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Zsidókhoz XIII. 16.
Atyánk! nincsenek javaink •
Csak melyeket jóságod ad,
Ne vond meg hát hiveidtől
Most és soha áldásodat.

Segélj j6 törekvésinkben
Hogy czélhoz jussanak lépteink ,
Mert nélküled muló képek
Egy szebb jövőt sejtő reményeink.
-Ámen.

Kedves keresztény hivek! Minden kor, minden
öra ; talán minden pillanat is meg-termi a maga eszméjét; - avagy inkább felkarol a mérhetlen eszmevilágból egy-egy csemetét, hogy átültetve azt családi,
polgári, hazai, egyházi s társadalmi életviszonyai
közé, egykor szétagazandó lombjai alatt enyhet találjon
a munkás elme s fészket rakjon közöttük isteni jellemünk, - a szeretet.
Az eszméknek ezen megtestesitése az emberi művelődés kulcsa, Maradt volna nemüuk egyetlen társadalmi eszme birtokában, fejlesztette volna bár azt a tökély lehető magas fokára, gyüjt~tte volna bár balomra

-4a földi gyönyörök milliard eszközeit; de nem birt volna
érzékkel egy-egy ujabb" nemesebb, általánosabb eszme
felismerésére s honositására , zárva leendett előttünk a
müveltség temploma , - birhattunk volna egy terebélyes fával., de nem egy gazdagon felszerelt oltvanyossal , 'mely ezer szinű virágaival sannyi isű gyümölcsével szemnek .és inynek , léleknek és testnek egyiránt
kivánatos.
'
Mi által lőn a keresztény vallás az emberi müve. lődés oly hatalmas emeltyűje s mi által a keresztény
népek ugyanannak zászlóvivőivé ~ miért képes amaz
egyszerű . ige sziv és értelem, család és társadalom,
egyesek és népek törvényhozása feletti uralmát évezredeken {btmegtartani sőt terjeszteni ~ s honnan van az,
hogy védszárnyai alatt s emlóin táplálkozva , annyi dicső emelkedett felsziure a nép minden rétegeiből ~ az
onnan van bizonyára, -- mert a keresztény hit J}wgy és
magasztos vallási és erkolcsi eszmék tárluiza ; hivei
pedig' e veteményes kertnek gondos kertészei,
A sok magasztos eszme közül , melyben keresztény vallásunk elannyira bővölködik, felkarolt magyarhoni prot. ev. egyházuuk is aközelmult évtizedek alatt
egyet; s a mit lelkes felszólamlás s az egyház jelesbjeinek buzditö példaadása, a mit fáradatlan szorgalom
s az egyház javáért, szabadságaért , függetlenségeért
lángoló kebel és tnunkás elme keresztül vinni képes,
mind meg tevék , hogy létrejöjön s felviruljon a ma$larhoni prot. ev. gyámintézet , magvát képezeudö egy
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jobb [övónek , biztosítékát a vallas szabadságnak s óra
mutatöjat az egyház szeretetnek , folyton szem elé tüntetve Pál aposto ama szavait: "a jótéteményről pedig
és marhátoknak mással való közöltetéséról el ne felejtkezzetek; mert ilyen áldozatokban gyönyörködik
az Isten."
Nem nevezek személyeket, kiknek munkája s áldozatkészsége hün ápolja e jótékony intézetet, nehogy
önbecsű erényük akissebb de szintoly készséges adakozók rovására lássék felmagasodni, - hiszen a szép
eszmék eldharczosai egy téren sem haladnak el nyomtalanul", a történet pedig' mely nem eshetik a hízelgés
vádja a.lá, felfogja jegyezni neveiket s tetteiket; nem
akarom az áldásokban soha meg nem fogyatkozó édes
anyát, - szeretett egyháeunkat könybe borult arczczal, inségtél megtört tekintettel s esdésre kulcsolt
kezekkel állitani . a hű gyermekek szeme elé, - hisz
az anyák az igaz gyermekek szemeiben, - legyenek
bár ezek vagyoncsak vagy szegények, .mindig elég gazdagok mig bírják gyermekeik szeretetét; de épen ezen
szeretetre hivatkozva intézern hozzátok hitrokoni kérelmemet:
A szantek szükségeire adakozzatok :
ápObjátok prot. gyámintézetünket,
mert ezt
cselekedve
szolgálatot tesztek mindenek -előtt az egyháznak;
szolgálatot továbbá a haeánok .• s végre
izolOálatot saját lelkeitek legszentebb érdekeinek.

-6Nincs több öhajtásom ez órában kedv. ker. hivek,
miut az, hogy szavaimat az ellenállhatlan
igazság s
a lélek mélyéig behatö érzelem melegébe öltöztetve,
előtökbe tudjam ,állitani prot., gyámiutézetünk
nag]
fontosságát;
azon iutézetét , mely felfogásom szerint
- a testvéri .szeretetnek s ezen nyugvó vagyon közönségnek, a keresztény érdekegységnek
s ebből eredő jótékonyságnak legszebb,
mert legemberibb,
megtestesülését képezi.
.

A magyar

haza minden részében lakó jó protestansok, gyámolítva más vallásu hitfeleik által is, összeteszik áldozat filléreiket ; a szegények megszaporitják
nélkülözéseiket ; a gazdagok lemondanak egy-egy megszokott élvezetükról ; az irók, művészek és tudósok
lángelméit magasban heviti a jótékonyság varázsa; a
kereskedő odajegyzi terhelő rovatai közzé a prot. gyámintézetet;
az iparos pihenési idejéből még egy órát
munkára fordit ; a földmíves felszedéti gyermekeivel a
tarlóján elveszendő kalászokat,
- hogy adakezhassanak a prot. gyámintézetre,
hogy ismeretlen hitfeleiknek lelkiszükségei megnyerhessék az anyagi elkerülhetlen anyag! gyámo1itást. Igy keletkezett s igy tartatik
fen a prot .' gyámin tézet !
A közszellemet "tiprö közönyösség azt mondja
ugyan: az egyház lelki gyülekezet,
annak nem kell
földi vagyon, - nem adakozom! a napfényt kerülő
önszeretet azt mondja: az egyháznak veszélyes a gazdagság, '--:- nem adakozom! a rut fösvénységet mo-

-7solyg6 képmutatással fedező önzés azt hirdeti: sok más
veszi igény be erőmet, - nem adakozom! a kislelküség ínséges, könyört igénylö arccsal azt sohajtja: nincsen miböl, - nem adakozom! a vallásgyülölő végre
zord, visszautasitó szavakkal azt kiáltja: távozzatok:
nem adakozom! Fordítsuk el tölök szemeinket atyá.mfíai , hogya szeretetlenség által bennök elolt istenképen
meg ne botránkozzék! Mi hiszünk az egyházban: hiszünk
a ezenteknek egyességében, hiszünk az érdekegységben
s szeretetben, s e hitünkben minket a jellern fogyatkozásokban élődő szeretetlenség soha meg nem ingathat.
Mert nézzük meg: mi az az egyház s méltö e reá,
hogy egy gyámintézet fentartása által háladatos gyermekeivé legyünk ~
Az egyház, iniként már érintérn is, - vallási és
erkölcsi szép eszmék tárháza, társadalmi romlatlom
alakjában pedig egy oly gyülekezet, mely örök feladatának ismeri, ~í;'velt, szabad és ooldog emberekké képezni hiveit.

S valóban, akartok e birni hitfeleim bölcsekkel,
tudósokkal, kik nem ömnagukat, nem is az embert állitva fel bálványokul , szerényen, de lankadatlan kitartással kutatják a csillagokat kormányzó örök igazságot ~ akartok birni vagyonos osztállyal, mely nem zár'ja be szivét a valódi inség fohászai előtt s becsülettel
gyüjtött vagyonát nemünk dicsóitésére tudja használni 7
kivánjatok talán hogy birjon e nemzet derék iparosokhl,

kiknek m~nk4ja igaz, .szava, megbizható,

szor~

galma kitartö, szive jó és szép tettekre fogékony ~ vagy
Qhajtjatok) hogy körül legyetek véve egy erőteljes, boldog néppel, .mely tisztelni tudja' a törvényt, szeretni
főbbjeit, tűrni a balsors meg nem érdemelt csapásait s
mérsékelten élvezni a gazdag természet kiválóan dűs áldásait ~ akkor meg rie feledkezzetek a jétékonyságröl s
marhái toknak mással való közléséről; segits étek ~ földi
czélzatok által meg nem vesztegetett szegény egyházakat; mert, ezeknek templomai s iskolái azok, melyek
CL vallási s c7'kölcsi tiszta eszmék hirdetése s befolyása által ilyeket nevelni képesek.

De nem állapodunk meg e pontnál , sőt azt állítjuk, hogy közvetlenül a gyámintézetet , kneoetoe prot.
ev. egyhúwnkat gyámolítva, kedves szolgálatot teszünk édes hazánknak is.

Mi vagy te óh drága hazánk, hogy oly sóvárogva
függeszted ránk tekinteted, reánk kik szent földed határain keressük földi miként menyei üdvünket ~ urnó ,
királynő vagy, felékesítve az édes anya szerelmévol,
gyöngédségével s áldásával. Hatalmad van parancsolni, .
jogod követelni , erőd kényszeriteni , hogy téged szeressünk , veled szolgáljunk mindannyian, - de te azt nem
cselekszed! Te áldásiddal tetézed méltó és méltatlan
gyermekeidet; megnyitod kebled rejtekeit, hogy a ben- .
nök termő kines, rang , dicsőség ékitésül száljon -fíaidnak ~o~lokára; türelmesen nézed versengéseiket, -:- ~
nem sujtasz., n~!ll'ostor9zol,. mind 9Zt_ fiaid teszik csu- c
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pán, - te csak jutalmaz ni tudsz s örvendeni gyermekeidnek felebaráti szeretetén I
Egy utószülött ikergyermekkel áldá .meg Isten e
hazát k. k. hivek! mely a gyönge kisdedek szokása szeriut számitás nélküli szeretettel ragaszkodék anyjához,
- hazájához ; nem voltak vágyai, melyek valaha t~kintetét e hon határain tul ragadták volna; nem voltak
soha reményei, melyek nem folytak volna össze a honéval; nem kivánta Jakabaént elragadni testvéreitől az
atyai áldást, - beérte vele, ha testrerei nem gyűlölték,
s hazája elismeri; önerejéből növekedett, keble lángolt
a tudományokért , szive hevült a honszabadságaért , mert szerette önön szabadságát is. Kell e mondanom ,
hog-y e két iker testvér: a két protestáns ev. egyház
felekezet ~
Ime szeretett atyámfiai, most is felétek, - s
csakis felétek néz a haza ezen 5'Yermekének adakozására
hivő tekintete.
Nézzétek meg a tavasz melegét lehelő természetet,
nézzétek iniként oldja fel a dermedt földnek fagyát,
miként nyitja meg a keblében rejtező magnak utját,
hogy hivatását követve, ezer növény társával s a köztök
zengő madarak énekével együtt kepezte azt, mit li nagy
természet életének nevezünk. Legyen a ti sziveitek saeretete, legyen il. ti áldozatkészségtek ama csodahatásu
napsugár, mely megadva gyámintézetünk utján a segélyben ssükölködó 'egyházak s iskoláknak a boldoglét ,
szabadsá( s Juggetle~ tehetóségét, cselekedje, h~y
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virulásokkal ők is hoszajárulhassanak a közös haza
nagyg'yá tételéhez. Hiszen ha boldog' haza, boldog polgárokat feltételez, annál nagyob és boldogabb leend
hazánk, mennél inkább meutve lesznek egyházai az
anyagi gondoktól s vallss-erkölcsös
feladataiknak élhetendenek ..
Hol vagytok hát hazámnak lelkes fiai és leányai,
kik annyi buzgalommal törékszetek a jó hazafi és honleány nevét megérdemelni '. - kik e köunyel és vérrel
áztatott haza szabadságat 68 holdog jövőjét ébren és álmaitok legszebb képei közé soroztatok t hol vagytok ti ,
kik nem szüntök meg utat keresni, melyeken egyegy
testi erényt vigyetek a közös anya oltárára ~
Ime énis mutatok néktek egyet, Nézzétek a prot.
ev. egyházat ; negyedfélszázad üdvös munkájával s kimenthetlen türelmevel jelölte ő meg a maga utját,
mcstan pedig az új életviszonyokhoz képest ujabb segédeszközöket s összes hiveinek áldozatkészségét szükségelvén, szeretettel szél hozzátok: adjátok meg neki a virág'zás , szabadság és műveltség eszközeit, hogy ezeket a
jobblétének biztositékául, annak oltárára viszont ö is letehesse. Midőn a felebaráti jótétemények felidézése végett
felhoztuk a kivülüuk álló erkölcsi védokokat , nem kellene immár tovább folytatnunk beszédünket; azonban
emberek vagyunk E- igy nem téveszthetjük szem elöl
saját lelkeinknek legsZentebb értlekét sem, -- azon
érdeket ,Jnelyha.ngósan parancsolja nekünk: a jötéte-

=-
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ményekről pedig és marháitoknak mással való közöltetéséről meg ne feledkezzetek , mert ilyen áldozatokban
gyönyörködik az Isten.
Van egy neme az önzésnek k. k. h., melyet nem
tilt s nem is tilthat az erkölcsi törvény, mert indokaiban emberséges, cselekedeteiben pedig a közérdekkel s
felebarátaink javával öszhangzásban áll. Ez önzés az :
hogy szerezzük meg lelkeinknek a nyugalmat s gazdagitsuk fel oly örömökkel, minóket a minket körülhajlö
testi élet semmi néven uevezeudó gyönyöre nem adhat.
Lesimítani felebarátaink arczáról az elviselhetlen
gondok boruit, felszárítani a szenvedő özvegyek és árvák könnyeit, megnyitni a törekvő ifjak előtt egy pályát, melyen erőiket az emberiség javára hasznosithassák , nyugalmat szerezni a hasznos munka hosszas fáradalmaitól kimerült aggastyánnak, mödot nyujtani a
jámbor hivőknek, hogy egy szent hajlékban adhassanak kifejézést üdvözitó hitük életének, megszerezni
ezek által a jó tettek édes érzetét s ama boldogító tudatot, hogy ébren létünket és álmunkat a hitrokonok
őszinte áldása kiséri, - vajjon nem magasztos betöltése e ez a lélek legszentebb érdekének ~
Ne is mondjátok ti, nagyjai, kegyeltjei a földi szerencsének, - ne mondjátok , hogy gondosan őrzött palotáikba nem hat feleiteknek sem átka, sem áldása!
nyissátok meg csak sziveiteket a jótékonyság s könyör
érzelme előtt s megfogjátok látni, hogy annak győ-

-
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nyOre minden kéjélmitek felett mérbetlen magasságban
fog emelkedni.
Midőn tehát a hitrokoni bölcs gondolkodás prot.
ev. gyamiutézetet állított fel, hogy mint gyiijtö üvegben a napsugarai: . csoportosuljen benne az atyaflui szeretet , - karoljátok fel azt a hit lelkesedéséveI , ápoljátok a szerétet melegével : ne feledkezzetek meg a jótékonyságról s marháitoknak mással való közöltetéséról ,
mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. S ha
majd egykor, készséges adakozástok által hova tovább
eloszlanak a nélkülözö szegény ev. gyülekezetek felett
borongó fellegek s visszalesznek adva rendeltetésüknek ,
a vallas és erkölcs osztatlan szolgálatának s ez által a
hon és emberiség boldogitásának , - lelkeitek s egykor emléketek felett az egyház s haza áldása fog megnyugodni. Amen.
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