
az órára,, melyben teljesült szívük vágya, ne vonják 
meg az Úrtól ajándékukat. A kereskedő, a mester
ember, a földmíves, a felgyógyult beteg mutassa 
be nemcsak szóval, hanem a szeretet és könvörület 
tettével is háláját az Istentől elvett jótéteményekért. 
És tegye ezt azzal a boldogító tudattal, hogy azt 
Isten dicsőségére és egyháza vallása javára tette. 
És míg ilyetén tettével élő hitéről tesz tanúbizony
ságot, az egyetemes gyámintézetet is előresegíti 
nagy célja megvalósulásában ! k—n.

Isten áldása van a becsületes munkán.
— Hedenstjema után Farkas Mihályné. —

A folyó mentén, egy kies völgykatlanban húzó
dott meg a Székely-féle gyártelep. A hegytetőről 
alátekintve érdekes látványként tárult a néző elé 
az alant nyüzsgő tevékeny élet. A vígan hömpölygő 
folyó, az üde hegyi levegő, s a viruló természet, 
mely ez óriási képet keretbe foglalta, megfosztó 
azt egyszersmind minden komor jellegétől és egy 
pillanatra se kelté a testet ölő rabság és ideges 
hajsza benyomását, mely más gyárak képzetétől 
szinte elválhatatlan.

Egy rendezett viszonyú, békés kis állam volt 
ez, melynek megelégedett alattvalói szívesen tűrték 
a patriárkális egyeduralmat, melyet főnökük, Székely 
András fölöttük gyakorolt. A munkáskérdés itt még 
nem bolygatta meg a kedélyeket, elégedetlenségre, 
lázadásra senki se gondolt, s ha valamelyik mun

kásnak eszébe jutott volna Székely úr ellen áská
lódni, azt a többiek hamarosan kiakolbolították 
volna maguk közül.

Székely András munkása mind derék, megbíz
ható tagjai voltak s kalapácsforgató testületnek. 
Szó sincs róla, hogy az első években közöttük is 
akadt nem egy izgága, dologkerülő és olyan is, 
aki pálinkás üveget dugdosott a szenesláda mellett, 
de az ilyeneket kiselejtezték maguk közül, mint 
ahogy kiválik a bornak söpreje s azok a fekete 
alakok, amelyek ma ki- és bejártak az erzsébet- 
völgyi kovácsműhelyek ajtain, mind kipróbált, tisz
tességes, józanéletű emberek voltak. Vidám munka
bírással végezte mindenki a reábízottakat, a korom
réteg náluk izmos karokat és piros arcot takart; 
a munkásnép sápadt, rongyos, koravén gyermekeit 
itt hiába keresnéd, takaros, tiszta asszonyok mos
tak, varrtak az udvarokon s jól táplált, virgonc 
gyereksereg kergetődzött az útfélen. Ha pedig néha
napján mégis baj ért valakit, Székely András uram 
tárcája és jó feleségének házi patikája meg jól 
fölszerelt éléstára mindenki számára nyitva állt.

Igaz, hogy nem volt mindig ilyen pompás élet 
az Erzsébet-völgyben s Székely András — a hír
neves vasgyáros — egy igen nyomorúságos kis 
műhelyben kezdte meg pályafutását s pöröllyel 
kezében, bőrköténnyel derekán, keservesen meg
dolgozott a mindennapi kenyérért. Félig egy partba 
volt ásva az a kis műhely, a teteje durván ácsolt 
gerendákból imígy-aniúgy összeróva s bár a nyílá
sokat némi föld. és moha födte, kedve szerint járt
kelt benne a szól. És bizony Székelyué asszony 
is, akinek ma kezet csókol a polgármester s aki 
most drága hódprémes bundában kocsikázik a vá
rosba — akkoriban a fujtatót tiporta, hogy az 
urának a munkában kezére járjon. És mikor fárad
tan. pihenni tértek, egy alacsony szoba volt az 
egész birodalmuk.

Andor úríi — a család elsőszülötte, ki a fővá
rosban tanul s tetőtől-talpig finom gavallér, jelenleg 
a tágas úri lak verandáján szívja egyiket a másik 
után az illatos egyiptomi cigarettáknak — még 
emlékszik homályosan, hogy mint egész kicsi gyer
mek egy kis, földbeásott kovácsműhelyben mász
kált. Vásott nadrágjából kilátszottak a fekete tór- 
decskéi s vas-salakból házat, tűzhelyt épített, míg 
szülei a munka mellett szerető gonddal őrködtek 
fölötte.

Isten áldása volt a kitartó, becsületes munkán. 
Került-fordult néhány esztendő, s szép műhely épült 
a régi helyén, amelyben fürge kovácslegények kala
pálták az izzó vasat. Mindegyre szaporodtak a mű
helyek, szorgos munkásokkal népesült meg a völgy, 
majd a gyár épült föl, hosszú kéményeiből a füstöt 
okádva, aztán a villa, piros bádogfödeleivel, apró 
tornyocskáival s a kovácsmestert már gyártulajdo
nosnak, nagybirtokosnak, mérnöknek címezték a 
sűrűn érkező leveleken. Pedig nem volt oklevele, 
csak csodálatos rátermettsége a mechanikára, s 
olyan mozdonyokat, cséplőgépeket készített, amelyek 
fölvették a versenyt a legelsőrendű gyártmányokkal. 
Ha az erzsébet-völgyi bélyegzővel volt valamely 
gép megjelölve, az kezesség volt jóságáért s föl- 
tétlen bizalommal vásárolták messze vidéken.
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Higyjétek el, nagy elégtétel az, a saját erejé
ből fokról-fokra, mindig előbbre jutni s Székely 
András, mikor ruganyos hintójábán a régi kis ko
vácsműhely előtt elvágtatott, bizony nagyon kelle
mes érzések között emlékezhetett vissza a régi 
időkre, amidőn két pár munkás kéz, szeretetben 
egyesülve, a mostani jólét alapját megvetette.

Az alacsony sorsból magukat fölkiizdött egyé
nek rendes szokásaként, Székely bizonyos önérzetes 
tartózkodást tanúsított mindig az előkelőkkel szemben 
s egyáltalán nem kereste az alkalmat, hogy velük 
érintkezésbe lépjen. Mégis, mikor a járás szolga- 
birája — egy nagyon jó családból való, szépjövőjű 
fiatal ember — a szöszke Emma kezéért esdekelt, 
s nevezett szépséges hajadon is fölöttébb hajlan
dónak mutatkozott, mit volt mit tennie, mint elvei
vel szakítva, reájuk adni apai áldását.

„Linuskát azonban okvetlenül egy jóravaló ko
vácsmesterhez adom férjhez, Andor pedig örökli a 
gyárat s az enyémnél nagyobb tudománnyal tovább
fejleszti azt", biztatá magát az öreg úr.

Nemsokára azonban egy jóképű lelki pásztor 
kezdett lábatlankodni Linuska körül, s addig-addig 
teregette hálóit, mígnem az aranyhalacska foglyul 
esett és egy szép napon a kis leány hangos zoko
gással borult az édesapja nyakába és megvallotta, 
hogy ama szépszavú ifjú nélkül semmire sem becsüli 
az életet. Ki venné lelkére a leánya boldogtalan
ságát ? Megint csak lakodalmi ünnepre muzsikáltak 
az erzsébet-völgyi gyártelepen.

„Sebaj, anyjukom! Andor legalább megmarad 
nekünk. Őt már majd csak mégse kéri el tőlünk 
se pap, se biró!"

Az úrfi csakugyan nagy előszeretettel látszott 
viseltetni az apja mestersége iránt. A szünidő java
részét a műhelyekben töltötte, ott ügyeskedett, fúrt, 
reszelt, kalapált s eközben a drága ruháit tönkre 
silányította a mamája nagy bosszúságára. Az édes 
apja dehogy bánta, sőt örvendezve szövögette ter
veit : a fiúnak van reátermetfsége, lesz hozzá való 
tudománya is, — ha elvégzi itthon a főiskolákat, 
elküldi külföldre, hogy tanuljon meg a szakmájában 
minden megtanulhatok Ha megjön, átadja neki a 
gyárat és akkor fog az még csak fölvirágozni!

Ember tervez, Isten végez.
Mikor a legközelebbi nyáron Andor hazajött, 

egyenesen az irodába ment és ott hosszú beszél
getést folytatott az édesapjával. Attól a naptól 
kezdve Székely András szemlátomást öregedett; 
testtartása meggörnyedt, előbb oly élénk tekintete 
a földet kereste. Még az öreg Jónáshoz se volt 
egy nyájas szava, pedig az kedvenc, meghitt em
bere volt még a régi nehéz időkből, mikor mint 
első legény s hűséges, fáradhatatlan szolga, alap
vető munkát végzett ő is. Most már csak a csiszoló 
műhelyben babrált jószántából.

Székelyné is sápadtan, hallgatagon járt-kelt s 
az úrfit gyakran látták kisírt szemmel nagy kamasz 
létére. Néha még betévedt a műhelybe és valami mun
kába fogott, de most nem kísérte ténykedését az apja 
kedvtelt mosolya, sőt ha megpillantotta az öreg úr, ha
ragos ráncokba vonta szemöldökét és úgy rivalt reá :

„Mi kereseted van itt? Takarodj az útból és 
ne rontsd el mások munkáját!"

Még egy, az irodában lezajlott heves jelenet 
után Székely András leült az íróasztalához s mi
után egy darabig elbúsultan a levegőbe bámult, 
tollat fogott, hogy megírja folyamodványát a nagy- 
méltóságú honvédelmi minisztériumhoz, melyben ki
tünően érettségizett fiát a Ludovika-Akadémiába 
mint hadapród-növendéket fölvétetni kéri.

Az ügy kedvező elintézést nyert s Andor úrfi 
nemsokára bevonult, hogy megkezdje a magaválasz
totta pályát, mely elkápráztatott szeme előtt olyan 
csábítónak Ígérkezett.

Pár évig aztán nem is jött haza, csak egyszer 
megint őszfelen, a hadgyakorlatok után, már mint 
huszárhadnagy. Meg kell adni, bogy az aranyzsinó- 
ros mente soha délcegebb vállakra nem borult, s 
a forgós csákó alul egy pár tüzes fekete szem 
nézett merészen a világba. Ámde alaposan elment 
a hadnagy úr legénykedő kedve, mikor az édes 
apjával találkozott és észrevette rajt a nagy vál
tozást. Még az imént barna haja ezüstszínre vált, 
a gyárnak olykor naphosszat feléje se nézett, sőt 
kedvetlenül emlegette, hogy az egész lim-lomon 
túl fog adni. Andor lelkiismeret-furdalást érzett 
emiatt s lehetőleg kerülte az apjával való találko
zást s a műhelyekben se mutatkozott; inkább el- 
elportyázott a hegy túlsó oldalán apjának vala
melyik lován. Az öreg úr nagyon szerette a szép 
lovakat és mindig volt istállójában egy pár magane
velte formás telivér, amelyiken érdemes volt kipróbálni 
a huszár-tudományt. Egy ilyen alkalommal pillan
totta meg fiát az öreg úr, aki meghasonlott kedélylyel 
magányosan bandukolt a réteken. Tagadhatatlanul 
szép látvány volt. A daliás fiú úgy ült a fekete 
paripán, mintha hozzá lett volna nőve, s veszett 
vágtatással száguldozott az ugaron föl és alá, majd 
átcsapott a rétre, s amint ott három sorban ki 
volt húzva a fehérítésre szánt vászon, azon ugra
tott át újra meg újra, madárkönnyűséggel. Mikor 
ezt is megunta, rövidre szedte a kantárt, s úgy 
léptetett aprózva, kényeskedve a vászon-csik mentén.

Székely András szeme fölragyogodt, s önfeledten 
tört ki belőle az apai büszkeség: „Lovagolni hát 
megtanult a ficzkó, emberül!" de már a jövő pil
lanatban megbánta gyöngeségét.

„Ki engedte meg, hej ! hogy a lovamat agyon
hajszoljad ?!“ kiáltott haragosan a fiára. „Nem 
ilyen cirkusz-mutatványokra neveltem én ezeket, 
vidd vissza rögtön az istállóba! “

Ilyenformán Andor úrfi lovaglási gyakorlatainak 
csakhamar vége szakadt, ami csak fokozta lehan- 
goltságát. Az öreg úrnak sokszor a szivébe nyilallott 
amint egyetlen fiát olyan szomorúan jönni-menni 
látta, de amit ő egyszer kimondott, azt nem volt 
szokása megmásítani!

Eközben elközeledett a szeptember 30-ika. Ez 
volt az a nap mikor — ezelőtt 25 évvel — Székely 
András a partba vágott kis kovács műhelyben elő
ször munkába állt, s alattvalói ezt a nevezetes 
évfordulót egy szép emlék-ünneppel szándékoztak 
megülni. Ő maga ugyan nem volt barátja semmi 
iinnepeltetésnek, de vejeiamunkásokpártjáraállottak 
s így határozatba ment hogy e napon pihenni fog üllő 
és kalapács és nagy vigasság lészen az Erzsébet- 
völgyi gyártelepen. (Folytatás következik.)
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A kitérő.
(Folytatás).

Az agg férliú láthatóan meg volt hatva az ifjú 
ember beszéde által. Mélyen inegilletődve gondolta 
át a hallottakat, melyek egész lelkét szokatlan 
keserű érzésekkel töltötték el. Sűrű szemöldei alól 
egy pillanatig a haragnak, a büntető arkangyalnak 
villámai cikáztak, keble hullámzott, kezei görcsö
sen kapaszkodtak széke karjaiba. De a következő 
percben felgyűlt homlokán magasztos hivatásának 
érzete: a szenvedők gyógyitása, a szom.júhozók 
enyhítése, a tévelygők vezérlete. Nyugodt méltó
sággal emelkedett fel s egészen közel lépve a 
legényhez, szelíd, jóságos tekintetével annak sze
meit keresve, szólt hozzá:

— Édes fiam ! Becsülöm benned ezt az igaz
ságérzetet, ezt a nemes gondolkodást. Nagy érde
med Isten és emberek előtt, hogy gonoszságok 
tapasztalatára lelked felháborodik, miként a tiszta 
bor, ha seprű kerül beléje és hogy a csúfolódók
kal, akik az Isten törvényeit megcsűfolni óhajta 
nák, ha az ő pozdorja erejük arra képes volna, 
egy székben ülni nem akarsz. De mielőtt afelett 
a nagy kérdés felett határoznál, hogy melyik oltár 
előtt imádd az egy Istent, Jeruzsálemben vagy a 
Garizim hegyén, hallgasd meg egy sokat tapasz
talt öreg embernek, amellett eddigi lelkiatyádnak 
szavait.

Sok gonosz indulatot fedeztél fel az emberek
ben, melyek ifjú lelkedet megbotránkoztatták. Azt 
tapasztaltad, hogy az emberek szívesen felhasznál
ják a kínálkozó alkalmat, hogy felebarátjukat meg
zsarolhassák, ahelyett, hogy a szorult emberen 
segíteni igyekeznének. Tapasztaltad, hogy akinek 
hatalom van a kezében, az azt bűnös úton is fel
használja, hogy magának a közjó rovására a köz
érdek egyenes megkárosításával előnyöket csikarjon 
ki, ahelyett, hogy a közjóért szívesen áldozna. 
Tapasztaltad, hogy még vagyonos emberek szivé
ben is oly erővel uralkodik a kapzsiság, hogy 
képes elfojtani a testvéri szeretetés ártatlanság, szó
zatát. És mikor e látomány elkeseríti lelkedet, akkor 
eléd áll ígéreteinek gazdag tárházával Széles Ferenc 
uram, az új hitűek prófétája s azzal kecsegtetve, 
hogy az ő társaságukban meggyógyul minden, 
ami fáj, nyájas szavakkal hívogat az ő gyülekeze
tükbe. Te pedig megbízva a csábító Ígéretekben, 
engedve az édesen hangzó beszédnek, elhatároztad 
kilépésedet abból az életközösségből, mely téged 
eddig saját vérével táplált és felnevelt.

Nagy esemény ez fiam, sokkal fontosabb, mint 
gondolnád, olyan, mint mikor a jól megerősödött, 
meggyökeresedett fát akarják más földbe átültetni. 
Sok gyökérszála elszakad annak a fának, nagy 
fájdalommal válik az meg megszokott környezeté
től és mindig kétséges, hogy az új talajban, az 
új éghajlat alatt, az új szomszédok körében meg
tud-e szokni s a honvágy miatt nem lesz-e egész 
jövő élete hosszú hervadás. Azt mondja egyik 
koszorús költőnk: „Szivet cseréljen az, aki hazát 
cserél". Ami pedig a honpolgárra nézve a haza, 
ugyanaz az egyház a vallásosság és erkölcsiség 
világában.

Téged azzal kecsegtetnek, hogy ott ő közöttük 
nincs hamis ember; tiszta, feddhetetlen, becsületes 
életet él mindenki. Nem kételkedem ebben, mert 
oly közelről nem ismerem őket. Lehet, hogy keve
sebben vannak köztük bűnös életre hajlandók, 
mivel úgy tudom, hogy szigorú ítélettel megválo
gatják, kit vegyenek fel maguk közé, holott a mi 
templomunk — valamint a szerető mennyei Atyá
hoz vezető út — kivétel nélkül mindenki előtt 
nyitva áll. Mert a mi egyházunknak nem az a 
célja, hogy felebarátaink közül a legjobbakat — 
akik nem gyűlölködnek megtérés nélkül — össze- 
gyűjtsük, hanem hogy mindenkit reá vezessünk 
arra az ösvényre, melyen lelke üdvét megtalálja. 
Vannak tehát miköztünk még sokan, kiket nem 
sikerült az igaz útra téríteni. De ne feledd édes 
fiam, hogy nemcsak mi vagyunk gyarló emberek, 
azok sem mentek az általános emberi fogyatkozá
soktól. Ott is találkozhatsz talán hamarább, mint 
gondolnád, olyan gonosz cselekedetekkel, aminők 
most lelked háborúságát előidézték s akkor csaló
dásod sokkal keserűbb, lelki nyugalmad vissza
szerzésének reménye sokkal kétségesebb lesz. Ettől 
a lelki fájdalomtól — amit csaknem biztosan előre 
látok — óhajtlak megkímélni, mikor azt mondom : 
Fiam, maradj édes anyád oltára előtt!

Aztán, ha mégis nem úgy lenne, ahogy én 
gondolom, hanem amint te gondolod, hogy ott kivé
tel nélkül becsületes emberekkel találkozol mind
végig, azt hiszed, ez elég ok arra, hogy apáid 
hitét megtagadd? Emlékezzél vissza a két év előtti 
időre, midőn édes anyád hosszú ideig súlyos beteg
ségben sinylődött, lett volna-e szived elhagyni őtet. 
mivel lelked az aggodalmak terhe alatt megnyug
vást nem találhatott? És aztán, mikor szeretett 
szülődet a hosszas kínlódástól csak a halál szaba
dította fel, vájjon tudtál volna-e arra gondolni, 
hogy búcsút végy a szülői háztól, mivel az mély
séges gyászba borult ? Ha ez országra, melyet 
hazádnak nevezel, mely közös édesanyja mindnyá
junknak, az Isten tetszése szerint súlyos csapások 
özöne árad, melytől minden honfi szíve vérzik, 
helyes dolognak tartanád-e elhagyni a szenvedő 
országot és idegen népek közt keresni nyugalmat, 
akiket a sors hasonló szenvedésektől ez idő sze
rint megkímélt? Ilyen édes anyánk fiam, az egy
ház is. Éz az ártatlanság és nemes érzület, mely 
az álnokság és minden bűnös cselekedet szemlé
leténél lelkedben felháborodik, ez az igazságsze
retet, melynél fogva hatalmaskodó emberek jogta
lan tettein megütközni tudsz, első sorban kedves 
szüleid, ő utánuk pedig az egyház tanításai foly
tán fejlődött ki szívedben. De mivel szüléidét s 
azok szüleit is az egyháznak Isten igéje által átha
tott levegője nevelte, gondold meg, hogy minden 
erényeidet, melyekkel Isten és emberek előtt ked
ves életet folytathatsz, amelyek mennyei nyuga
lommal boldogítanak, az emberi gyarlóság életrontó 
tévelygéseitől megvédelmeznek, amelyeket elveszit- 
h etlen drága kincsként őrizesz lelkedben, azon 
áldásdús forrásnak köszönheted, mely oltárunknál 
fakadva mindnyájunkra kiárad.

E megfizethetlen jótéteményért — jó nevelésű 
gyermek előtt mondani is felesleges — hálával
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tartozol, melyet nem elég szavakkal nyilvánítani, 
hanem egész életeddel kell bebizonyítani. Azok az 
esetek, melyek lelkedet a bűnös emberektől elide
genítették, kétségkívül betegség fekélyei egyházunk 
drága testén. Az egyház iránti háládat azonban 
azzal nem mutatod meg, ha azt betegségében elha
gyod, hanem az által, hogy ha a gyógyításban — 
ha még oly parányi volna is a te erőd — egész 
buzgósággal segédkezet nyújtasz. Ne csak a te 
magad szívsebeire keress gyógyító írt, hanem a 
bűn és boldogtalanság útjára tévelyedett felebará
taidat is igyekezned kell az erény és boldogság 
honába visszavezérelni. Krisztus urunkról nem azt 
tanultad, hogy elűzte volna magától a gonoszokat, 
hanem mint a jó pásztor az eltévedt juhot, felke
reste és megtérítette őket. És mikor ellenségei 
üldözték őt népeket boldogító tanításai miatt, nem 
menekült előlük, hanem elviselte a legkínosabb 
szenvedéseket az ő szeretteiért, sőt a leggyötrel- 
mesebb halál ürömpoharát is kész volt zúgolódás 
nélkül kiüríteni. Fiam! nem én szólok hozzád, a 
mi hitünk fejedelme int szavaival és saját példá
jával : maradj hűséggel édes anyád oltára előtt!

A legény megrendült; szemei könnybe lábad
tak, feszes tartása összerokkant. Tétova tekintettel 
kerülte a pap lelkes szemeit. Vonagló ajkai meg- 
némultak, de arcvonásainak hullámzása nehéz lelki 
küzdelmet árultak el.

— Nem akarlak kényszeríteni, fiam — folytató 
a lelkész halk hangon, — hogy rögtön határozz, 
menj el most békességgel, de gondolkodj afelett, 
amiket hallottál, a jó Isten világosítsa meg elmé
det, holnap pedig jöjj vissza hozzám s mondjad 
el, mit határoztál.

Gyuri valamennyire megnyugodva, nehéz sóhaj
tás után csendes, nyugodalmas jó éjszakát kívánva, 
illedelmesen távozott.

Másnap, már jókor reggel derült arccal, mint 
akinek lelke nehéz tehertől szabadult meg, lépett 
be a lelkipásztor író szobájába.

— Tisztelendő uram, kérem alássan, elhatároz
tam, hogy nyája közt maradok.

(Vége.) Sass János.

VEGYES.
A gyámintézet jubileumi ünnepségei. A magyar

honi ev. egyetemes gyámintézet ötvenéves jubileuma 
alkalmából f. hó 24. és 25-én Budapesten, a pesti 
evang. magyar egyház rendezése alatt ünnepélyek 
lesznek. A gyámintézetről lapunk más helyén köz
lünk bővebb cikket, itt az ünnepélyek sorrendjét 
mutatjuk be olvasóinknak.

Szeptember 24 én d. u. 6 órakor orgonahang
verseny a Deák-téri ev. templomban. Műsora a 
következő: 1. Rheinberger op. 119. Szonáta I. tétel, 
előadja Morascher Hugó, a fasori ev. templom kar
nagya. 2. Hűmmel F. Halleluja! énekli Schneller 
Alajos kir. tan. neje, orgonán kíséri Bruckner 
Frigyes, a Deák-téri ev.. egyház karnagya. 3. a)

Guilmant, Melodie, b) Bossi, Canzoneina, előadja 
Morascher Hugó karnagy. 4. a) Brucli M., .Andante 
sostenuto, b) C. Saint Saens, Adagio, hegedűn elő
adja Mambriny Gyula orsz. zeneakadémiai tanár. 
5. Beethoven, Isten dicsősége, énekli a Lutherania, 
Bruckner Frigyes karnagy vezetésével. 6. Dubois, 
Marche Triomphale, előadja Morascher Hugó kar 
nagy. A hangverseny ingyenes, de végeztével 
kegyes adakozást tartunk a gyámintézet javára. 
Hangverseny után ismerkedő-est.

Szeptember 25-én ' d. e. a rendesen szokásos 
időben a főváros összes templomaiban gyáminté
zeti istentisztelet tartatik. Az ünnepi istentisztelet 
Vall órakor a Deák-téri ev. templomban lesz, 
melyen az alkalmi beszédet Raffay Sándor Deák
téri lelkész, theol. tanár mondja. Istentisztelet után 
a templomban jubiláris közgyűlés Gyurátz Ferenc 
püspök és dr. Láng Lajos v. b. t. t. elnöklete 
alatt. Déli 7 22 órakor díszebéd a Royalban. Dél
után 5 órakor a gyámintézet közgyűlését dr. Wagner 
Géza egyházfelügyelő látja vendégül svábhegyi 
villájában.

A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület közgyű
lése. A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület f. é. 
szept. hó 14 én és következő napjain tartotta évi 
rendes közgyűlését Budapesten egyházi és világi 
tagok élénk részvételével. Megelőzőleg a pénzügyi, 
jogügyi és tanügyi bizottsági üléseken előkészítet
ték a közgyűlés elé kerülő fontosabb tárgyakat. 
Reggel 9 órakor kér. gyámintézeti istentisztelet 
volt, melyen Kovács Andor, orosházi lelkész tar
tott eszmékben gazdag, a gyámintézet áldásai 
mellett korunk közönyét feltüntető magvas beszé
det. Utána Radvánszky György dr. világi elnök és 
Famler Gusztáv Adolf egyházi elnök elnöklésével 
az egyházkerületi gyámintézet tartott közgyűlést. 
Az egyházi elnök évi jelentésében részletesen fog
lalkozott a Borromaeus-enciklikával és annak kö
vetkezményeivel. Kijelentette, hogy a magyar egy
házkerületek is tiltakozni fognak az enciklika 
ellen, de felhívta a megjelentek figyelmét arra is, 
hogy a németek nemcsak gyűléseztek, hanem száz
ezreket adtak az egyház erősítésének céljaira. 
Megemlékezett a torzsai (Bácsmegye) árvaházról, 
amelyet a gyámintézet ötvenéves jubileumán fog
nak felavatni. Jelentette, hogy az évi gyűjtés ered
ménye a 20,000 koronát jóval meghaladja. Végül 
Kovács Andor indítványára elhatározták, hogy 
Székács József néhai püspöknek és a gyámintézet 
megalapítójának Budapesten szobrot emelnek. A 
10 órakor kezdődött kerületi küzgyülésen az elnöki 
megnyitót Zsilinszky Mihály v. b. t. t. egyház
kerületi felügyelő tartotta a közgyűlési tagok élénk 
figyelme és hangos helyeslése közben. Megemlé
kezett a zsolnai zsinat évfordulójáról, a király 
80-ik születésnapjáról, a hazai protestánsokat kö
zelebbről érdeklő eseményekről. Szólt a róni kath. 
egyház erős támadásairól, a Borromaeus-encikliká- 
ról, az 1848. XX. törvénycikkben foglalt tökéletes 
vallási jogegyenlőség és viszonosság elvének be
csületes végrehajtásáról s végül a szociális mun
kálkodást ajánlotta az egyház tagjainak figyel
mébe. Ezután Scholtz Gusztáv püspök terjesztette 
elő évi jelentését, melyet a közgyűlés részletesen
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megvitatott. A jelentésben foglalt indítványok kap
csán elhatározta a közgyűlés, hogy újból követeli 
az 1848. XX. t.-c. megvalósítását, élénk tiltakozá
sát fejezte ki a Borromaeus-enciklikában lévő kí
méletlen támadás ellen. Hosszabb vita volt az 
elnökségnek a képviselőválasztások alkalmából ki
bocsátott körrendeleté miatt. Nagy vita támadt a 
jelentésnek ama része fölött, amely Mokry Sámuel
nek egy Békéscsabán felállítandó protestáns egye
temre tett alapítványáról szól. Mokry, aki Békés
csabán volt evangélikus pap és tanító, valószínű
leg evangélikus egyetem érdekében tette ezt az 
alapítványát, amely 180,000 koronát tesz ki. A 
protestáns szó állítólag csak tévedésből került a 
végrendeletbe. Kimondta ennélfogva a közgyűlés, 
hogy az alapítványra teljes összegében kizárólagos 
igényt tart. Elfogadta a közgyűlés Kaczián János 
azon fontos indítványát, amely szerint tekintettel 
arra, hogy évenként több és több sérelemmel kell 
foglalkoznia a közgyűlésnek, melyek ügy a vallás- 
és közoktatásügyi minisztérium, mint a kir tan- 
felügyelőségek részéről érik, nem egyszer támadják 
és sértik egyházunk alkotmányát, intézzen a köz
gyűlés felterjesztést az egyetemes közgyűléshez, 
oly lépések megtételére, hogy a vallás- és köz
oktatási minisztériumban az evangélikus egyházi 
és iskolai ügyek előadására külön állás szervez- 
tessék és arra az evangélikus egyházi ügyekben 
járatos egyházi vagy világi férfiú alkalmaztassák. 
A békéscsabai egyház szervezeti szabályrendeleté
nek most csak egy részét fogadták el, mely a 
képviselőtestületre és az egyháztanácsra vonatko
zott. Számos kisebb jelentőségű ügy elintézése 
után a közgyűlés a harmadik napon véget ért. 
Itt említjük meg helyreigazításképen, hogy múlt 
számunkban tévesen közöltük, hogy a bányai ág. 
hitv. ev. egyházkerület idei közgyűlését a buda
pesti ev. magyar egyház Deák-téri épületének dísz
termében tartja. A Deák-téri templom és elemi és 
polgári iskola, valamint a fasori templom és fasori 
főgimnázium a pesti ág. hitv. ev. magyar- és német
ajkú egyház közös tulajdona, melyeknek fentartá- 
sáról e két egyház közösen gondoskodik. Ha a 
kiadásoknál deficit van, e két egyház egyenlő 
részben fedezi azt.

Megüresedő lelkészi állások. Az egyetemes 
nyugdijintézeti bizottság f. é. szeptember 8-án ülést 
tartott Prónay Dezső báró elnöklete alatt, melyen 
több lelkész-özvegy nyugdija és kegydíjának el
intézésén kívül tizenhárom nyugalomba vonuló lel
késznek kérvényét intézte el. Új lelkészt várnak : 
a felső sajói, a hosszúszói, a rad/váni, a fürészi, az 
újvásári, a felsőpetényi, a luezfalvai, a bábonyi, a 
sárszentlőrinczi, a sárosófalusi, a czinkotai, az őri- 
hodosi és a tabi egyházak.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Jk. Az elbeszélés ügyében levelet írunk. — H. R., 

Budapest. Szíveskedjék levélcímét közölni vagy valamelyik 
napon Óvoda-utca 17, I. em. 11. sz. alatt d. u. 5—6 között 
felkeresni. — R. E., Aszód. Intézkedtünk. — B. A., Szirák. 
Köszönet, de a kérésre nem volt benne válasz, holott vár
juk. — Többeknek. A már elfogadottnak jelzett kéziratok 
sorra fognak kerülni.

Felhívás előfizetésre.
A Luther-Túrsaság magyar protestáns iro

dalmunk egy régi hiányát kívánja pótolni, midőn 
Magyarázatos Újlestamentom kiadására vállal
kozik.

A Szentírásban foglalt Istenige a prolesláns 
egyházak alapja, a Jézus Krisztus hívei hitének 
és életének egyedüli forrása és zsinórmértéke. 
Ennek az Igének egyetlen protestáns ember 
kezéből és asztaláról se szabad hiányoznia. 
Ezt az Igét amelyben békesség és örök élet 
vagyon, mindenkinek ismernie és értenie kell. 
A XX. század tenger sok papirost telenyomat 
bellivel, amelyeknek legnagyobb része azonban 
nem életet, hanem kárhozatot, romlást, halált 
lehel. Az élet könyvét, a Bibliát, de különösen 
annak Jézus Krisztust hirdető részét, az Űj- 
testamentomot nemcsak hozzáférhetővé, hanem 
érthetővé is kell tennünk minden igazságot 
szomjúhozó lélek számára. Ezért tartottuk 
szükségesnek, hogy a tudományos kutatások 
eredményeit is feldolgozó és így a művelteket 
is kielégítő, de népszerű és így a közönséges 
embereknek is érthető magyarázatokkal pllátva 
bocsássuk közkézre az Újtestamentomot.

A fordítás a legjobb megbírált görög szöve
gek alapján készült. A magyarázat a tudomá
nyos eredményekkel is számol. A munkát az 
írásmagyarázat tanára Raffay Sándor budapesti 
ev. lelkész készíti, akinek eddig e téren kifej
tett munkássága kezesség arról, hogy komoly 
és értékes művet ád.

A Magyarázatos Újtestameniom két kötetben, 
összesen 6(J íven jelenik meg. Egy-egy kötet 
előfizetési ára 5 korona, bolti ára 8 korona 
lesz. Az első kötet két 15 íves részletben jele
nik meg. Az első félkötet ez év novemberében 
lesz kész. A művet a Luther-Társaság tagjai 
tagdíj fejében ingyen kapják.

Tisztelettel kérjük a Biblia és az irodalom 
minden barátját, hogy ezt a hézagpótló művet 
megrendelni s az első kötet előfizetési díját 
egyidejűleg a „Luther-Társaság pénztárába Buda
pest, IV., Beáklér 4.“ beküldeni annál is inkább 
szíveskedjenek, mert a pénz beküldése nélkül 
az előjegyzést nem vehetjük figyelembe.

A Luther-Társaság nevében:

M ajba Vilmos,
titkár.

Hornyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten


