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ELŐSZÓ. 

A magyarhoni egyetemes evangyélmi egyházi gyámintézetnek 
1907. évi szeptember hó 28 és 29-én Győrött tartott közgyűlésé-
ben azzal bízattam meg, hogy a gyámintézet második huszonöt-
évének történetét irjam meg. 

Mikor e megbízást elfogadtam, jóformán eszembe se jutott, 
hogy tulajdonképen mily nehéz munkára is vállalkoztam. 

Legjobb esetben csak e két körülmény bátoríthat: Isten meg-
segítő kegyelme, mely a gyengékben is erős, és hogy a magyar-
honi e. e. e. gyámintézetnek második huszonöt-évét mint egyik 
igénytelen munkása vele együtt éltem át. 

Ezzel a bátorító gondolattal fogok a nehéz munkához és Isten 
szent nevében a mai nappal hosszabb tervezgetés után megteszem 
az első tollvonást, tudván „Ha ő segít mi sem nehéz, Ha ő el-
hágy, minden elvész". 

Kelt Lovászpatonán, 1909. évi december hó 7-én. 

Bognár Endre m. k. 





I. FEJEZET. 

(Visszapillantás. — Az első huszonöt-év jubileuma.) 

A magyarhoni egyetemes evangyélmi egyházi gyámintézet 1885 október 
hó 10-én töltötte be fennállásának huszonötödik jêvét. E végből annak idején 
úgy intézkedett a gyámintézet közgyűlése, hogy a kellő időre Írassék meg a 
gyámintézet története. A történet megírásával akkori nagytehetségű jegyzőjét, 
Zelenka Pált bizta meg. — Zelenka Pál, a már akkor is nagy hirnek örvendő 
férfiú, a ráruházott tisztet nagy körültekintéssel, szorgalom és fáradsággal a 
kellő időre teljesítette. — A jeles munka első kötete „A magyarhoni e. e. e. 
gyámintézet múltja és jelene" címen 27 íven 8-r. 423 oldal-lapon, — az 
egyetemes elnökök és úgy az I860., mint az 1885. évi bizottsági tagok arc-
képével felékesítve még abban az évben nyomtatásban is megjelent. — A 
munka Il-ik kötete már nem láthatott napvilágot. Akinek kezein ez a munka 
megfordult, az tudni fogja, hogy mekkora fáradság és utánjárás kellett ahhoz, 
hogy a rengeteg adat időben összegyűjtessék, és az arra hivatott kéz által 
feldolgoztassék. — Az erőn és tehetségen kivül nemes ambíció is kellett 
hozzá, hogy ez a könyv rövid 10 hónap alatt napvilágot láthasson. — A 
megjelent munka első kötete hat fejezetet foglal magában, mely szól az 
alakulás és szervezkedésről, tárgyalja a gyámintézet munkásságát, munkásai-
val egyben és a 25-év eredményét, mi számokban kifejezve 569.964 forint 
84 krajcár, mai pénznemben: 1,139.929 korona 68 fillér. 

Ezen összbevételhez 25 éven át : 

a központ tőkekamatokban . . 39353 frt. 38 kr. 
„ „ offertoriumokban 1981 y y 43 „ 
a négy egyházkerület 13606 y y 74 „ 
egyházmegyék 20212 y y 91 „ 
egyházközségek 143512 y y 48 „ 
egyletek : női 17878 y y 43 „ 

ifjúsági . . . . 4059 y y 29 „ 
„ gyermek-egylet \ / f . 2023 y y 46 „ 

Gusztáv Adolf-egylet . 272756 y y 35 „ 
testületek központban . 24033 y y 28 „ 
egyesek 30547 y y 09 „ 

összeggel járultak. 
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Százalékban kifejezve : 

a G. .A.-egyletre 
az egyházakra 
testületek és egyesekre . 
központi kamatokra, 
női, ifjúsági egyletekre . 
egyházmegyékre 
egyházkerületekre . . . . 
központi offertoriumra . 

Ha az összbevételből a német Gusztáv Adolf-egylet részéről érkezett 
segélyeket, 272.756 forint 35 kr.-t levonjuk, marad a gyámintézet számlájára 
297.208 frt. 49 kr. 

Ugyanakkor, mikor a gyámintézet történetének megírását elrendelte a 
közgyűlés, kimondotta azt is, hogy 25-éves jubileumát 1885-ben megüli s 
arra úgy a német Gusztáv Adolf-egyletet, mint az osztrák föegyletet meghívja. 
— Miért is a központi bizottság 1885 augusztus 6-án Budapesten ülést tar-
tott s ez üléséből a következő Meghívót bocsátotta ki s küldte meg az 
érdekelteknek : „A magyarhoni e. e. e. gyámintézetnek Békés£sabán f. évi 
október 3—5. napjain megtartandó 25-ik évi közgyűlésére, illetőleg fenn-
állásának negyedszázados ünnepélyére tisztelettel meghívja a cimet és felkéri, 
hogy részvételére vonatkozó nyilatkozatát az alólirt egyházi elnökhöz f. évi 
szeptember 15. napjáig beküldeni s az alább közlött sorrendet és értesítést 
figyelemre méltatni szíveskedjék. Kelt Budapesten, a központi bizottságnak 
1885 augusztus 6-án tartott üléséből. Czékus István püspök, egyet, egyházi 
elnök, Ivánka Imre egyet. gy. vil. elnök, Zelenka Pál e. e. e. gyámintézeti 
jegyző". 

Míg az ünnepi „Meghívó" 5000 példányban a szélrózsa minden irányá-
ban szétment, és bejárta az egész országot, Királyhágón innen és túl, s 
elhatolt a német Gusztáv Adolf-egylet előkelő köreibe is: azalatt elközelgetett 
a várva-várt nagy nap, 1885 október 4-ike, mint a magyarhoni e. e. e. 
gyámintézet jubiláris ünnepe, mely a magyarországi ág. hitv. evang. egyetemes 
egyház örömünnepévé nőtte ki magát Békéscsabán, hova a felvidéken egykor 
üldözött protestánsok 1718-ban letelepedtek, még pedig oly nagy számban, 
hogy történetirójuk a jubileum napján méltán adta rájuk a nagyjelentőségű 
nevet : „a lutheránus Róma". 

Az akkori krónikás így ir a megható ünnepélyről : „Esthajnalban kigyúl-
tak az örömtüzek a templomok tornyaiban . . . Mintha csak azoknak szelleme 
gyúlt volna ki, kik szivük szeretetével az egyház setét éjjelébe egykor hasonló 
módon bevilágítottak. Elmerengtünk e szép látványosságon s úgy tetszett 
nekünk, mintha Szirmay, Székáts és Pálfy szellemalakjai jelentek volna meg 
a világító fényben . . . 

. 47-8% esik 
• 25 % „ 
• 9-6% „ 
• 7 % „ 
• 4-2°/o „ 

3 '5% » 
• 2-4% „ 
• 0-5% „ 
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Ünnep reggelén a templomban volt mindenki. Festői szép látvány. Egy 
ország minden rendtí és rangú népe együtt. Az oltár mellett félkörben a 
hivatalosak, a többi helyeket fel a harmadik emeletig Csaba jó népe foglalta 
el, számszerint mintegy 6000 ember. — Megzendült az ének . . . első, második 
és harmadik egymásután a"hívéit ajkain szivrehatólag. Egy diadalmaskodó 
sereg hálaéneke, mely az egeket verdeste . . . Közben Nóvák Sámuel, árvái 
esperes végzi az oltári szolgálatot, öregkora dacára tetszetős szép hangon into-
nálja az éneket a kórus számára. A harmadik éneknél Bachát Dániel budapest-
székesfővárosi lelkész lép a szószékre, s beszélni kézd. Szava lágy, hangja 
édes, kedves, gondolatai magasan szárnyalók, költői mesterfogásokkal kezeli 
mindvégig tárgyát. Az evangyélmi özvegyasszonyhoz hasonlítja a gyám-
intézetet, ki gyertyát gyújt és keresi az elveszettet, mig meg nem találja azt. 
. . . A tót istenitiszteletet dr. Geduly püspök fejezi be ároni áldással. — 
Néhány perc, búg az orgona s ezzel kezdetét veszi a j i a g y a r istenitisztelet. 
Az első ének: Gusztáv Adolf hattyúéneke: „Ne csüggedj el kisded sereg!" 
A második: „Ébredjetek fel, halljátok!" Irta Hagenbach. Mindkettőt fordította 
Karsay Sándor. A sziv érzelmei szólalnak meg mindkét énekben, nagy erővel 
és közvetlenséggel. Míg a férfikar az utolsó versszakot énekli a kórusban, a 
szószéken feltűnik Sárkány Sámuel pilisi lelkész szép sugár, megnyerő papi 
alakja. Beszéde elárulja első hallásra, hogy világos fő, szive meleg, előadása 
mesteri, nagy eszmékért és célokért lelkesedni tudó nemes lélek. Még min-
dig a régi szépszavú, aranyos Sárkány. — Mindkét beszéd megtalálta a maga 
útját a szivekhez. 

A templomajtókban ez alkalommal a békéscsabai nők által gyűjtött 
alamizsna Vanyarcznak és Vanyolának 597 forint 48 krt tett ki." 

Tizenegy órakor a nagytemplomból a kistemplomba ment át az ünneplő 
gyülekezet, s a 25-évi jubiláris közgyűlést Ivánka hosszabb beszéddel nyitotta 
meg, miből adjuk a következőket : „Gyámintézetünk 25-ik évnapját ünnepel-
jük ma. Nekem, ez intézet igénytelen munkásának, jutott azon szerencse, 
hogy ez ünnepet megnyithassam, hogy üdvözölhessem itt, a legnépesebb 
magyarországi evangélikus egyház kebelében annak tagjait, úgy a közelről, 
mint a messze távolról érkezett vendégeket, főleg a hivatalból megjelent 
egyházkerületi gyámintézet küldötteit. — Huszonöt év előtt szorult helyzetben 
volt a magyarhoni protestántizmus. A helyzet súlya még inkább az ágostai 
hitv. evang. hitfelekezetre nehezedett, melynek egyházai az országban szerte, 
nagyrészt a legszegényebb vidéken és különböző elemekből állva, léteznek. 
Ámde e szegény, szétszórt és különböző ajkú elemekből álló üldözött hit-
felekezet tömörült, együtt tartotta, bátorította az evangéliom világosságára 
épített gazdag hit, a magyarhoni protestánsok minden egyes tagjának kebelé-
ben élő szabadságszeretet és önrendelkezési joghoz való ragaszkodás, és 
hazánk szent földjének imádása, amelyet magukkal vinni igen, de elhagyni 
még a pártosok sem hajlandók. Igen is, azon hit: „Erős várunk nekünk az 
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Isten !" ; azon remény : a szabadság, egyenlőség és testvériség hajnala még 
fog virradni ismét ! A nemzethez, hazához ragaszkodó hü szeretet teremtette 
meg a szenvedés idejében a magyarhoni egyetemes evangyélmi egyházi 
gyámintézetet. Ihletett apostola volt Székáts. Áldott legyen emlékezete ! 

Nem szándékom a gyámintézet keletkezésének és életének történetét el-
sorolni, ezt igen tisztelt barátom Zelenka Pál oly kimerítően terjeszti Önök 
elé, mire én képesítve nem vagyok. — Azon szikra, melyet lelkébe dobott 
Székáts, fellángolt ifjú keblében és meleg parazsát őrzi ma, híí pásztora, a 
Mester által összeterelt nyájnak. O megmondhatta, hogy én a gyámintézet 
keletkezésekor a segélyt nem annyira az önkéntes adakozásban, mint inkább 
a magyarhoni evangyélmi egyház egyes tagjainak önmegadóztatásában keres-
tem. Ezen nézetemhez ragaszkodom most is. Megadóztattam magamat és ez 
adót fizetni fogom mig élek és Isten ennek teljesíthetésére megsegít ! Én, mi-
dőn már útra készülök és nálamnál ifjabb és erőteljesebb vállakra hagyom a 
gyámintézetet, ismét felemlítem az önmegadóztatás eszméjét ; teszem azért, 
mert habár jelenleg az állam részéről a magyar protestántizmus nemcsak, hogy 
nem szorongattatik, de tetemes támogatásban részesül, egyházunk tekintélye 
is emelkedett. — Valódi erő és tekintély csak ott van, hol az egyén vagy 
testület önmagából teremti elő létezésének szükségeit és sein a hatalom ke-
gyelmére, sem más országok és hitrokonok alamizsnájára nem szorul." 

Azután a német Gusztáv Adojf-egylet^és_az osztrák főegylgl_küldötteire 
való tekintetből német nyelven folytatta beszédét és a következőket mondotta : 

„Az első alkalommal, mikor én itt a Gusztáv Adolf-egylet nevét felem-
lítem és a protestántizmus érdekében működő ezen közhasznú és áldott inté-
zetről megemlékezem, nem tehetem anélkül, hogy az én nagyrabecsülésem jeléül 
annak küldöttei előtt meg ne hajtsam magamat . . . 

Barátságos, szivből jövő köszöntéssel üdvözlöm Önöket, annyival is 
inkább, mert erősen meg vagyok győződve, hogy az a fátyol, mellyel rossz-
akaratú, önző törekvések bennünket egymástól elválasztani akarnak, a meg-
hamisíthatlan igazság világosságának mihamar engedni kénytelen. — Mi, ma-
gyar protestánsok, különösen a lutheránusok átérezzük és tudjuk, hogy a né-
met szellemnek mivel tartozunk és az élő Isten hatalmába vetett teljes biza-
lommal reménylem, hogy a sovinisztáknak nem fog sikerülni sem innen, sem 
túlról, hogy azt a szellemi kapcsot, mi ez idő szerint köztünk létezik, és amelyet 
bölcs férfiak századokon át ápoltak és megőriztek, — ők meglazítsák." 

„Visszatérve tárgyamhoz" — így folytatja újból magyarul a szónok a be-
szédét — „sohasem láttam nagyobb szükségét egy erős egyetemes evangyélmi 
egyházi gyámintézetnek, mint most" — s hatalmas elnöki megnyitóját követ-
kezőképen fejezi be : „Apáink példáját követve szerény eszközökkel, de hangya 
szorgalommal, erős akarattal és férfias daccal kell magasra emelnünk a vilá-
gosság fáklyáját. A setétség idejében hozatott ellenünk egy törvény: „Lutherani 
comburantur" (a lutheránusok égettessenek meg), melynek csakhamar történt 
lerontása a magyar nemzet szabad szellemének legszebb emléke, de ezen, az 
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emberiséget meggyalázó törvény magában örök oszlopét emel őseink hitbuz-
galma és szabadságszeretete mellett". 

E nagy beszéd hatása alatt állott az egész gyülekezet, mikor Czékus fel-
emelkedett helyéről s jelentése kapcsán kiemelte, hogy a jubileum emlékére 
dr. Palló Sándor, a fennállott helytartótanács nyugalmazott tanácsosa Sopron-
ban szegény egyházainknak 400 forintot ajándékozott, özv. Lángsfeld Károlyné 
pedig központi tőkére 500 forintot. 

A kölcsönös üdvözlések során elsőben is táviratilag a királyt üdvözölték. 
A belügyminiszter utján érkezett válasz, mit Beliczay István Békésvármegye 
főispánja továbbított, következőleg szólott : 

„Méltóságos úr! Belügyminiszter úr Őnagyméltósága 4204. elnöki számú 
leiratban kötelességemmé tette, tudomásra hozni, hogy Ő császári és apostoli 
kir. Felsége, legmagasabb névnapja alkalmából az ágost. hitv. evang. hitfele-
kezetnek segélyegylete által Csabán tartott 25-dik közgyűlésének elnöksége 
részéről nyilvánult hódolatteljes szerencsekivánatokat legfelsőbb köszönetének 
kifejezése mellett legkegyelmesebben tudoinásúl venni méltóztatott. — Midőn 
Méltóságodat a további szives eljárás végett ezennel értesítem, kiváló tiszte-
lettel maradtam Békéscsabán, 1885 november 15-én, kész szolgája: Beliczay 
István főispán." 

Az üdvözlő beszédek közül még csak dn_Pank szuperintendens beszédé-
ből adjuk a következőket: „Ha van a magyarhoni egyetemes gyámintézetnek 
szellemi vérrokona, ugy az a Gusztáv Adolf-egylet. Mindkettő egy atyának 
(a szivnek), egy anyának (a szeretetnek) édes gyermeke, egymásközt testvérek, 
azzal a különbséggel, hogy a Gusztáv Adolf-egylet már nagykorú volt, mikor 
testvérének megszületését neki tudtúl adták; mindketten zavartalan békesség-
ben élnek. Örömmel jött most az idősebb a fiatalabb testvér üdvözlésére, 
vele imádkozni és őt megáldani. Igen ! üdvözletet hozok ezernyi evang. testvér 
nevében, Wittenberga, Worms, Speyer, Ágosta városok országából, különösen 
abból a városból, hol a hős Gusztáv Adolf haláláról, de győzelmes életéről 
is tud a Gusztáv Adolf-egylet. Hozom azt a lipcsei Tamás-templom szószé-
kéről, hol Luther 1539-ben, pünkösd ünnepén prédikált; hozom azt a Tamás-
templom sekrestyéjéből, hol Sellnecker Miklós imádkozott; hozom azt a Ta-
más-templom orgonája mellől, melyen Bach Seb. János egykor Fugái és 
Cantatéivel megrázkódtatta a templom falait és a hallgatók sziveit. — Üdvöz-
letet hozok a Tamás-templom paplakából, hol egykor dr. Grossmann szuperin-
tendens lakott, az az áldott férfiú, ki a Lutheremlékköböl tüzet ütött ki és e 
szikra szent áldozat gyanánt lángra lobbant a Gusztáv Adolf-egyletben és ma 
is ég kiolthatotlan lánggal az egylet oltárán . . . 

Mi tudjuk, hogy mily fényes betűkkel van bevésve az evangyéliom tör-
ténete nemcsak Magyarország, de az egész világtörténet, sőt az élet könyvébe 
is. Mi tudjuk és csudáljuk azt a hősi bátorságot, mellyel az ősök az ige 
tisztaságáért éltek és szenvedtek, harcoltak és küzdöttek egész a szám-
kivettetésig . . . " 



— 10 — 

A fényes ünnep lezajlása után dr. Pank szuperintendens a helyett, hogy 
egyenesen hazájába ment volna, Ivánka Imre óhajának engedve, ki a Kassa-
oderbergi vasútvonalnak vezérigazgatója volt, még előbb ellátogatott Hódmező-
vásárhelyre, Szegedre, Újvidékre, Debreczenbe, Kassára, Eperjesre, Iglóra, 
Lőcsére, Poprádra, Liptószentmiklósra, Dobsinára, Rozsnyóra, Budapestre, s 
vele ment Zelenka Pál is. Mindenütt a legnagyobb szivélyességgel és igaz 
magyar barátsággal fogadták őket. 



II. FEJEZET. 

(Változás az elnökségben. — Rozsnyói és losonczi ünnepnapok. — Kirándulás 
Krasznahorkára. — Új alapszabályok.) 

Mózes 40 esztendei vándorlás után a pusztában eljut Izraellel a Nebo 
hegyéig, melynek tetejéről a tejjel-mézzel folyó Kanaánt látni lehet. Ekkor 
elérzékenyülve átadja a vezérséget a nálánál fiatalabb Jozsuénak. — Igy tett 
Ivánka Imre és Czékus István_ is. A jubileum napján hivatalukról lemondot-
tak. — Búcsúszavaikban mélyen megilletődve hálájuknak adtak kifejezést s 
azt az Ígéretet tették, hogy közmunkásoknak jövőre is megmaradnak. Erre 
Karsay Sándor a közgyűlés érzelmeinek kifejezést adván, mindkét lemondást 
elfogadták s az új választást úgy az egyházi, mint a világi elnökre elrendelték. 

Mielőtt tőlük végkép bucsut vennénk, Czékus Istvárt jellemzésére legyen 
szabad felhoznunk, hogy nemcsak az ő akarata volt vasakarat, de keze is 
vasmarok. „Olyan volt, mint egy Nagy Károly vagy Szent Lajos korából való 
tölgy, mely nyolc-század viharával dacolva, még mindig ellentáll és kimagaslik 
az erdő többi fája közül." 

Otthon hivei „toronyórá"-na\í tartották, mely után egész Rozsnyó igazo-
dik. Akárcsak egy második Pálfy József, oly energikus természet. Ez okozta 
hogy élete végéig, mely 1890 február 7-én következett be, nemcsak igaz, lelki-
testi barátai, de ellensége is volt neki. — De egyúttal ennek a törhetlen 
jellemnek köszönheti a rozsnyói árvaház és leányiskola is a maga lételét. 

Ivánka Imre jelszava: „svaviter in modo, fortiter in re". — Ivánkát, 
katonaintézetben katonának nevelték. Mint ilyen részt vett az 1848/9. évi ma-
gyar szabadságharcban is. Ö vitte meg a magyar kormány ultimátumát 
Windisch-Graetznek. Mikor meg az alkotmányos-korszak beálltával képviselővé 
lesz, programmjáról úgy nyilatkozik: „Tisza Kálmán az én programmom". 
Feltűnő, de nem szokatlan : jurare in verba magistri. (Esküdni a mester sza-
vaira.) A nemes barátság hasonló példájára akadunk Jókainál, ki „Utazás egy 
sir körül" című munkájában a 195-dik oldalon azt írja, hogy mindennapi 
imádságába foglalja Tisza Kálmánt is. Egy nap sem felejtette őt ki soha, 
15 év óta. Ivánka Imre nevét a magyarhoni e. e. e. gyámintézetnél azzal tette 
örökemléküvé, hogy az önmegadóztatás mellett foglalván állást, 1861-től 
1873-ig, míg a bányakerületi gyámintézetnél az elnöki tisztet viselte, évente 
25 forinttal adóztatta meg magát a gyámintézetre. 1874-től 1885-ig pedig 
mint egyetemes gyámintézeti világi elnök ugyané célra összesen 551 forint 
68 krajcárt fizetett. 
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Az Ivánkák családfája amúgy is nagyon érdekes, azért is ide átültetem 
„Az Ivánkák Ivánc lovag leszármazottjai, ki II. Endre királyt a szentföldön 
Bén-Muszafir, szaracén vezér kezéből kiszabadítá, azáltal, hogy a királyra 
mért csapást felfogá és a vitéz testőr suta kezével úgy vágott a szaracénhoz, 
hogy annak a feje a lábához esett. Azután kiszabadítván a királyt a lova 
alól, a saját lovára ülteté fel. — Hogy ez valóban így történt, azt az Ivánc 
vitéztől eredő Ivánkák ármálisaiban meg lehet találni. Ezért kapták a királytól 
az ősi birtokot Felsőmagyarországon, amelyen az átfutó patakot ma is „Jor-
dánnak" hivják, — a völgyet, amelyet átszel, a „Hebron völgyének", a teme-
tőt „Golgothának", a hegyoldalt „Czédrusok hegyének" a palesztinai viselt 
dolgok örök emlékére (Minden poklokon keresztül. 164—165. oldal. Jókai.)" 

A fentebbiekből tudjuk, hogy C^ékus és Ivánka lemondásával a szava-
zás elrendeltetett. — A beadott szavazatok felbontatván, a szavazatbontó bi-
zottság 1886 szept. 23-án kelt jegyzökönyvében nagy örömmel jelenti, hogy 
a magyarhoni e. e. e. gyámintézet egyházi elnökévé Zelenka Pált, világi el-
nökké pedig báró Radvánszky Bélát választotta. 

Zelenka Pál ősnemesi család ivadéka „kutnai és eörvistyei" előnévvel. 
Ősei a husszita harcok idején Ziska hadával jöttek be az országba s egyikük, 
ki a husszita hadseregben kapitányi rangot viselt, beállott Mátyás király világ-
hírű „feketehadseregébe", hol vitézségével annyira kitüntette magát, hogy a 
király magyar nemességet adott neki „kutnai" előnévvel és a nyitramegyei 
Kutnát örökbirtokúl. 

A reformáció elterjedésével Magyarországon a Zdenka-család is evan-
gélikussá lett s buzgó papokat adott az evangélikus egyháznak. Ilyenek vol-
tak Zelenka György 1670, Zelenka János 1672, utóbbi zólyomi főesperes és 
szuperintendens-jelölt, Zelenka Dániel csehbrezói, majd meg vanyarczi lelkész 
és nógrádmegyei főesperes, Zelenka Pál édesapja. — Zelenka Pál 1839-ben 
augusztus 19-én Nógrádmegyében Csehbrezón született. Áldottlelkü édesanyja 
Benedikty Mária papleány. Zelenka Pál tanulmányait Aszódon, Selmeczen és 
Pozsonyban végezte. — 1859-ben külföldre ment a jénai egyetemre, honnan 
visszatérve Szügyön nevelősködött Szilassy Miklós házánál. — 1862-ben 
Székáts mellé került káplánnak. A kitűnő főpap oldala mellett két évet töltött, 
amely idő alatt főnökének legnagyobb segítségére volt a gyámintézet ügyeinek 
vezetésében. — 1864-ben megválasztotta őt az irsai gyülekezet papjának, 
honnan rá két évre a miskolcziak vitték el őt papjuknak. Azóta folyton ott 
működik s gyülekezete körében csudákat művelt, miről „Évkönyveik" tehetnek 
bizonyságot. Ugyanis a gyülekezet pénzviszonyait rendezte, az egyháznak 
majdnem a semmiből százezrekre menő vagyont szerzett, templomot, paplakot, 
iskolát és egy nagy bérházat építtetett. Ilyen munkás, tevékeny férfiú észre-
vétlenül nem maradhatott. Kiváló szolgálatait, munkaképességét csakhamar 
mások is siettek igénybe venni, majd az esperesség, majd meg az egyház-
kerület. De legtöbbet munkálkodott a magyarhoni e. e. e. gyámintézet terén. 
Itt szerezte meg rá az érdemet, hogy a tiszai egyházkerület 1890-ben püspökévé 
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választotta. Mint püspök részt vett a német császár kíséretében a szentföldön 
is 1898 október 31-én, mikor az első evang. templomot Jeruzsálemben fel-
avatták s a felavató beszédet a nagy Imperator tartotta. E hosszú nagy útra, 
melyen a püspököt a császár több izben előzékenységével kitüntette, fiát dr. 
Zelenka Lajost is magával vitte, ki jelenben a m. kir. kúriánál tanácsjegyző. 

Báró Radvánszky Bélát Zsilinszky Mihály 1907 szeptember 28-án Győrött 
tartott emlékbeszédében eképen jellemezte : „Az evang. egyház hü fiainak 
küzdő serege egy oly oszlopos férfiúval kevesbedett meg a múlt év folyamán, 
aki zaj nélkül, de áldásosán működött az Úrnak szőllejében. Egyetemes evang. 
gyámintézetünk élén 20 éven keresztül kitartó buzgalommal és igaz evang. 
szellemben működött, aki úgy a társadalmi, mint a politikai, úgy az egyházi, 
mint a tudományos közélet terén tiszteletreméltó nevet vivott ki magának. — 
Gyámintézetünk elhunyt elnöke azon szerencsések közé tartozott, kiknek 
családjuk százados érdemei és alkotásai erős, szilárd alapot nyújtottak arra, 
hogy akadály nélkül biztosan működhessenek embertársaik javára. 

Zólyomvármegye polgári és egyházi dicső története összenőtt a Rad-
vánszkyak közhasznú tevékenységével. Sőt a családnak nem egy tagja ott 
küzdött, ahol a hazának sorsa, a nemzet léte és nemléte felett kellett dönteni. 
Némelyek a hősök babérkoszorújával, mások az eperjesi törvényszéki mártírok 
szenvedéseivel, mig egyesek a tudomány és művelődés iránti lelkesedésükkel 
tűntek fel. E kiváló magyar család tagjai nem úgy nőttek fel, mint az erdők 
százados tölgyei, melyek észrevétlenül nőve lettek hatalmasokká. Ezek a köz-
élet viharainak zajában, kiemelkedve a köznapi társak fölé, a családikör szen-
télyén kivül ott tündököltek, ahova a haza és az evang. egyház szent érdeke 
hivta őket. 

Báró Radvánszky Béla gyermekkorától fogva kiváló érzékkel birt a tudo-
mányok iránt. Születése olyan időre esik, melyben a magyar nemzet elkese-
redett önvédelmi harcot folytatott Ausztriával és a vele szövetkezett Orosz-
ország nyers hadaival. Atyja Radvánszky Albert, anyja Bárczay Karolina. 
A szerető anyának gondja alatt nőtt fel, mivel atyját már 8 éves korában el-
veszítette. A páratlan jó anya, derék nevelők segítségével magára vállalta a 
házi nevelés terhes, de áldásos feladatait és kötelességeit. Fiait: Gézát és 
Bélát saját szemei előtt akarta látni, hogy értelmüknek és kedélyüknek irányát 
ő határozhassa meg. Mert a világosi katasztrófa után bekövetkezett gyász-
korszakot és ennek nyilvános iskoláit épen nem tartotta alkalmasoknak a 
valláserkölcsi és hazafias erények ébresztésére. Csak mikor az abszolutizmus 
sötét felhője elvonult hazánk egéről, mikor gyermekeinek a hatvanas években 
a főgimnáziumi osztályokba kellett lépniök, akkor határozta el magát az anya 
arra, hogy fiait a budapesti nyilvános protestáns iskolákba adja. . . 

Radvánszky Béla az érettségi vizsgának letétele után, a közélet terén 
nagy érdemeket szerzett nagybátyjának, a zseniális Radvánszky Antalnak, a 
negyvenes években hírneves követnek, majd Zólyomvármegye főispánjának 
befolyása alá került. Ez egészítette ki és fejezte be az anyagi gyöngéd neve-
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lését ; ez vezette be a közélet küzdőterére Bélát, midőn ez Németországban, 
Belgiumban, Franciaországban és Itáliában tett nagy tanulmányútját befejezte. 
Tanulóéveinek korszaka az alkotmányos szabadság és függetlenség visszaszer-
zésének pezsgő időszaka volt, mely felvillanyzó hatást gyakorolt a serdülő ifjú-
ságra. — Deák Ferencnek fellépése, az emigráció tevékenysége, a királynak a 
nemzettel való kibékülése, megkoronáztatása a parlamenti élet zaja új életet, új 
korszakot teremtett, mely alkalmat adott az ifjúság hazafias érzelmeinek érvénye-
sítésére, tehetségeinek kifejtésére és a haza felvirágoztatásának előmozdítására. 

Radvánszky Béla kora ifjúságában már csendes eivonultságban kezdett 
az irodalom iránt érdeklődni. Lelke inkább a családi levéltárba vonzotta, ahol 
őseinek tettei és iratai varázserővel hatottak fogékony lelkére. — Hangya-
szorgalommal gyűjtötte mindazokat a családi ereklyéket, melyek a régi levél-
tárakban elrejtve hevertek. A multak fénye és dicsősége egészen elkápráztatta 
szemeit s anélkül, hogy előre feltett szándéka lett volna, önkénytelenül histo-
rikussá lett. Kiválóan az érdekelte, miként éltek, miként gondolkodtak családi 
köreikben a régi magyarok. Mi volt az, amiben otthon gyönyörködni szoktak, 
hogyan osztották meg örömeiket és bánataikat rokonaikkal, barátaikkal, minő 
volt háztartásuk, milyen ruhában jártak? 

Szóval Radvánszky a magyart otthonában akarta az olvasó elé varázsolni. 
Radvánszky Béla úgy vétette magát körül tudósokkal és történészekkel, mint 
egykor Mátyás király. 

Radvánszky Béla bámulatos kitartással ötvennél több levéltárt kutatott 
át. így született meg azután kezein 1879-ben „Magyar családélet és háztartás 
a XVI.—XVIII. században". 

Egyik bírálója ezt irta e műről : „Pár év előtt egy tehetséges ifjú mág-
nás szép szónoklata közben mondá, hogy a magyar arisztokrata büszke erre, 
meg arra . . . Én életem lefolyása alatt sokszor láttam a büszkeséget, de nem 
láttam az arisztokratát. Midőn azonban a nagy munkát, melyet báró Radvánszky 
Béla irt, kezembe veszem, látok egy tárgyat, amire az arisztokrata is csak-
ugyan büszke lehet". 

De Radvánszky Béla érdemei nem merültek ki csupán irodalmi munkás-
ságában. Jelentékeny szerepet viselt a közélet különböző munkaterein is ; jele-
sül : a politikai, egyházi és társadalmi téren, majd mint képviselő, majd mint-
főispán, majd a magyarhoni e. e. e. gyámintézet világi elnöke és az ország 
zászlósainak soraiban mint koronaőr." 

Zelenka Pál 1886. évi október 17-én foglalta el elnöki székét Rozsnyón ; 
báró Radvánszky Béla 1887 október 8-án Losonczon. Mindkét székfoglaló nagy 
ünnepségek közt ment végbe. 

Rozsnyón, gyűlést megelőző nap már mind együtt voltak a gyámintézet 
nagyjai, báró Prónay vezetése alatt. Ott volt többek közt a bányakerületi 
gyámintézet részéről Sárkány Sámuel, Dunáninnen Baltik Frigyes, a tiszai 
egyházkerületi gyámintézetből Sztehlo János és Brósz Jónathán elnökök, Szent-
Ivány Árpád gömöri esperességi felügyelő, Szontagh József, dr. Lomniczy 
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Vilmos, dr. Markó Sándor, Gratz Mór VII. bányavárosi főesperes, Terray 
Gyula gömöri főesperes és sok mások. 

Még aznap este gyönyürü szép holdvilágnál az egész város talpon volt 
künn az utcán, hol magas árbócokon nemzeti zászlók lengtek s úgy várta a 
város a ritka szép ünnepély megkezdését. Csakhamar a város piacán a nemes 
ifjúság zászlók alatt sorakozott s égő fáklyákkal kezében báró Prónay Dezső 
lakása elé vonult, a magyar főnemes üdvözlésére. Krausz Lajos volt az ünnepi 
szónok. Gyönyörűen beszélt, különösen mikor azt mondotta : „Kettős örö-
münknek adunk kifejezést, midőn Méltóságodban azt a férfiút tisztelhetjük, 
kinek boldogemlékezetü édes atyja az érdemek hasonló magaslatán a hazai 
evang. egyház életfejleményét éber őrködéssel kisérte, egyház és tanügy érde-
kében szót emelni soha nem reszketett ; kinek szive vallásáért oly nemesen 
hevült, kinek karjai a hazai evang. egyetemes egyház kormányát oly tapinta-
tosan, oly üdvösen vezették. 

Szivünk repes az örömtől, hogy Méltóságodat az érdemek magaslatán 
hasonló állásban üdvözölhetjük . . . 

Ameddig ellátunk az égürben, mindenütt ragyogó csillagokat szemlél-
hetünk, ameddig visszatekinthetünk a Prónayak történetében, minden egyes 
alak fény és nagyságban tűnik fel, úgy látjuk őket, mint buzgólkodókat az 
előhaladás, a művelődés oltára körül. — A tudomány, a nemzeti nyelv iránti 
buzgalom, a hazafiság, a vallásosság szép erényei ékíték mindegyiket. A vallá-
sosság. Nem oknélkül mondom, mert minden földi nagyság hiányos enélkül. 
De miért említem mindezt? Mert dicső ősei a protestáns egyház leghívebb 
harcosaiként ismeretesek és mi tudjuk, hogy Méltóságod legdrágább kincse 
gyanánt elődei nagy szellemét és a vallásosság szép erényét öröklé . . . 

Mi lobogó fáklyáktól körülvéve, itt a szabadban, milliárd csillagoktól 
ragyogó mennyezet alatt az Ég Urához küldjük forró imánkat azért, hogy Ö, 
a hatalmas Ur, az ily nemes hévvel lángoló kebleket, kik a tettek mezején 
szent lelkesedéssel áldásos sikert aratnak, köztük Méltóságodat hazai evang. 
egyházunk, iskoláink, szeretett magyar hazánk s nagyúri családja diszére, 
javára az élet messze határáig áldás és jó szerencse közt éltesse !" 

Majd Ivánka Imre szállása elé vonulva Porubszky Pál a következő beszé-
det mondotta : 

„Nemes eszmék megvalósítására kiváló férfiakat érző kebellel, SZÍVÓS 

akaraterővel ád a gondviselés a millióknak, kik a létért való nehéz küzdelem-
ben mint közkatonák harcolnak s buknak el, és bukásukat egyedül csak az 
enyhíti, hogy az eszmék testté váltak, melyeknek célja : üdvöt hozni az utó-
nemzedéknek. A magyarhoni ág. hitv. evang. egyháznak különös szüksége 
volt mindig ily kiváló férfiakra. Zsarnoki önkény parancs-szava, a közös anya 
gyermekeinek ellenséges indulata századokon keresztül fosztá meg a szabad-
ság egyházát ama tényezőktől, melyek a lét feltételeit egyesítik magokban . . . 
És ez az egyház mégis felvirult és fáklyája lett a lelkiismereti szabadságon 
gyökeredző nemzeti műveltségnek és oszlopa a haza szabadságának. Felvirult 
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az egyház, mert voltak fiai, akik vagyonuk és szellemük kincsével mindig 
áldozatkészen léptek elé, és megmutatták, hogy a valódi hazaszeretet és hit-
buzgóság óriás erején megtörik minden ellenséges törekvés. — A sötét idők 
elmultak, a lelkiismereti szabadságot nem nyomják el többé zsoldos fegyverek, 
de a protestáns egyház azért most is egyedül áll és fiainak hitbuzgóságára 
van utalva. Hála a Mindenhatónak ! az utódok méltók az ősökhöz. — Midőn 
most Méltóságodat a rozsnyói evang. egyház nevében hódoló tisztelettel üdvö-
zölhetem, oly méltó utódot van szerencsém üdvözölni, ki nemes családjában 
gyökerező szeretettel csüng a magyar hazán és evang. egyházon, ki országo-
san ismert hazafiúi érdemei mellett hosszú évek során át fáradhatlan buzga-
lommal állott azon egyházi intézmény élén, melynek egyik legnemesebb célja 
van : a szegények és elhagyottak gyámolítása, oly férfiút van szerencsém 
üdvözölni, ki élemedett kora dacára folytonosan meleg érdeklődéssel viseltetik 
az egyház ügyei iránt s épen ezen meleg érdeklődés hozta ma is szerény 
körünkbe. Fogadja ezért forró köszönetünket! A protestáns nagyok áldozatot 
hoznak, de áldozatot nem nyernek. Ámde ! nem is ez vezeti őket nemes 
törekvéseikben, mert érzik a nagy angol történetíró szerint, hogy „van valami 
nemesebb tárgya az ambíciónak, mit az egész Kalifornia elnyerése és az ösz-
szes szavazatoké, amiket e világon kapni lehet". Ez pedig nem egyéb, mint 
polgártársaink tisztelete és szeretete. Méltóságod megérdemelve nyerte el a 
legnemesebb ambíció ezen kiváló tárgyát. Engedje a Mindenható, hogy a 
haza és egyház tiszteletének és szeretetének még sokáig örvendhessen !" 

Zelenka Pált, a magyarhoni e. e. e. gyámintézet új elnökét az ifjúság 
nevében a korán elhunyt Stromp László, a későbbi jeles pozsonyi theologiai 
akadémiai tanár, még mint theologus üdvözölte : „Negyedfélszázados hazai 
protestáns egyházunk történetének lapjai fénylenek nagy papjaink hosszú név-
sorától, kik a viharban törhetetlenek, a békében bölcsek valának. S mig amott 
a Krmanok, Stromszkyak, Haubnerok, Mádayak, mint az evangyélmi szabad-
ság vértanúi, amaz evangyélmi világosság fényével: addig itt a Székátsok, 
Qedulyak, Czékusok mint az evangyélmi szeretet apostolai amaz evangyélmi 
világosság melegével tündökölnek, kiknek érdemes koszorújába sorozzák im-
már Nagytiszteletüséged nevét is, — nem az én igénytelen szavaim, hanem 
saját múltja, érdeme. Ez érdemeket itt elősorolni nem volna helyén. Elég 
nekünk, hogy ismerjük Nagytiszteletüségedet, mint oly férfiút, ki ajkán Isten 
ihletett igéjével, kezében fáradhatlan avatott tollal, életében szeplőtlen papi és 
polgári jellemével terjeszti azt az evangyélmi világosságot, amelyre elhivatott; 
ki mint egyetemes gyámintézetünk egyik előkelő fáradhatlan harcosa is törhet-
len szívóssággal dolgozott és dolgozik azon, hogy ott, ahol sirnak, ne sírja-
nak, — hogy ott, ahol éheznek, ne éhezzenek ! — elég nekünk ismernünk 
Nagytiszteletüséged ben a férfiút, ki mindezt nem jutalom vágyból tevé, de 
hivatásból, lelke legbensőbb szükségérzetéből azon tudatból, hogy a kegyelem 
őt is a mi „világunk", evangyélmi egyházunk egyik „világosságává" állítá. 
Egyházunk anyagi kincsekben oly szegény, de gazdag az elismerésben, a 
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szeretetben. Az elismerést megadja Nagytiszteletüségednek a holnap tartandó 
országos gyámintézeti közgyűlésünk, mely hű munkásának fejére a legszebb 
protestáns diszt, az elnöki koszorút fogja illeszteni, — a szeretetet elhoztuk mi, 
örömünknek adva kifejezést a Nagytiszteletüségedet holnap érendő megérdemelt 
kitüntetés felett. Ez örömünkben, e szeretetből amaz evangyélmi világosság 
szimbólumával, fáklyák lobogó fénye mellett jelentünk meg. E lobogó lángok 
elmémbe idézik, nagy gondolkozónk Eötvös József egyik örökszép mondását : 
„Életünk égő szövétnek, s boldog az, ki midőn létének e mulandóságára 
gondol, elmondhatja magáról, hogy sokaknak világított". 

Másnap Zelenka Pál nagyjelentőségű beszéddel foglalta el elnöki székét 
a rozsnyói evang^ templomban, mely ez alkalomra zsúfolásig megtelt előkelő 
közönséggel. 

„Méltóságos és Főtisztelendő Elnökség! Mélyen tisztelt Egyetemes Qyülés! 
Az elnöki székből jött azon kitüntető felhívásra, hogy a felajánlott egyházi 
elnöki állást a gyám intézet élén foglaljam el : kijelentem tisztelettel, hogy én 
a választó esperességek többségének akarata előtt meghódolva, az egyházi 
elnöki tisztet elfogadom ! Elfogadom azért, mert nekünk, az egyház közcél-
jainál eszközül rendelt férfiaknak a bizalom adta munkatért — és ha élet-
áldozattal is — el kell foglalnunk, nem magunkért, hanem magáért az 
egyházért, melyben az Urat kell szolgálnunk mindvégig. — Elfogadom azért, 
mert egyetlen jelölttársam, aki érdemeinél, tekintélyénél s kitűnő tulajdonainál 
fogva, a sok közül legilletékesebb lett volna e helyre, már Csabán s azóta 
ismételten kinyilatkoztatta, hogy ő ezen elnöki állást elfogadni nem hajlandó. 
A többi férfiú pedig, akiknek ezen állásra történt megnyerése szintén nyereség 
lett volna úgy a gyámintézetre, mint a közegyházra nézve : bizalmukban a 
gyámintézet képessége iránt mélyen megrendülve, riadó helyett takarodót 
fújnak. Elfogadom vallásos hittel a gondviselés Ura, a mi mennyei szent 
Atyánk kegyelmes intézkedése iránt, akinek rendelkező hatalma, ezen termé-
szetes módon nyilvánult választásnál is, hitem szerint határozó volt. Elfogadom 
törhetlen hittel közegyházunk s gyámintézetünk jövője iránt, mely utóbbi, hogyha 
az egyház küzdtér, ez menhely ; hogyha az egyházi közélet egy folyam, az 
forrás ; hogyha az egyház egy nagy család, az annak tűzhelye ; hogyha az 
egyház templom, az annak oltárzsámolya ; hogyha az egyház harcmező, az 
annak vöröskereszt-egylete : — amennyiben sehol sem hangzik oly szépen, 
sehol másutt nem érthető meg jobban a szent evangyéliom nagyjelentőségű 
kettős szózata: „Egyek vagytok a Jézus Krisztusban! Egymás terhét hordoz-
zátok s úgy töltsétek be a Krisztus törvényét". — Elfogadom mély megillető-
déssel, s mióta tudom e tényt, le nem küzdhető aggodalommal. Egyház-
nagyjaink legkiválóbbja által, fényes tehetséggel, izmos erővel, közegyházunkra 
kiható nagy tekintéllyel betöltött ezen elnöki helyre én, az egyház egyik 
igénytelen hive, egyszerű napszámosa hivattam meg munkavezetőnek. Székáts 
szelleme, Karsay szive, Czékus akaratereje egyesülve mindháromnál lángoló 
egyházszeretettel működtek e helyen egyszerre és egymásután, és készítettek 

Bognár Endre: Az ev. gyámintézet második huszonöt-éve. 2 
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jubileumot a gyámintézetnek. Ily nagyalkotású fényes szellemek, nagyhírű és 
tekintélyű férfiak után most igénytelen név, szűk körre szorítkozó múlt nyer 
megbízást, megpróbálkozni e nagy feladattal, vezetni a jubilált gyámintézetet 
Nyitrán-Tolnán keresztül a jövőbe. — Ki ne tartaná ezt merész vállalkozás-
nak ? Növeli ezen jogos aggodalmat az ellenségeskedésig felhajtott torzsalkodás, 
hittestvérek között ezen faj és nyelvi különbséget különben nem ismerő egyház-
ban ; — növeli azt a hazai közvéleménynek bizalmatlansága küzdő egyházunk 
szelleme és törekvései iránt; — növeli azt a külföldi hitrokonok kételye 
egyházunk evangyéliomszerü működésében, — növeli a kedvetlenség és el-
fásultság, amellyel már azok sorában is találkozunk, akiknek, mint Sión 
őreinek, éberségről, elevenségről, mint gátakon állóknak vésszel, viharral 
szembeszállni, tudásról kellene bizonyságot tenniök ; növeli azt végül a szegény-
ség anyagiakra mutatva rejtegetett, ámde elrejteni nem tudott hitbeli és 
szeretetbeli szegénység, a közegyház közcéljainak diadalmas munkálásánál 
kivánt közérzékben, közérzetben, közszellemben kiáltó szegénység! 

S mégis . . . mert ismerem e gyámintézet múltját és jelenét; mert 
ismerem a tényezőket és a célt, mert ismerem a közegyház gazdag szegény-
ségét, mert hallom, érzem és értem szive verését ; mert tudom, hogy nem 
egynek, hanem az összes tényezőknek közreműködése ad erőt a gyámintézetnél 
is, s ez az erő képezi közegyházunk erejét boldogulásra, fejlődésre ; mert 
hiszem, hogy Isten mérhetlen kegyelme gyűjti, fejleszti ezt az erőt a Szent-
lélek hatalma által : leküzdöm most ez aggodalmak mindannyiát s megtört 
térden, a jóra elszántnak fohászával vállalkozom e munka vezetésére. 

24 év óta vagyok folyondár ez ifjú egyházfán. Az alapító egyháznagyok 
közül immár az utolsó kettő is itt hagyja a főhelyet. — Itt hagynak engem, 
egyetlent a központban azon korból mutatónak, összekötőkapocsúl, kiáltójel 
gyanánt ! 

Ám legyen tehát ! Azon az alapon, mely fundamentomui vettetett, abban 
a szellemben, amely feltámasztotta akkor s éltette eddig: — tovább fejleszteni 
e gyámintézetet, hogy az egyházébresztő, egyesítő, mentő és építő céljait egy-
séges erővel munkálhassa sikeresen, ez lesz az én főtörekvésem. Azon eszmény-
képnek megvalósulásán, amelynek alap-, és mellékvonásait úgy a monográfiában, 
mint közlönyünkben bemutattam, türelemmel, kitartással és teljes erővel közre-
működni, ez lesz elhatározásom. 

Név adatott e gyámintézetnek. E név magában hordja jellegét, ismérvét. 
E név: ,,.Magyarhoni egyetemes evangyélmi egyházi gyámintézet". 

Intézet a neve. Kettős törvénye van. Az egyiket százados egyházunk jó 
szelleme irta a szivek táblájára, a középület homlokzatára : „Szeresd egyházadat, 
munkáld néped hitéletét, ahová te mégy, én is oda megyek, a te néped az 
én népem, Istened az én Istenem". A másikat a 25 éves tapasztalat alkal-
mazásával most állapítja meg törvényesen. E kettős törvény legyen közös 
törvényünk, amelyet tartsunk meg magunk s másokkal is tartassunk meg. 
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Rend, egységes közreműködés, meghódolás öntörvényűnk előtt lesz és legyen 
lelke a gyámintézetnek. 

Gyámintézet a neve. Neve mondja, hogy gyámolításra nyert elhivatást. 
Gyámolítani azokat kell, akik viszonyaik közt tehetetlenek. Tehetetlenség pedig 
vagy a létező erőnek fel nem használásából, vagy az erő elégtelenségéből 
származik. Az elsővel csak annyiban van dolgunk, amennyiben azt ébreszteni 
és kihasználni igyekszünk, különben, ha segélyért nyújtja ki kezét, mint tunyát, 
vagy fukart, másokon élődni akarót hidegen visszautasítjuk. Azon gyámintézeti 
szegényeket azonban, akik egyházi közösséget s e közönség kivánta eszközöket 
nélkülöznek, s azok előszerzésére minden erejök megfeszítése dacára is kép-
telenek, vagy mint tanító és könyörületet gyakorló intézmények köz-segedelemre 
szorulnak : minden erőnk összevetésével segélyezni fogjuk. Sikerrel azonban 
csak akkor fogja megoldani feladatát, hogyha nem holt épületek emelésére 
fogja fektetni a fősúlyt, amelyek mellett tudjuk, nagy a fényűzés, alattuk 
pedig sok helyütt pusztúl a hitélet, hanem az egyházias közösség ápolása 
mellett azon szegény lelkészekre és tanítókra gondol kivált, akik a megélhetés 
gondja miatt, az egyház tekintélyének, a működés sikerének mérhetlen kárával, 
idegen mezőn kenyér után látni s ezáltal a hivatás szent mezejét elhanyagolni, 
még pedig maga az egyház által kényszerítve kényszerülnek. 

Egyházi gyámintézet a neve. Mint ilyen maradjon a közigazgatás minden 
fokozatán szerves legszorosabb viszonyban az egyházzal. Nem az egyház-
társadalomnak, hanem magának a közegyháznak levén közintézete : megkíván-
hatja viszont, hogy a közegyház minden rétegeiben legyen kedves otthona, s 
a közegyház éppen ezen közintézet utján munkálja a mentést és építést ; 
hogy tehát mindazon segélyezések, amelyek testületeknek és egyeseknek köz-
alapokból adatnak, a gyámintézet tanácsával és befolyásával osztassanak ki. 
Többféle kézzel és korsóval merítés az egy forrásból, műkedvelői elbánás az 
élet ama vizével, a segély-összegekkel : bénítása a gyámintézet működésének, 
vesztegetése a drága erőnek, ellenmunka az alapos és gyökeres segítés 
munkájával. 

Egyetemes gyámintézet a neve. Hogyha ilyen akkor, mind oda, ahol 
hitsorsos él e hazában, joggal kopogtathat be s szólhat mindenkihez : „adjatok 
abból, amit Isten adott ! Tegyetek jól mindenekkel, kiváltképen pedig a hit-
sorsosokkal !" Szóljon melegen, meggyőzőleg: bárhol e hazában sinlődik 
testvéregyház, nyomorog lelkimunkás, sorvadása a mi sorvadásunk, elpártolása 
a mi veszedelmünk. Hogyha ilyen, akkor künn is a Gusztáv Adolf-egylet 
példájára fog ismerni és gyámolítani rokoncélokat. Bármely helyről, bármily 
hangon jő a prot. világból a segélykiáltás : nekünk is szól az, minket is 
kötelez az meghallgatásra. Van ugyan határvonal, határdomb nemzet és nemzet 
között, de ez a határ Isten országára s annak lelki munkása, az evangyéliom-
szeríí egyházra nézve nem létezik. Határok és hegyek felett szabad szárnyon 
él az ősi szellem, amely tanít a hitnek megtartására, az egyház szeretetére, 
amely hiv, ösztönöz egyesülésre, közös munkára. 

2* 
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Magyarhoni gyámintézet a neve. Hazánk és hazai egyházunk egységes 
voltát fejezi az ki. Beszél múltról történeti láncolatban ; eseményekről, amelyek 
egyházunkra nézve is véráldozat árán megszenteltté tevék az anyaföldet. Egy 
akart, egy tudott lenni mindig a hazával. Még akkor is meghódolt az állam 
törvénye előtt néma lemondással, hogyha az vérét ontotta, vagyonát elkobozta, 
szabadságát leigázta. Még akkor is tudott megfeszített erővel munkálni a 
haza és népének közjaván, amikor a romok összeszedése, a sebek bekötözése, 
a fagy letarolta, a jég leverte, az ellenség által összetiport mező újra szántása, 
vetése vált nehéz teendőjévé az aratás helyett. Ezen kettős hűség volt 
utánozhatlan szép jellemvonása : szenvedni, nélkülözni a hazában és mégis 
szeretni a hazát ; nélkülözni jogot, békét, igazságot, szeretetet e hazában, mégis 
adni hű fiakat, hű leányokat e hazának az egymásután következő nemze-
dékeken át. Név adatott a gyámintézetnek, amely önmagában hordja jellegét, 
ismérvét. Óvja meg azt a jövőben is gondosan és féltékenyen. Legyen és 
maradjon törvényeit betartó, a valódi ínségen az egyházszeretet nemes indula-
tával alaposan segíteni kívánó, az egyházzal szoros viszonyban élő, a protes-
tántizmus érdeke iránt rokonszenves, minden izében hazafias intézet. Felada-
tomnak fogom tekinteni : őrködni ezen jelleg felett s oda hatni, hogy hazai 
egyházunk fenn a bércek között és lenn a síkságon, vezetői, oktatói által 
mind melegebben csatlakozzék ezen gyámintézethez s általa a közegyházhoz ; 
hogy békítő szellemben gyűjtse a különválni készülő őserőt, hogy legyen 
részvétteljes érzéke a beteg részek iránt s legyen elég pénze a valódilag 
szegények ellátására, a mentésre és építésre. Azon leszek, hogy e gyámintézeti 
szövetkezet legyen példaadó: felbuzdulásra, önzetlen közmunkára azon áldás 
terjesztésére, amely a szabadításnak angyali nyomában jár s pásztortüzekben 
ép úgy, mint az oltár világában, a bizalom égi mosolyát, a felsegítő részvét 
meleg sugarát világoltatja. Azon leszek, hogy azon tőkealap, amelyet prófétai 
ihlettel könyörgött össze háromszínű nyugtákon gyámintézetünk nagy prófétája 
Székáts, minden forrás kikutatásával gyarapíttassék nagy összegre s ezáltal 
egyrészt fedezet adassék a gyámintézet nagy céljaira, másrészt felmentést 
nyerjenek a közremunkálástól, akik azt, hogy szégyenlik az egyházban az 
egyházért a koldulást, váltig emlegetik. Azon leszek, hogy azon testvéries jó 
viszony, amelyben a német Gusztáv-Adolf-egylettel van úgyis mint pártfogolt 
a pártfogóval, sértetlenül fentartassék, sőt az a jobbra-balra szomszédságban 
működő rokon-egyletekre is kiterjesztessék, a két központ között pedig közös 
eljárás állapíttassák meg egységes közreműködésre. 

Őszintén és lehetőleg részletesen előterjesztett, ezen meggyőződésszerü 
nézeteimet immár a Mélyen tisztelt Egyetemes Gyűlés bölcs bírálata alá 
bocsátom. Mondjon azok felett szabadon ítéletet. Hogyha az nem lenne állás-
pontomra kedvező, teljes készséggel visszavonulok, mert a nagy ügy szét-
ágazó nézeteket a lényegre nézve nem tűrhet meg életkörében. Itt is igaz, 
hogy az ügy mindenek felett való. Hogyha azonban nézeteim egyeznek a 
gyámintézet vezérelveivel, és a Mélyen tisztelt Gyűlés tagjainak nézeteivel, 
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akkor ám kössük meg a többség akarata szerint az új szövetséget Isten 
szent nevében! ígérem, hogy fogadásszerü elhatározással, kötelességtudással, 
rokonszenves érdeklődéssel, tőlem telhető ügyszeretettel, nemkülönben kimé-
letes türelemmel és a munkatársak jogainak tiszteletbentartásával igyekszem 
munkakörömet betölteni, és ha nem emelkedhetem is fel hírneves elődeim, 
ezen egyháznagyok szellemmagaslatára, törekvésemen nem fog múlni, hogy 
azok szelleme, érzelme és akarata, személyes befolyásuk nélkül is éljen foly-
tatólag a gyámintézetben, éltesse áldólag az alapító vezéreket, bennük a 
jubilált gyám intézetet, s ezáltal a küzdő, de diadalmaskodásra jogosított és 
képesített egyházat. — Vallani, követni fogom e helyen is, hirdetni e helyről 
is a századok előtt kimondott, de még most is igazság gyanánt tündöklő, haza-
fias meggyőződését Frangepánnak : „Gondoljatok ezután jobban ügyeitekkel, 
nagyobb éberséggel, mint eddigien ; fennmaradástok forog kérdésben. Gondol-
játok meg az Isten szerelméért, hogy Istenben, jogban csak az éberek, csak a 
munkások lelnek támaszt". 

Leld fel te is, jó samaritánusunk, ezen tanacs követésében jövendődet ! 
Légy éber és munkás, fennmaradásod forog kérdésben, Istenben, jogban csak 
ezáltal nyerhetsz támaszt." 

A rozsnyói ünnepségek fényét nagyban emelte, hogy a rozsnyói evang. 
nőegylet ugyanakkor velünk együtt ünnepelte fennállásának 25-ik évét. Ugyanis 
ő volt az első nőegylet, mely annak idején a gyámintézettel egyesülve, annak 
keretén belül szervezkedett. 

A kiváló ünnepi nap emlékét még felejthetlennebbé tette a krasznahorkai 
és a dobsinai jégbarlangba tett kirándulás a gyönyörű sztraczéniai völgyön 
át, melynél szebbet hajdan a görögöknek az Olympus-hegyén lakó istenei 
majd alig láthattak, ez a völgy és a mély völgyet szegélyező hegyormok 
látása oly fenséges szép a látó szemnek. A szépség egész más neme fűződik 
Krasznahorka várához. Lássuk ennek a szépségét, a Vasárnapi Újság után.1 

Gömörvármegyének északkeleti hajlásában, Rozsnyó fölött egy órányi távol-
ságban a síkságba torkolló dernöi fensik közepén emelkedik egy merészen 
csúcsosodó magános hegy, melynek lábainál szelíd alázatossággal húzódik 
meg Krasznahorka-váralja. Fönt a magasságban szilárdan virrasztja a száza-
dok múlását Krasznahorka vára. Két év múlva félezer esztendeje lesz, hogy 
az ormot koronázza. Bebek-várnak emeltetett. 1412-ben Bebek Ferenc épít-
tette, és az ő nemzetsége ülte meg százhetven esztendeig. A XVI. század 
végén kihalt a Bebek-család és Rudolf király Andrássy Péter kapitánynak 
ajándékozta a krasznahorkai várat. Pár esztendő múlva Rákóczi-birtok lett 
belőle, de aztán megint visszakerült az Andrássyak kezére, és az övék maradt 
mind mostanáig. 1817-ben belecsapott a villám, rommá égett, de Andrássy 
Istvánné Festetics Mária grófnő újra fölépíttette, és azóta gyönyörű épségben 
áll büszke magasságában, csak egy ösvényen megközelíthetően. Kapaszkodós 

1 Vasárnapi Újság. 1908. 43-ik szám. 
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út, de érdemes felmászni rajta. Az ősi várnak, — ahonnan csodaszép kilátás 
is nyilik, — egész sereg az érdekessége. Külső kapuja előtt még ott állanak 
a Bebek-ágyuk, rég elnémult torkukat Rozsnyó felé meresztve. A belső vár-
épületben még egész sor szoba őrzi egykori berendezését, századokat látott 
asztalokat, székeket, almáriomokat. Az egykori tanácskozó terem bútorzata 
még szinte teljes és igen érdekes a vár régi kápolnája is. A külső vár mélyén 
kővel burkolt, világos boltíves nagy földalatti csarnok az Andrássy-nemzetség 
betléri ágának temetkező helye. Súlyos márványkoporsók között üvegkoporsó-
ban itt pihen Andrássy István generális felesége, Serédy Zsófia. Andrássy 
Dénes gróf gyásza és kegyelete újabb, gazdag érdekességgel gyarapította a 
vár látnivalóit. Három szobáját megtöltötte elhunyt hitvese ereklye-tárgyaival : 
képeivel, ruháival. Ez a „Franciska-muzeum" példátlan és minden idők meg-
illetődött csudálatraméltó alkotása a feleség megbecsülésének és a hitvesi 
szeretetnek. Ugyanis a vár ura, Andrássy Dénes gróf néhány esztendővel ezelőtt, 
midőn a müncheni temetőből hazahozta felesége Hablavetz Franciska koporsóját, 
olyan monumentális pompával temette el a vár tövében, amelyhez foghatót 
még keveset látott a világ, amilyenbe még alig öltözött egyes ember gyásza. 
Félmillió költséggel nemes márványból hatalmas mauzoleumot építtetett a 
várhegy tövében az imádott hitves és majdan a maga koporsója számára ; 
és amennyibe a mauzóleum, körülbelül annyiba került a temetés is. Rozsnyó-
tól Váraljáig 14 kilométernyi hosszúságban fekete pompába borult az út. 
Gyászfátyolos cimerek, fekete zászlót hordozó árbócok szegték, sötétlő bús 
kapuk Ívelték át. Ezen az úton vonult végig hideg, nedves, komor, télies 
alkonyaton pirosló fáklyafényben a gyászmenet, amely, mintha egy hőséposz 
ködös világából nyomult volna elő. Fehér lovak húzták a halottas hintót és 
mögötte ezüstfehéren emelkedett a tömeg fölé egy gyönyörű, ősz férfifej : az 
Andrássy Dénes grófé, aki gyalog, hajadonfővel haladt hitvese koporsója 
mögött. Ez a nagyszerű gyász fordította akkor Krasznahorka vára felé az 
egész ország meghatott figyelmét. De amit akkor fáklyafényben egy nagy 
érzés fájdalmas tüzének ragyogásánál láttunk, hétköznapi világításban is igen 
érdekes marad. 

A rozsnyói fényes ünnepnapok megismétlődtek rá egy évre Losonczon, 
báró Radvánszky Béla beiktatása alkalmával. 

1887 október 9-én egy öttagú bizottság Sárkány Sámuel és Brósz 
Jónathánnal az élén hivja meg báró Radvánszky Bélát a losonczi evangélikus 
templomba. Lelkes éljenek közt foglalja el helyét abban a nevezetes város-
ban, mely az 1848/9. évi hadjárat alatt a muszka invázió következtében sokat 
szenvedett, földig leégett, de csakhamar mint phönix hamvaiból kikelt. Rad-
vánszky beköszöntő beszéde egy tükör, mely betekintést enged az ő gondolat-
világába. 

Adjuk belőle a következőket a bejelentések elhagyásával : „Tisztelt 
Gyámintézeti Közgyűlés ! Mindenekelőtt fogadják köszönetem kifejezését azon 
megtisztelő bizalomért, mellyel gyámintézetünk világi elnökségét reám ruházni 
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méltóztattak. Midőn ezen tisztség elvállalására előlegesen fel lettem szólítva, 
darabolt időm és fogyatékos erőm érzetében kijelentettem, hogy nem vagyok 
azt hajlandó elfogadni. Ennek dacára felém fordult az egyház hivó szava, 
akaratom ellenére meg lettem választva. Ily körülmények közt nem volt más 
választásom, mint meghajolni és elfogadni a megválasztást, mert egyházam 
így rendelkezett. Elfogadtam, hogy legyen részem nekem is azon munkában, 
azon épület emelésében, melynek alapjait hitbuzgó elődeim már régen lerak-
ták. Szorgalmasan hordták ők össze ezen épülethez a szükséges köveket, 
müvük sikerét még most is gyönyörrel szemlélhetik, mert nem a rideg halál 
csavarta ki kezeikből a kormányrudat, hanem hosszú évek munkássága után 
látva annak gyümölcsét, vonultak nyugalomba és engem abba a szerencsés 
helyzetbe juttattak, hogy élő elődöket dicsérhetek. Tisztelt Gyűlés ! Az épület 
alapjai le vannak ugyan rakva, anyag gyűjtetett hozzá, de azért mégis nagy 
feladatokat ruházott ránk elnökökre az egyház bizalma. Nekünk nemcsak az 
alapot kell megtartanunk, de nagy arányokban fejlesztenünk is kell azt, úgy 
hogy mire az épületet betetőzzük, képesek legyünk abba minden segélyre 
szorult egyházat befogadni. Nagy feladatokat tettünk, mi is magunk elé 
messze túl akarnók szárnyalni erőnket, lehet hogy célunkat elérjük. A remény 
él bennünk, hogy legalább részben valósíthatjuk meg terveinket. Az én 
reményeimet még külön is táplálja elnöktársam szakértő és buzgó mun-
kássága. 

Azt mondjuk : „A pénz hatalom". Ezt ugyan részemről tagadom, mert 
csak a szellem feltétlen hatalmát ismerem el. De az bizonyos, hogy a pénz 
egy hatalmas eszköz, mely által nagy erőt lehet kifejteni, nagy célokat lehet 
elérni. Nekünk ez eszközre pedig égető szükségünk van. Elnöktársam elő-
terjesztéséből látható lesz, mily erőtelenek vagyunk még. Mi minden volna 
még szükséges, hogy a szegény egyházaknak és szegény özvegyeknek ne 
csak alamizsnát, de valódi segélyt nyújthassunk. Ijesztőleg csekély a gyám-
intézetünk rendelkezése alatt álló vagyon, nem csak a kérelmezett, de az 
általánosan szükségesnek elismert segélyösszegekhez képest is. Különböző 
módozatokról kell tehát gondoskodnunk, hogy alaptőkéinket lehető rövid idő 
alatt naggyá növeljük. Az egyes hivek áldozatkészsége ebben természetesen 
mindig nagy tért fog elfoglalni. Most is folyó év január hava óta, mióta 
t. i. világi elnöki állásommal járó teendőket már teljesítem, szép példákra 
utalhatok." 

Azután megtette időközben végzett teendőiről a jelentést és 500 forint 
alapítványt tett a gyámintézetre. 

A közgyűlés nevében Sárkány Sámuel, az egyetemes egyház részéről 
báró Prónay Dezső, majd meg a nógrádi esperesség nevében Beniczky Gyula 
esperességi felügyelő üdvözölték a beiktatott új elnököt. 

Sárkány az ő üdvözlő beszédében kiemeli : „Lélekemelő látvány az 
mindenkor, midőn a nagyokat a kicsinyekhez, a hatalmasokat a gyöngékhez 
szeretettel lebocsátkozni szemlélhetjük". Báró Prónay utalva Radvánszky Béla 
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irodalmi munkásságára, azt mondja: „Ily férfiú, ki a főúri körök három-
százados családi életébe tudományos vizsgálódással belemerül, s ott a tudo-
mány fáklyavilágánál kincset keresve kincset hoz elő, a vallásosságnak és 
erkölcsösségnek mindenkor szolgálatában állót : nem tagadhatja meg szolgá-
latát az egyháztól, az ily nagy férfiú megnyerhetése csak nyereség az 
egyházra". Beniczky a többek közt így nyilatkozott: „Sebeiből üdülő köz-
harcos üdvözli győzelmes fővezérét, ki nem gyáva katonájának küszöbét lépte 
át, hogy nemes példájának felmutatásával újabb tettekre serkentse s meleg 
kézszorításával megjutalmazza". 

A beiktatást megelőző este a losonczi nőegylet által adott estélyen a 
nőegylet 25-éves jubileumát ünnepeltük, melynek fényes történetével az egylet 
elnöke: Pokorny Sándorné úrhölgy ismertetett meg bennünket. Szépszavú 
előadásából közöljük a következőket : „Ismeretes mindnyájunk előtt azon 
helyzet, melybe nemzetünk a nagy szabadságharc utáni időkben úgy politikai, 
mint társadalmi és egyházi tekintetben jutott. E súlyos helyzet terhét 1849-ben 
porig feldúlt városunk s főkép egyházunk kétszeresen érezte, mert anyagi 
javak hiányában csupán egyházhivei áldozatkészségére támaszkodhatott, kik 
maguk is az őket ért veszteségek súlya alatt görnyedtek. De az egyház_élén 
oly férfiú^ állott, ki a buzgalmat lankadni nem engedte, ki ékesen szóló tet-
teivel maga járt elől s állásához mért magasztos eszméivel, folytonos buz-
dításával és ernyedetlen munkálkodásával felköltötte az egyház híveiben azt 
az érdeklődést, mely áldozatot nem ismerve s vállat vállhoz vetve kis körben 
is csudákat teremt. E férfiú nagyt^ Sztehló András lelkész úr volt, ki . . . 
1862-ben Szilassy Józsefné, Liedemann Erzsébet őnagyságaik elnöklete alatt 
Büsbach Ádám titkárral megalapította a 123 tagból álló losonczi evangélikus 
gyámintézeti nőegyletet, oly célból, hogy mindazon egyházi és iskolai szük-
ségletek fedezésére szolgáló alapról gondoskodjék, melyek a férfiak nagyobb 
feladatokat teljesítő tevékenysége mellett is még mindig mutatkoznak. így fő-
feladata volt az egyletnek a templom és iskolák belső felszerelése, a szegény-
sorsú gyermekeknek tandíjjal és taneszközökkel való ellátása, az árvák ruhá-
zása és gondozása". 

jztehló_utóbb Budára kerfilt, s megkezdett üdvös munkáját Losonczon 
az utána következő lelkészek: Tersztyánszky Ferenc, Holies Dániel és Margócsy 
József hasonló buzgósággal folytatták. 

A losonczi gyűlésnek nem utolsó érdeme, hogy a gyámintézet alap-
szabályait és utasításait, melyek még 1845, illetve 1865 és 1876-ból valók, 
újakkal cserélte fel, amelyek szerint az évi gyűjtés eredménye fölött a helyi 
gyámintézet részben, az esperességi Vs részben, az egyházkerületi */a rész-
ben szabadon rendelkezètt, a többit pedig szabadrendelkezésre fölöttes ható-
ságának tartozott beküldeni. 



III. FEJEZET. 

(Elnökválasztás Dunáninnen. — Jelentés a n ü r n b e r g i és a b é c s i Gusztáv Adolf-
egyleti gyűlésről. — A nagy munka kezdete. — A száraz csontok összegyűjtése. — 
Szövetségkötés a német G. A.-egylettel. — Karsay-jubileum. — Jakobey József 
halála. — Luther-Társaság és Protestáns Irodalmi Társaság alakulása. — Radvánszky 

Antal tervének felelevenítése.) 

A derék Nóvák Sámuel alsókubini lelkész, árvái főesperes, ki 1884-ben 
Szombathelyen kiválóan megkedveltette magát, a békéscsabai jubileum után 
lemondott a dunáninneni egyházkerületi gyámintézetnél viselt elnöki állásáról 
s helyébe Baltik Frigyes liptószentmiklósi lelkész és liptói főesperes válasz-
tatott. Alig foglalta el helyét Baltik a magyarhoni e. e. e. gyámintézet köz-
ponti bizottságában, már is abban a kitüntetésben részesült, hogy mint a 
magyarhoni e. e. e. gyámintézet bizalmasa, Dohnányival együtt ő lett ki-
kiküldve Nürnbergbe a német Gusztáv Adolf-egylet 41. évi főgyülésére. A 
kiküldetésben hiven eljárt s jelentését a losonczi gyűlésre Írásban adta be, 
mellékelvén nürnbergi beszédét. — Az érdekes jelentésből elég, ha kiemeljük 
azt az egyet, hogy az Elnökség az ő feleletében visszatetszésének adott ki-
fejezést gyámintézetünk önálió szervezete felett, és emlékezetünkbe hozta, 
hogy dacára annak, hogy kiküldöttünk ezelőtt 25 évvel, szinte Nürnbergben 
ígéretet tett arra nézve, hogy gyámintézetünk, mint G. A.-egyesületi magyar-
honi főegylet rövid idő múlva szervezkedni fog s a némethoni G. A.-egy-
letbe, mint ilyenjbelép s ime ennek 25 év után sincsen semmi nyoma, köl-
csönös viszonyunk valóságos „tengeri kigyó". 

Ugyanakkor az osztrák Gusztáv Adolf-főegylet 25 éves jubileumán is 
képviseltette magát gyámintézetünk. Megbízottai : Kupprecht Lajos és Fürst 
János voltak. Ők is beszámolóul hasonlóképen jelentést adtak be és Bécsben 
elmondott beszédüket ők is mellékelték. Jelentésükben, melyet 1887 augusz-
tus 20-ról Pozsonyból és Sajtoskálból keltezve nyújtottak be, elmondják, 
hogy nyájas szeretettel fogadtattak ; egyúttal örömüknek adnak kifejezést, 
hogy Bécsben időzésük alatt oly sok és nagy jeles férfiakkal lehetett talál-
kozásuk, minő Asche, a főegylet elnöke, dr. Haase sziléziai szuperintendens, 
egy testileg és lelkileg kimagasló egyéniség, dr. Zimmerman bécsi lelkész, 
dr. Witz Stöber, kit már Békéscsabáról ismerünk, Fuchs, a szeretetreméltó 
jegyző, Rogge főpénztáros, Trauschenfels főegyháztanácsos, Marolly az alsó-
ausztriai fiókegylet elnöke, Faerber prágai lelkész, dr. Franz, a bécsi főegyház-
tanács elnöke. 
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Zelenka Pál és báró Radvánszky Béla alig, hogy új állásaikat a gyám-
intézetnél elfoglalták, nyomban megkezdődött a nagy munka, minden irányban. 
Míg az ellenfél megmozgat minden követ, igénybe veszi megmérhetetlen nagy 
befolyását, mely a nagy vagyonra támaszkodik és értékesiti nemcsak az egy-
házi, de úgy a társadalmi, mint a politikai élet terén is, hogy mindenütt meg-
ingott régi, kiváltságos állami pozícióját visszanyerje és azt újabb intézményes 
jogok kierőszakolásával, az államtól magának jövőre is biztosítsa : — addig 
hazai mindkét protestáns egyházunk nem tud még törvényes jogaival sem 
élni kellőleg, nem meri az államvagyonból még az őt jogosan megillető részt 
sem megkövetelni. Ez a gyávaság-szülte eljárás okozta és okozza, hogy az 
1848. évi XX-dik törvénycikk végrehajtása a maga teljes egészében még min-
dig késik és ki tudja, hogy még meddig fog késni, ha az álomból idejében 
fel nem serkenünk. 

Ilyen nyomorúságos és lealázó állapotban ki ne tudná, hogy legneme-
sebb törekvéseinkkel mindjárt a megvalósítani akarás első percében nagy aka-
dályokba ütközünk, tehetetlenségünk, anyagi szegénységünk, mint egy ordító 
oroszlán ránk mereszti félős tekintetét és elnyeli még a jóakaratot is. Ugyan 
hová is jutottunk volna mindez ideig, ha az alkotmányos állam törvényhozása 
már eddig is meg nem szavazza számunkra mindjárt az alkotmány vissza-
állításakor, a négy evangélikus egyházkerületnek az évi 20.000 forint szubvenciót ? 
Ha segítségünkre nem jő, úgy az 1883. évi XXX., mint az 1893. évi XX., 1898. évi 
XIV. és az 1907. évi XXVII. törvények megalkotásával, melyekkel módot nyúj-
tott evangélikus egyházunknak, hogy az államsegély igénybevételével, immár 
tűrhetetlenné vált állapotainkon némileg segíthettünk? Segíthet magán az az 
egyház, mely bár nem egyszer vért izzadott, híveinek verejtékes keresményé-
ből eddig is évente az állam helyett több, mint 12 millió koronát fordított 
egyházi és iskolai célokra. 

Hogy e segélynyújtást megelőzőleg mily elszomorítóak voltak egyházi 
állapotaink, ennek megvilágosítására csak egy képet akarok festeni.1 „Nincs 
szánandóbb teremtménye Istennek e hazában, mint a protestáns egyházak na-
gyobb részénél működő lelkitanító. Keresztül vergődik az iskolákon, keser-
vesen tanul és koplal azon boldog hiszemben, hogy majd nyílik számára tér 
az egyházban, hol a hithűségét, életcélját érvényesítheti. S a pálya megnyílt 
— az egyház adott neki működésre tág tért . . . , de megvonta tőle azon pil-
lanatban a tisztességes megélhetés eszközeit. Papíron 200—500 forintot biz-
tosít ; itt a föld, — ott a rét, — itt a párbér, ott a tandíj ! Vedd annak hasz-
nát, szedd be azt, ahogy tudod. Jót kíván neki : élj meg a fizetésből, úgy, 
ahogy tudsz. Vigasztalja : szegénységünkből több nem telik. Kötelezi : élj és 
ruházkodjál tisztességesen, enged át magadat hivatásodnak egészen, önts lel-
ket a holt anyagba, tanulj és taníts, adj nemes példát. Arany tanács. De 
mi haszna ! A megélhetés gondja letördeli lelki szárnya tollait egymásután, az 

1 Lásd „Gyámintézet" III. évfolyam, 1886 1-ső szám. 
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élet setétje borút vet csakhamar lelke fényére, reményei foszladoznak, tekint 
jobbra, próbál és . . . nincs segítség, nincs irgalom. Mellékkereset után lát. 
Ha más nem akad : kapa is, kasza is jó. És még ez is kevés. Gyötrő tudat 
nehezedik lelkére, — tengődés és vergődés következik . . . rémképek sokasága 
tolul össze : elhagyatottság, adósság, nyomor, koldusbot. Szive megdermed : 
mi lesz belőlem ? hogyha erőm megromlik. Mi lesz enyéimből ? hogyha éle-
tem elfogy. Az egyház reá teszi kialudt szemeimre kispénz gyanánt negyedévi 
fizetésemet s aztán . . . megkoplaltattalak, elkoptattalak, elteszlek, elfeledlek . . . 
S családom ? az eresz alá vonul ki, hajlék és kenyérnélküli árvaságra jut, 
mehet, ahova tud. De hisz nagy a világ ! ! ! 

Ily sors vár a hazai evang. egyházban a lelkes munkásokra. Ily jutalom-
pénzzel bocsáttatnak ők el a túlvilágba, övéik pedig világgá! . . 

Ennek és hasonló égető bajoknak enyhítésére törekedett a magyarhoni 
e. e. e. gyámintézef, mikor Zelenka és Radvánszky a kormányrúd mellé állot-
tak. És erre a következő útat-módot vélték a legcélravezetőbbnek : Körlevelet 
bocsátottak ki és abban hiteles adatok beküldésére szólították fel a gyüleke-
zeteket, bevallási ivet mellékelvén. Nevezetesen mindenekelőtt tudni akarták : 
1. Hány erőtlen evang. gyülekezet van Magyarországon s mennyi annak az 
évi szükséglete ? avagy egyszersmindenkorra mire, mekkora összegre volna 
szüksége ? — 2. Melyek azok a missziói pontok, melyek misszionáriust igé-
nyelnek ? — 3. Árva- és nyugdíjintézeteink száma, azoknak évi szükséglete 
mekkora ? — 4. Mily összegre volna szükségünk, ha a más vallású iskolákba 
járó evang. növendékeket rendszeres hitoktatásban akarjuk részesíteni ? — 5. 
Hány szegény lelkészünk és tanítónk van, kiket a megélhetés szempontjából 
okvetlen segélyeznünk kell ? És ez mekkora évi összeget emésztene fel ? — 
6. Lelkészek és tanítók özvegyei, árvái hányan vannak ? mekkora segélyt 
igényelnek ? 

Érdekes a beérkezett adatok összeállítása. Melyszerint 124 anya- és 58 
leányegyházközség kér egyizersmindénltörrar még pedig adósságtörlesztésre 
223.876 forintot, folyamatban levő építkezésre 67.342 forintot, közeljövőben 
eszközlendő építkezésre 192.538 forintot. — Vagyis 124 anya- és 58 leány-
egyház szükséglete egyszersmindenkorra 483.756 forint. Az évi hiány elenyész-
tetésére szükségeltetnék évente 11.525 forint, 45 missiói pont ellátására 17.002 
forint, 36 lelkész és 49 tanító segélyezésére 9234 forint, 32 lelkész és 23 
tanító özvegyének segélyezésére 7936 forint, 8 szegény-, árva- és nyugdíjinté-
zetre 1994 forint, 47 állomáson vallástanítónak 5525 forint. Az összes évi 
szükséglet tehát kitenne 53.216 forintot. — Miután nem a legnagyobb pon-
tossággal és lelkiismerettel lettek az adatok összeállítva, ennek fejében az 
Elnökség az építkezésre kért összegből leütött 60.000 forintot, a többiből a 
gyülekezetekre hárított 21.2000 forintot, a Gusztáv Adolf-egylet részéről érkező 
segélyek terhére 10.000 forintot, a Baldácsyánumból nyert segélyekre 6664 
forintot, az államsegélyből remélt 3000 forintot és így a magyarhoni e. e. e. 
gyámintézet által nyújtandó évi segély 43.936 forintot tett volna ki, mi 
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880.000 = 1,760.000 korona töke 5%-os kamatának felel meg. Az esetben, 
ha ez kivettetnék 919.000 lélek közt, egy lélekre csupán 10 fillér esnék. 

Megjegyezzük, hogy erötelen egyházaknak e munkálat szerint csak az 
olyan egyházak ismertettek el, melyek évi deficittel küzdenek és nagy adósság 
terheli őket, dacára annak, hogy a hiány megszüntetésére a rendes évi kive-
tésen kivül külön az egyesekre 1 koronát, adósságtörlesztésre személyenkint 
évi 4 koronát vetnek ki. 

Ha ez a terv annak idején keresztül megy a maga egészében, ezzel az 
úgy nevezet „száraz csontokon" is lett volna segítve. E nevezet Ezékiel pró-
fétánál fordul elő legelsőben a 37-dik részben és száraz csontoknak mondjuk 
átvitt értelemben még ma is, melyeknek összegyűjtése legjobbjainknak min-
denkor nem kis gondot okozott, azokat az evangélikus hitrokonokat, akik 
más vallásúak közé vannak beékelve, nincsen sem templomok, sem iskolájuk, 
nincsen sem papjuk, sem tanítójuk és így ugyanaz a sors vár rájuk, mint a 
két malomkő közé szorult búzaszemre, megőröltetnek. Akkor az ilyen száraz-
csontok számát 180.000 lélekre becsülték, kik közül 1000 tanköteles gyermek-
számba ment. 

Ugyanakkor mások lába alatt is megmozdult a föld. A dunántúli evang. 
egyházkerület ide vonatkozólag Kőszegen tartott közgyűlésében egyakarattal 
igen fontos határozatot hozott. Nevezetesen, hogy a gyámintézet szent ügye 
annál mélyebb gyökeret verjen, felhatalmazta gyámintézeti elnökét, egyúttal 
felkérte püspökét, hogy a gyámintézet érdekében hatalmas „Felhivás"-t tegye-
nek közzé. A „Felhivás"-t az akkori dunántúli egyházkerületi gyámintézeti 
egyházi elnök, a mostani dunántúli evang. püspök fogalmazta, ki az apostolok-
tól örökölt lánglelkét e munkájába is belefektette. — Karsaynak, a nagy főpap-
nak csak az a szerep jutott, mi Luthernek, mikor a tudós Melanchton munká-
ját : az ágostai hitvallást aláirta. 

Ez a felhívás a következő: „A gyámintézet célja ismeretes. — Az is 
köztudomású, hogy az általa gyűjtött és kiosztott segély magyarhoni ev. egy-
házunkban már több, ínségtől nyomott, vésztől sújtott gyülekezetet mentett 
meg a bukástól. A viszonyok mindig sürgetőbben utalnak bennünket a méltó 
bizonyságtételre az élő hit mellett, mely az anyaszentegyházért minden áldo-
zatra kész. — Szükségesebb, mint valaha, hogy tettre keltsük azt az evan-
géliomi szeretetet, amelynek jelszava: „mindenekkel jól tegyünk, kiváltképen 
a mi hitünk cselédivel". — Egyházunknak vannak sebei, melyek orvoslásra 
várnak, másfelől tradícióink, melyek nemcsak a létező intézmények fentartását, 
hanem újabbak alkotását, a haladás újabb és újabb jeleit is követelik tőlünk. 
Kell, hogy azon tudat hassa át a vezéreket és a népet, hogy az akarat és 
erő egyesítése a nagy célok kivívásának mellőzhetlen feltétele. Ezen egyesülés 
azonban annál dicsőbb, ha az nem a rendszabályok kényszerítő hatása alatt 
jön létre, hanem a szivekből önként fakadó buzgalom szüli meg. Az élő hit-
nek, jóltevő szeretetnek hü képviselője a gyámintézet, mely míg egyrészről 
gondosan összegyűjti a részvét legcsekélyebb adományait is, másrészről ezek-
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kel sebeket hegeszt, mentő kart nyújt ama, templomainkat és iskoláinkat fenye-
gető veszedelmes ellenség, a szegénység ellen, megvalósítván amaz apostoli 
intést: „egymás terhét hordozzátok s úgy töltsétek be a Krisztus törvényét". 

De a gyámintézet fontos hivatását csak úgy töltheti be teljesen, csak 
úgy működhetik egyházunkban, mint hatalmas védő és alkotó tényező, ha a 
hivek serege egy szivvel-lélekkel tömegesen sorakozik támogatására. — Ma 
még — fájdalom — e célt nem értük el. Vannak gyülekezetek, melyekben a 
gyámintézet, negyedszázados fennállása után is, még ismeretlen valami. Bárki 
legyen ennek oka, nem háríthatja el magáról egy szent kötelesség elhanyagolá-
sának lesújtó vádját. — Vannak ismét oly egyházak, melyeknek elöljárósága 
eleget vél tenni tartozásának a gyámintézet iránt, ha erre a gyülekezeti pénz-
tárból kivett egy-két forintot ád. — Ezen eljárás az illetőkre nézve kényelmes 
lehet ugyan, de tulajdonképen nem más, mint kijátszása a gyámintézet kitűzött 
nemes céljának, mely nem a közpénztárból, hartem a családoknak s egyesek-
nek meleg részvététől várja az áldozatot. 

Számos gyülekezetet lehetne végül felsorolni, mely gyűjtés cimén oly cse-
kély összeggel jelentkezik a gyámintézetnél, hogy abból tagjaira fejenként alig 
esik egy fél- vagy negyed krajcár. — Ez tagadhatatlanul szűkkeblűség. Ha az ily 
egyházak vezetői a szegénységet hozzák fel mentségül, a válasz reá csak az lehet: 
Igen, de nem az anyagiakban, hanem az élő hitben nagy a szegénység . . . 

Ezt annál több joggal mondhatjuk, minthogy másrészről vannak igazán 
szegény gyülekezetek, melyek a maguk körében fejenként öt, tiz, sőt több 
krajcárt is gyűjtenek. 

Fel a munkára Sionnak őrei ! E szent örökségnek, az anyaszentegyház-
nak védelme követeli a gyámintézet felkarolását. Előre bajtársak ! Lelkészek ! 
Felügyelők! Legyünk fáradhatlan apostolai a nagyhivatású intézménynek, — 
templomban, iskolában és az életben. Törjük, seperjük a hideg közönyt, az 
önzést, gyújtogassuk a hithüség lángját és . . . meg fogjuk találni a d rachmát . . . 

Mint a tapasztalás folytán sikeresnek bizonyult gyűjtési módot, legyen 
szabad a következőt ajánlanom : 

( j ) Egy gyámintézeti gyüjtőládacska szerzendő, mely minden vasárnap 
az istenitisztelet alkalmával kitétetik. 

( 2. Két ünnepi alkalommal, például Áldozócsütörtökön és a reformáció 
emlékünnepén a persely tartalma a gyámintézeté. 

( j î ) A konfirmációra készülő növendékeket a lelkész, a cél kellő ismerte-
tése után, szinte felhivja a gyámintézeti adakozásra. 

(_4Évenként egyszer gyüjtőiv bocsátandó ki, melyet a megbízottak min-
den házba, családhoz bevisznek és pedig nemcsak az anya-, hanem a leány-
és fiókgyülekezetekben is. 

A lelkész a perselyhordozást és a gyüjtőivek kibocsátását megelőzőleg a 
templomi istenitisztelet kapcsában röviden jellemzi a gyámintézet célját s me-
legen ajánlja a hivek figyelmébe. — Magától értetődik, hogy a gyüjtőiven ott 
kell állnia mindenekelőtt a kibocsátó lelkész és a felügyelő nevének. Ne csak 
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buzdítsanak, de jó példával elöl is járjanak és tapasztalni fogják, hogy „a 
példa vonz és buzdít". — Vallásbuzgó elődeink készek voltak a hitért vért, 
életet is áldozni ; annyit tőlünk is joggal megvár az egyház, hogy magas-
rendeltetésü intézmézményeit ne csak szóval, hanem tettekkel is támogassuk. 

Az 1886-iki kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 61. pontja alatt adott utasí-
tás nyomán — Pápa, 1886 november 8-án — Gyurátz Ferenc ker. gyámintézeti 
e. elnök." 

A nagy munka másik ága, mire az előbbinél nem kisebb gondot fordí-
tott az elnökség : a testvéries jó viszony biztosítása, a szövetség megkötése a 
német Gusztáv Adolf-egylettel. Elődeink kezdetben ezt úgy tervezték, mit az 
1871 —1873. évi gyámintézeti jegyzökönyvekkel is igazolhatunk, hogy a 
a magyarhoni e. e. e. gyámintézet olvadjon be a német Gusztáv Adolf-egyesü-
letbe mint annak egyik magyarországi föegylete „magyarhoni e. e. e. gyám-
intézet Gusztáv Adolf-egyesüleíi főegylet" nevezet alatt. Ennek a forró óhajtás-
nak elsőben is maga a német Gusztáv Adolf-egyesület adott többszörös ki-
fejezést 1871-ben Stettinben tartott főgyülésén, ahol a magyarhoni e. e. e. 
gyámintézetet Doleschall Sándor, a hires „csonkakezü" pap képviselte. — 
Kiküldetéséről Doleschall 1871. évi október 8-án Sopronban tett jelentést a 
magyarhoni e. e. e. gyámintézetnek. E jelentésében többek között a követke-
zőket mondja : A német testvérek között minden oldalról élénken nyilvánult 
azon óhajtás: Vajha gyámintézetünk elhagyva eddigi elkülönített állását, az 
erdélyiek példájára a Gusztáv Adolf-egylettel egybeolvadna". Sok ideig ma-
gunk sem idegenkedtünk az egyesülésnek ily alakban leendő megtörténhetésé-
től. Mi több, a gyámintézet bizottságot is küldött ki ez érdemben a maga 
kebeléből dr. Székáts Józséf elnöklete alatt 1872-ben. A bizottság tagjai vol-
tak : Ivánka Imre, Sztehló András, Veres Pál, Simko Gusztáv, Kemény Mihály, 
Horváth Sándor, Jakobey József, Zelenka Pál. — Utóvégre mégis 1873-ban 
a magyarhoni e. e. e. gyámintézetnek ily alakú egyesülése a német Gusztáv 
Adol-egyesülettel végkép levétetett a napirendről, mi a német Gusztáv Adolf-
egyesületi körökben nem kis visszatetszést szült, érzékenykedéssel fogadtatott. 

Az egyesülés utáni törekvés abban a formában, amint fentebb róla szó 
volt, 1906-ban újból kisérteni kezdett, még pedig a magyarhoni e. e. e. 
gyámintézet köreiben. De a hamií alatt lappangó parázs ez alkalommal csak-
hamar kialudt. 

A magyarhoni e. e. e. gyámintézetnek a német Gusztáv Adolf-egylettel 
szándékolt egybeolvadása eképen elejtetvén, helyébe dr. Fricke G. Adolf, a 
Gusztáv Adolf-egylet központi elnökének és Zelenka Pál, báró Radvánszky 
Béla előzékeny közreműködésével a két testvérintézet között 1886 december 
29-én a legszebb testvéries egyetértéssel a következő szövetség jött létre. 
„Tisztelt Urak! Szeretett testvérek! Nagyrabecsült átiratokból (f. év 14/X1I.) 
és azon iratok, jelentések és kérvények özönéből (Fluth von Schreiben), me-
lyek hozzánk egyidőben érkeztek, azt a meggyőződést szereztük magunknak, 
hogy a mi Önök részéről a Gusztáv Adolf-egylet segítségének igénybevételét, 
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a mi részünkről pedig a segélynyújtás módozatát illeti, abban nekünk feltétle-
iijil_kéz kezet fogva kell eljárnunk, hogy a munkát kölcsönösen egymásnak 
megkönnyítsük f-s rendet hn»/imlí he, amelyet mindkét feTszTgoruan és követ-
kezetesen megtart. Ennek következtében: 1. jövőre csak azon kérvények jönnek 
tekintetbe, azaz vétetnek fel általunk az évenként március végével, vagy ápri-
lis elején nyomtatásban megjelenő „Kivonat" (Auszüge) és az erre fektetett 
„Segélyezési Terv"-be (Unterstützungsplan), melyek Önök által évenként jóvá-
hagyattak és a felvételre ajánltatnak. Magától értetődik azon feltevésünk, hogy 
a jóváhagyásnál a legszigorúbb tárgyilagosság lesz az irányadó, hogy neve-
zetesen ajánlataikban különbséget nem fognak tenni az ág. hitv. evang. és 
a református, sem a német és magyar, avagy a tót és magyar egyházak, kö-
zött. — Ha mégis közvetlen érkeznek hozzánk kérvények Magyarországból, 
azok egyszerűen mellőztetnek. Azt hisszük, hogy e feltétlen határozatot alkal-
maznunk kell, mert ha az így érkezett kérvényeket jóváhagyás végett Önök-
höz visszaküldjük, ezáltal sok fáradságot okozunk az írásban és fölösleges 
postaköltséget és ami a fő : a kívánt rend még sincs elérve. — Pedig a 
magyarhoni egyházaknak, melyek a Gusztáv Adolf-egylet segítségét igénybe 
óhajtják venni, meg kell szokniok, hogy ehhez csak az Önök gyámintézete 
útján juthatnak és ez biztosan csak úgy lesz eszközölhető, ha észreveszik, 
hogy közvetlen Lipcsébe küldött folyamodványokra nincsenek tekintettel. — 
Azonban kérve-kérjük Önöket — miután évről-évre az egylet segélyeszközei-
nek igénybevétele emelkedik, hogy ajánlatba hozatalra csak azon folyamodó 
gyülekezetek jelöltessenek ki, melyek a Gusztáv Adolf-egylet segítségét egyál-
talán nem nélkülözhetik. A mostani állapot tovább fenn nem tartható. A magyar-
honi egyházak számát „Kivonatunk" és „Segélyezési Tervünk"-ben apasztani 
kell. — Mi azonban, kik nem állunk oly közel, majd alig tudjuk a kiválasz-
tást eszközölni. Ennek következtében igen ajánlatos volna, ha a „Kivonatok" 
legközelebbi füzete számára a kéziratot már is Önök állítják össze. 

2. Jövőre pedig minden, a magyar gyülekezetek számára megajánlott 
segélyösszeget, akár tartozzék az a közpénztáros, akár pedig a velünk szövet-
kezett egyes főegyletek pénztárára, egyenesen Budapestre, Önök pénztárosának 
fogjuk küldeni. 

3. Így a jótéteményes, magyarhoni gyülekezetek nyugtái és köszönőiratai 
sem küldhetők közvetlen az egyes jóltevőkhöz, hanem Önökhöz és Önök ál-
tal együttesen hozzánk. Mi pedig azokat a címzettekhez továbbítjuk. 

Azt hisszük, hogy a föntebbiek betartása mellett mindkét félre nézve 
megfelelő rendet hozunk be. Lipcse, 1886 december 29-én. A G.-A.-egylet 
központi elnöksége : Kiváló tisztelettel dr. Fricke elnök, dr. Criegern jegyző." 

A központi bizottság e nagybecsű átiratot tárgyalván, Budapesten, 1887 
május 13-án ez érdemben következőleg válaszolt: 

„G. A.-egylet Nagyérdemű Központi Elnökségének Lipcsében ! — Nagy-
becsű átiratukat 1886 december 29-ről, illetve az abban foglalt elvi meg-
állapodásokat nagyon fontosnak, közös munkálkodásunkra nézve erőteljes 
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határozatnak tartjuk. Azért is örömünket nem titkolhatjuk el, hogy Önök arra 
a meggyőződésre jutottak, miszerint nekünk, hogy rendet hozhassunk be, 
amelyet mindkét fél szigorúan és következetesen megtart, kezet fogva kell el-
járnunk. Ehhez mérten : 

1. A határozatot ki fogjuk hirdetni és az elöljárókat arra fogjuk kötelezni, 
hogy csak olyan jelentéseket támogassanak és küldjenek fel hozzánk, amelyek 
hiteles adatok alapján valódi és nagyobb szükségről tanúskodnak. 

2. Önök segélyezési tervezetébe felvételre csak olyan jelentéseket aján-
lunk, amelyek Önök elé terjesztendő tervezetünkbe is bele illenek. 

3. A jelentések elbírálásánál, amit a központi bizottság teljes ülésében 
végzünk, a legnagyobb tárgyilagosság fog vezetni bennünket, nem tekintünk 
sem nyelvre, sem hitvallásra, csupán a helyzet szükségét mérlegeljük. 

4. A lehető legszélesebb körben az illetők tudomására hozzuk, hogy 
olyan folyamodványok, melyek a magyarhoni e. e. e. gyámintézet elkerülésé-
vel, avagy csakis az egyházmegyei gyámintézetek támogatásával kerülnek ki, 
Önök által figyelembe nem vétetnek, illetve egyszerűen visszaküldetnek. 

5. A segélyre ajánlottak sorozatából magunk állítjuk össze a „Kivonatot" 
és azt a jelentésekkel együtt Önökhöz kiküldjük. 

6. Miként eddig, úgy jövőre is a szeretetadományok kifizetését egyete-
mes pénztárnokunk által eszközöltetjük, az értesítések megküldését, a nyug-
ták, köszönőiratok beszerzését pedig gyámintézeti elnökeink feladatává tesszük, 
úgy hogy senki addig pénzhez ne jusson, míg a nyugta és köszönőirat kéz-
nél nincsen. 

7. Végül az új rend szigorú és következetes betartására magunkat köte-
lezzük és azon leszünk, hogy szegényeink Önöknek terhére ne legyenek. Fogad-
ják szívbeli köszönetünket szívesen látott fontos átiratukért és az új rend elő-
készítéséért ! Isten gazdag áldása nyugodjék ezen testvéri szeretet által köztünk 
létrejött újabb szövetségen és munkájukon a Jézus Krisztusban ! Többire a 
legmélyebb tisztelettel maradunk Budapesten, 1887 május 13-án, a magyar-
honi e. e. e. gyámintézet központi bizottsága nevében Zelenka Pál m. k. 
egyházi elnök, báró Radvánszky Béla m. k. vil. elnök, Bognár Endre m. k. 
jegyző." 

A legfőbb ideje itt volt annak, hogy egy „modus vivendi"-ről intézke-
dés történjék, — hogy a barátságos jó viszony a két intézet : Gusztáv Adolf-
egylet és a magyarhoni e. e. e. gyámintézett között mielőtt létrejöjjön, illetve 
megszilárduljon ; lia nem egyébért, már csak azon okból is, mert nem levén 
ellenőrző közeg nem egy folyamodó ajr inálkozó alkalommal visszaélt, j k á r -
hányan hibás eljárásukkal rontották tekintélyünket a külföld előtt. — Teszem : 
a G. A.-egylet joggal megkövetelheti, hogy akiknek segélyt nyújt, azok az 
illem szabályai folytán is a nyert segélyért köszönetet mondjanak. És mégis 
mi történt? Az elnökség maga panaszolja1 : „Kérdést intéztem a segélyben 

1 L. Gyámintézet, 111. 5. 1886. 
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részesült testületekhez az iránt, hogy eleget tettek-e kötelességüknek ? ha igen? 
mily úton-módon? Erre minden helyről kaptam választ, ámde nagyon meg-
lepőt. Az egyik a köszönőiratot kiküldte közvetlenül, a másik az esperesnek, 
a harmadik az esp. gy. elnöknek, a negyedik a ker. gy. elnöknek, az ötödik 
az egyetemes elnöknek, a hatodik az egyetemes pénztárnoknak, a hetedik 
egyes, általa ismert befolyásos egyénnek, — az egyik azonnal, a másik má-
jusban, a harmadik juliusban, a negyedik szeptemberben, az ötödik október-
ben, a hatodik novemberben, a hetedik . . . elfeledte . . . Lett azután nagy 
lótás-futás. Hová lett hát a köszönőirat? Nehogy a köszönőirat elmaradása, 
elkésése vagy eltévedése miatt súlyos vád emeltessék ellenünk, hogy eljárá-
sunk . . . már épen illetlen . . . jövőben az elnökség fogja a köszönőiratokat 
összegyűjteni és az illetőknek elküldeni". 

A nagynevű téti Karsay Sándor, a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület 
utolsó szuperintendense, 1887-ben töltötte be áldásos lelkészi hivatalának öt-
venedik esztendejét. Ezt a nagyjelentőségű évfordulót egyházkerülete 1887 
aug. 24-én Győrőtt fényes ünneppé avatta fel, melyen a magyarhoni e. e. e. 
gyámintézet is küldöttségileg részt vett. Az ünnep jelentőségét első sorban 
Káldy Gyula, a dunántúli egyházkerület felejthetlen felügyelője fejtette ki. 

"Nagy hatást keltett beszédében a diszmagyarba öltözött daliás főúr a követ-
kezőket mondotta : 

„Azok, kiL-egyháziJiözéletünknek szentelik^ munkásságukat, kell, hogy 
előre is lemondjanak a hiúságról ; mert az e téren kielégítést nem talál ; nincs 
itt egyéb jutalom, mint hitfeleink elismerése. De ez ép azért nagybecsű, mert 
ezt sem kincsért, sem pénzért nem osztogatják, azt csak a közbizalom adhatja 
meg. Főtisztelendőséged személye iránt érzett közbecsülés hozta ma önként 
össze a dunántúli egyházkerületet, hogy 50 éves lelkészi munkássága iránt 
elismerését kifejezze. Mi volt ez 50 év ? ! Nem egyéb, mint szakadatlan és 
hű teljesítése a valódi protestáns pap kötelességeinek, mert igaz hirdetője 
volt a megmásíthatlan evangéliumnak, lelkes, önfeláldozó harcosa egyházi 
közéletünknek s minden körülmények közt rendíthetlen hű fia a magyar 
hazának. 50 éve annak, hogy főtisztelendőséged az Úr oltára előtt az Úr 
szolgájává felavattatott s ez idő alatt példaadásával, a szónak hatalmával és 
a hitnek meggyőző erejével hintette el az erkölcsi nemesedés és igazi vallá-
sosság magvait. Lelkészi felavatásával egyidejű közéletünkben buzgó részvéte 
s mint a hazai protestántizmus múltjának alapos ismerője, azon meggyőződésre 
jutott, hogy egyházunk bajainak, szorongattatásainak okát legnagyobbrészt 
szervezetlenségünkben s anyagi eszközeink szegénységében kell keresni. 

Ezen bajok megszüntetésének szentelte tetterejét. Nem volt oly irányú 
intézkedés, intézmény, hogy vagy mint kezdeményező, vagy mint szakértő 
közreműködő vezérszerepet ne viselt volna ; fokozódott pedig ez irányban 
tevékenysége, midőn a közbizalom a szuperintendensi székbe emelte, s hízelgés 
nélkül elmondhatom, miszerint főtisztelendőségednek köszönhetjük, hogy leg-
utóbbi időben is megóvhattuk függetlenségünket s a dunántúli egyházkerület 

liognár Endre: Az ev. gyámintézet második huszonöt-éve. 3 
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a jövőben is nem úgy kénytelen cselekedni, ahogy lehet, hanem amint kell. 
Sérteném önérzetét, ha igaz hazafiságát bizonyítgatnám ; hisz nyitott könyv e 
tekintetben is főtisztelendőségednek élete s köztudomású dolgokat bizonyítani 
felesleges. Mindezeknél fogva emlékezetes e mai nap, nemcsak főtisztelendő 
Úrra, de az egyházkerületre nézve is, s méltó, hogy emlékkel megjelöltessék ; 
de nem lehet az fénylő ércből s ragyogó drágakövekből, mert ez puritán egy-
szerűségünkkel össze nem egyeztethető. De hisz van nekünk, mi ércnél 
fényesebb, drágakőnél ragyogobb, mely a szellem fényével bevilágítja a tudat-
lanság setétségét, felderíti a vakhitnek homályát s ez a mi : szentkönyvünk, a 
Biblia! Fogadja ezt tőlünk főtisztelendőséged e nap emlékéül! Hisz e könyv 
volt az, mely mint ifjút egyházunk szolgálatára lelkesíté, — mint férfiúnál 
fokozta, acélozta erelyét protestáns egyházunkért való küzdelmeiben, s az 
aggkorban ez adja meg az élet félboldogságát, a léleknek nyugalmát Fogadja 
tőlünk ezt azon szivből eredő kívánsággal, hogy a mindeneknek Ura engedje 
meg, hogy ép testtel, ép lélekkel még soká szolgálhassa az Urnák oltárát, 
protestáns egyházunkat és a magyar hazát!" 

Káldy üdvözlete után a magyarhoni e. e. e. gyámintézet nevében Zelenka 
Pál beszélt : „Térj haza tieidhez és beszélj ! Mondd, mily nagy dolgot cselekedett 
veled az Úr, mennyire megkönyörült Ő rajtad". Urunk, Megváltónk ezt a 
tanácsát elfogadta, követte, nemcsak az evangyélmi férfiú egykor, aki gyötrő 
kínjaitól megszabadíttatva ; hálából követni akarta szabadítóját az Urat, hanem 
az egyetemes gyámintézet is, midőn 27 évig történt vándorlás után nem 
először tér haza ide övéihez, s beszél nagy dolgokról, amelyeket cselekedett 
vele az Úr. Hazatért ide szülőföldjére s a kezdőkor emlékeinek hálája alatt 
beszél hálatelt érzelemmel kegyelemről, amellyel őt az Isten a szeretet szelleme 
által megtartotta, segítségről, amellyel törekvéseit megszentelte, feladatát meg-
áldotta. Hazatért most ide . . . s első oltárának ezen zsámolyán, akna-útjának 
ezen bejáratánál leborúl imádattal, feltekint hivőleg, felkiált áldólag: „Nagy 
az Úr, hatalmas és kegyelmes, mindvégiglen tart az ő irgalmassága!" Haza-
tért csakugyan. Az új korszak reggelén, e kerület fellegvárában tüzetett ki az 
első zászló 1857-ben Sopronban, vérpiros betűkkel e felirattal: „Egymás terhét 
hordozzátok és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét". Az éles szemek ezt 
Budapesten és Kőszegen, Eperjesen és Pozsonyban, Győrött és Losonczon 
csakhamar meglátták. A lobogótársak e bércfokon csakhamar kitüzettek, s új 
élet támadt, új sereg esküvék ez új zászlók alá. Élő alakot nyert az egyház-
mentés és építés vezérelve a gyámintézetben. Hazatért csakugyan. Ezen 
egyházkerület közgyűlése mondta ki 1860 május 31-én__KőszeggnLelső ízben, 

" hogy legyen gyámintézet ! Központi bizottmányt alakított s azt az eszme meg-
valósításával megbízta. Ë kerület közgyűlésén, Győrött 1860 augusztus 24-én 

alakult meg az első gyámintézet. E kerület programmja vált Budapesten (1860 
május 22-iki egyetemes gyűlésen) az egyetemes gyámintézet programmjává. 
Hazatért tehát. Huszonhét év multán most mutatja be magát e kerület törvé-
nyes képviseletének először, s ugyancsak itt e fénytelepen, ahól ép ma 27 
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éve, hogy megkereszteltetett, most már mint férfi mutatja be magát s beszél 
ürömmel, melegen: Atyafiak! Testvérek! ime lássátok, élek és a tietek vagyok. 
Élek Isten kegyelméből és a hittestvérek szeretetteljes gondozásából. Tietek 
vagyok : „Ahová te mégy, én is oda megyek . . . néped népem, Istened 
Istenem!" Imám, munkám, örömöm, áldásom a tietek! Üdv nektek! Hazatért 
azonban nemcsak szülőföldjére, e kerületbe, hanem Hozzád is, egyik nevelő-
atyjához, ünnepelt férfiú, jubiláló lelkész, felkent püspök, hírneves egyháznagy ! 
Miként a jó gyermek jó atyja keblére, kebledre borúi most, azon kebelre, 
amely hosszú félszázad óta dobog erősen egyházért, hazáért, szeretetben 
egyházszeretetért, testvériességben testvérszeretetért, közpályán közmunkáért, 
társadalomban magyar barátságért, gondtalan órákban kedélyességért . . . 
szellemes szellemeknek, lángoló sziveknek megadatott örök ifjúságért. 

Már 1860-ban tényező voltál a központi bizottmány tagjainak sorában. 
Az egy Thiering kivételével Pálfy, Tóth, Hrabovszky, Poszvék, Király, Petrik 
volt társaid rég az apákhoz költöztek. Ámde Te itt maradtál a fiak közt atyá-
nak, gondozó után örömatyának, tengerfokán világítótoronynak, Isten irgalma 
cselekedte ezt, hogy legyen méltó örömünk tebenned. Ugyancsak már 1860-ban 
adtál a gyámintézet igéjének Győrmegyében, mint esperes, életet. Áldottemlékü 
Székáts helyére Téged keresett meg a közegyház helyes közérzéke. És te vál-
lalkoztál. Elnöki beköszöntő beszédedben (1867), majd elnöki szózatodban 
(1868) tett férfias kijelentésedet, melyszerint a kijelölt tér elfoglalását intéze-
tünk magasztos célja és a közbizalom erkölcsi hatalma tették kötelességeddé, 
— férfiasan beváltottad. — Kassa, Aszód, Somorja, Sopron, Miskolcz, Buda-
pest és Igló (1867—1874) gyönyörködtek fényes szellemedben, épültek nemes 
példaadásodon, megszerették Benned a gyám intézetet. Letetted ugyan (Iglón, 
1874) a vezérpálcát, de az édes gondot nem. Személyesen adtad át helyedet 
(Temesvár, 1875) métó utódodnak, a nagy Czékus-nak s azután még több 
izben (Székesfehérváron 1880, Szombathelyen 1884, Csabán 1885) felkerestél 
minket és mi mindannyiszor örvendettünk, tiszteltük Benned a gyámintézet 
vezérférfiát, az ideális egyház- és testvérszeretet személyesítőjét. És Te meg-
maradtál máig annak, ami voltál. „Valamint eddig szivemen hordoztam a 
gyámintézetet, jövőre sem vonom meg tőle közreműködésemet." Búcsúbeszé-
dedben tett ezen ígéretedet (Igló, 1874) megtartottad. Szereteted mindig mély, 
jóindúlatod tiszta, törekvésed buzgó, lelkesedésed lángoló, áldozatod égő volt 
a közegyház s benne a gyámintézet iránt. 

Mindezen jókat most mély hálával, édes szeretettel, boldog örömmel kö-
szöni meg neked e nagy napon, nevelt fiad : a gyámintézet. Ezért borúi most 
meleg kebledre s egyesíti közfohászban, imádatos jókivánatait : Illés szekere 
még ne álljon házad elé! Az Úr ne szólítson még fel a Nebo hegyére, hogy 
ott megmutassa az igéret-földét ! Maradj közöttünk még sokáig, Isten áldott 
embere !" 

3* 
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Ezenfelül a magyarhoni e. e. e. gyámintézet még külön üdvözlőirattal 
is kitüntette a valódi, igazán nagy papot.1 

Azóta elhunyt Káldy (+ 1888), nincs köztünk Karsay (f 1901). — Miként 
hajdan a nevére büszke „római polgár" lelkesedni tudott a régi Róma ere-
jéért és dicsőségéért, Brutus bárdjáért és Scipio kardjáért, a Curilis szék mél-
tóságáért és a triumphus véres pompájáért: úgy lelkesedik ma is minden 
dunántúli evangélikus egyháztag egyházáért, vallásáért, annak intézményeiért 
és vezéreiért. Káldynak és Karsaynak is bő részük volt e megérdemelt ki-
tüntetésben. 

Ugyanabban az esztendőben, mikor a dunántúli evang. egyházkerület a 
fényes Karsay-jubileumot ülte, hunyt el a jó Jakobey József is 1887 május 
13-án, ki mint egyetemes pénztáros a gyámintézet vagyonát is kezelte, a nála 
megszokott hűséggel, lelkiismeretes pontossággal és oly önzetlen szeretettel, 
hogy 21 éven át teljesített szolgálataiért a gyámintézettől egy fillért sem foga-
dott el, elégnek tartván azt a dicsőséget, hogy a gyámintézet szent ügyét ő 
is szolgálhatta és munkájáért bő kárpótlásnak vette, ha az Elnökség időnként 
őt is meghívta a gyámintézet vándorgyűléseire. Mikor Jakobey meghalt, a köz-
ponti bizottság elhatározta, hogy míg egyrészről Jakobey elhunytával a gyám-
intézetet ért érzékeny veszteség felett jegyzőkönyvében fájdalmának ád kifeje-
zést, addig másrészt temetésén küldöttségileg képviselteti magát és koporsó-
jára a gyámintézet nevében koszorút tesz, egyúttal a gyászoló özvegynek 
irásbafoglalt részvétét fejezi ki. — Jakobey helyét a hozzá méltó utód, Bendl 
Henrik foglalta el, ki az idő óta megnyerő modorával, szelídségével, szolgálat-
készségével sok jó barátot szerzett a gyámintézetnek — s miként Jákobéi ; 

úgy ő is örömmel vesz részt a gyámintézet évi gyűlésein, hogy itt jó bará-
taival találkozván, azoknak szeretetteljes körében felejthetlen órákat töltsön, ki 
különben hivatalos ügykörében folyton hideg, rideg számokkal foglalkozik ; 
mert ő nemcsak a magyarországi ágost. hitv. evang. egyetemes keresztyén 
egyház és a gyámintézet sáfára, de egyúttal ő kezeli jó barátjával, az 
alázatoslelkű Liedemann Rezsővel, mint ellenőrrel, a Luther-Társaság, a pesti 
evang. egyház és egyházmegye, úgyszinte a pestmegyei esperesség vagyonát is. 

A hazai protestáns irodalom fejlesztése és terjesztése érdekében 1886 és 
1887-ben két nagyjelentőségű vallásos irodalmi társaság alakúit: a Luther-
Társaság és a Prot. Irodalmi Társaság. Hogy erről a gyámintézet történetének 

Tcerétebén is tétetik említés, tesszük azért, mert a Luther-Társaság 1898 óta, 
mint vándor útitárs a gyámintézettel egy időben és egy helyen tartotta évi 
közgyűléseit. — Utóbbi időben azonban ez az eljárás egyre jobban arról 
győzte meg az intézőköröket, úgy a magyarhoni e. e. e. gyámintézetnél, mint 
a Luther-Társaságban, hogy az együttes gyülésezés sehogy sem válik előnyére 
mind a két intézetnek, sőt az egyiknek sikere lerontja a másikét Miért is 
legutóbb úgy a magyarhoni e. e. e. gyámintézet, mint a Luther-Társaság el-

1 Lásd „Gyámintézet" IV. évfolyam, 1887. 4-ik szám. 
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határozta, hogy elválnak egymástól s mindegyik külön-külön, más és más 
helyen tart gyűlést. — A Luther-társaság eszméjét 1883-ban, Luther születé-
sének négyszázados megünneplésekor Tersztyánszky Ferenc vetette fel az ő 
Pozsonyban megjelenő akkori egyházi Lapjában. — Az általa felvetett eszme 
legelevenebb visszhangra lelt a dunántúli evang. egyházkerületben, úgyannyira, 
hogy nevezett egyházkerület nyomban a maga kebeléből egy három-tagú bi-
zottságot küldött ki azzal a felhatalmazással, hogy készítsen ide vonatkozólag 
egy alapszabály-javaslatot és egy memorandumot. A bizottság tagjai voltak : 
Gyurátz Ferenc, Horváth Sámuel és Bognár Endre. Ugy az alapszabály javaslat, 
mint a memorandum Lovászpatonán lett nyélbe ütve s mindkettőt Karsay püs-
pök terjesztette be és ajánlotta elfogadásra az egyetemes gyűlésnek. Az így 
elfogadott alapszabály-javaslat lett a Luther-Társaság első alapszabályáúl, mellyel 
a Luther-Társaság 1886 október 13-án Budapesten megalakult. Rá egy évre a 
Prot. Irodalmi Társaság is szervezkedett. — Míg a Luther-Társaság, mint neve 
is mutatja, inkább az evangélikus hívekre támaszkodik, addig a Prot. Irodalmi 
Társaság mindkét hazai protestáns egyházat magában egyesíti. 

Vajha sűrűbben és minél több dologban együttesen intézkednének ! Ugy 
a Luther-Társaságnak, mint a Prot. Irodalmi Társaságnak jelenben a nagy 
egyháztörténetiró, bányakerületi felügyelő, volt vallás- és közoktatásügyi állam-
titkár Zsilinszky Mihály az elnöke. A Prot. Irodalmi Társaságban kivülötte társ-
elnökök: Antal Gábor dunántúli ref. püspök és gróf Tisza István. — Antal 
Gábornak erős érzéke van az „unió"-hoz, már családja összetételénél fogva. 
Mint főrendiházi tag, a főrendiházban a protestáns érdekek egyik bátor szó-
szólója, hol a kényesebb vallási ügyekben felszólalásával csakhamar elárulja 
a sima diplomata ügyességét. — Gróf Tisza István a bölcs államférfiak egyike. 
Az 1909-dik évben a Prot. Irodalmi Társaság közgyűlésén ő tartott előadást, 
a protestántizmusról és az értelmi felvilágosodásról. Ezzel is igazolta, hogy a 
vezér, a világi egyháznagy, e téren is otthon van, itt is csak babér teremhet 
a számára. 

Munkánk keretébe bele tartozik, bele illeszthető, hogy felelevenítsük itt e 
helyen annak a férfiúnak emlékezetét is, kinek 1882-ben bekövetkezett halá-
lával elszakadt újból egy szál, amely legerősebben, legérthetőbben fűzött 
minket az apák emlékéhez s elhunytán az árvák érzése fog el bennünket. — 
Ugyanis a szelidlelkü báró Prónay Gábor után az egyetemes felügyelői székben 
1875-ben Zsedényi következett. Zsedényi, mint egyháztag, a puritán egysze-
rűség hive, mint képviselő az ország „Sparrmeistere", mint Mecaenas a ma-
gyarországi ágost. hív. evang tanítók legnagyobb jóltevője. Utóbbit azzal bi-
zonyította be, hogy mind a négy egyházkerület tanítói számára 100.000 forint 
alapítványt tett. — Ő volt a legelső Mádayval együtt, ki a tiszai ág. hitv. 
evang. egyházkerület késmárki gyűlésén 1859 szeptember 27-én a pátens ellen 
határozott állást foglalt. Az akkori kormány őt ezért több évi börtönre Ítélte. 
A többi kerületek azután az ő példáját követték, minek eredménye az lett, 
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hogy I. Ferenc József a pátenst, 1860 május 15-én kiadott rendeletével fel-
függesztette. 

Zsedényit 1879-ben az egyetemes felügyelői székben Radvánszky Antal 
követte, ki később bárósággal lett kitüntetve. Radvánszky volt ama hires 
zólyomi követ, ki a XIX-ik század negyvenes éveiben a „reverzálisok" ellen 
az országgyűlésen erősen kikelt s azokkal, kik azt pártolták, férfias önérzettel 
bátran szembeszált és felvette a nemes harcot. Beszédei mindannyiszor fényes 
tehetségeiről, szeplőtlen jelleméről, liberális gondolkodásáról, egyházszeretetéről 
tettek eleven tanúbizonyságot. — Fájdalom, amit a Radvánszkyban megnyilat-
kozó szellem 1886-ban az 53. törvénycikk megalkotásával a törvényben le-
rakott, azt az 1894. évi 31-ik törvénycikk végkép elseperte, — mert a rever-
zálisok kicsikarását törvényesítette. Ez a szabadalmazott lélekhalászat a csen-
des vizeken lesz a mi megölő betűnk, ha csak az apák erényeihez, azok hit-
beli SZÍVÓS ragaszkodásához vissza nem térünk. 

Dicsőemlékezetű Radvánszky Antal 1879-ben mikor egyetemes felügyelői 
székét elfoglalta, 2000 forintot adott egyetemes alapra, azzal a bizodalmas 
hittel, hogy majd mások is követni fogják. De csalódott ; mert áldozatkészsé-
gét ott majd alig követték. 

Mi ott és akkor Radvánszky Antalnak nem sikerült, azt a tervet a ma-
gyarhoni e. e. e. gyámintézet 1886-ban felújította, próbát tett vele, hogy min-
den családfő évente legalább 2 forintot adjon a gyámintézetre. Ez volt a „két 
forintos" kölcsön. Ha sikerül terve, csak egy éven át is ezrekkel szaporodik 
a gyámintézet tőkéje. Azonban az egyház adakozó kedve ekkor sem volt na-
gyobb. A „tihanyi Echo" ez alkalommal nem adta vissza többszörösen, a belé 
kiáltott igét. 



IV. FEJEZET. 

(A magyarhoni e. e. e. gyámintézet vezérférfiai Zelenka és báró Radvánszky Bélán 
kivül : a központban, a bányai, a dunáninneni, a dunántúli és a tiszai egyházkerü-

letben, a második 25-év alatt.) 

Mielőtt a gyámintézet történetében tovább haladnánk, megemlékezni tar-
tozunk a gyámintézet vezérférfiairól, kiknek hősies elszántsága és kitartó mun-
kássága nélkül alig volnánk ott az eredmény dolgában, amire egy félszázad 
után mával örömmel rámutathatunk. — Mindegyik a maga munkakörében azt 
a példát követte, mit e tekintetben a gyámintézet kezdő éveiben a vasi felső 
egyházmegye nagynevű felügyelője Hrabovszky János mutatott. Ugyanis ő a 
gyámintézet érdekében minden ház ajtaján többször is bekopogtatott. Utóvégre 
hitsorsosai megsokalták Hrabovszky buzgólkodását, mit ő maga is észre vett 
s azt felelte a nyugtalankodók panaszaira : „Zsörtölődéstek mind hiábavaló. 
Azzal csak azt éritek el, hogy ezután két tarisznyával megyek hozzátok. Az 
egyiket elől, a másikat hátúi akasztom a nyakamba s az elsőbe a ti alamizs-
nátokat, a másikba a ti zugolódástokat rakom". Hrabovszky Jánosról azt is 
feljegyezte azon idők krónikása, hogy mikor az egyházkerületi gyűlésekre 
ment, családostul utazott, értvén alatta egyházmegyéje papjait. Ha Hrabovszky 
szellemes mondását követjük, akkor egyúttal ahhoz is alkalmazkodunk, mit 
legutóbb Kassán az ékesen szóló, lánglelkü Láng mondott költői lélek sugalta 
szép beszédében : „Nagyon jól tudom, hogy most, amidőn a jótékonyság 
annyi alakban fordul az emberek könyörületességéhez, minden egyleti mun-
kásság sok nehézséggel jár. Jól tudom, hogy a buzgólkodóknak sok kisebb-
nagyobb bajjal kell megküzdeniök, hogy sokszor a legnagyobb jóakarat és önzetlen 
fáradozás félreismerésnek, vagy legalább is egy csomó jogosulatlan sértett hiúság 
berzenkedésének van kitéve. De ez ne riasszon vissza senkit. Sikert a leg-
nemesebb munkában is csak az érhet el, kiben a nemes célért való lelkese-
dés oly nagy, hogy ezen végre is apró-cseprő kellemetlenségeken túl tudja 
magát tenni. 

Csakis a kezdet nehéz. — Aki egyszer belemelegedett a szeretet mun-
kájába, az a kicsinyes perpatvarokon könnyen felül tud emelkedni. Sőt némi 
kisebb fajta bosszúságból csak még több kedvet merít a munkára. Amint a 
szép meleg nyári nap is csak akkor igazán élvezetes, ha közben egy kis felhő-
tornyosulás fenyeget, vagy épen egy futó záporocska fölfrissíti a levegőt. Akik 
a szeretet áldásos munkájában közreműködnek, erőt meríthetnek abból a nemes 
öntudatból, hogy hazájuknak és egyházuknak egyformán használnak". 



— 40 — 

Zelenka visszaléptével a gyámintézet kormányrúdja mellől, „örökös disz-
elnök" cimmel kitüntetve és báró Radvánszky Béla elhunytával, következők 
vittek ez ideig vezérszerepet. A központban : dr. Baltik Frigyes, Gyurátz Fe-
renc, dr. Láng Lajos. Dr. Baltik Frigyes (1895—1903) püspök, főrendiházi 
tag, a theologiai tudományok mestere, különösen otthonos a Szentírás magya-
rázatában. Érdemeit a rostocki egyetem is elismerte, amidőn öt „doctor 
theologiae et philosophiae" cimmel kitüntette. A hazai evang. egyház pedig 
érdemei elismeréséül Geduly elhunytával majd püspökké, majd meg a ma-
gyarhoni e. e. e. gyámintézet egyházi elnökévé választotta. Dr. Baltik hiva-
talra nézve a legidősebb püspök és mint ilyen egyházi alkotmányunk értel-
mében az egyetemes felügyelőnek elnöktársa. Ez idő szerint Baltik, Zelenka és 
Gyurátz, e három együtt képviseli az evang. püspöki kart a magyar törvény-
hozás főrendiházában az 1885. évi VII. törvény alapján. 

Gyurátz Ferenc püspök, főrendiházi tag, tanulmányai végeztével 1867-ben 
a kies Zalába került a kővágóeörsi progimnáziumba tanárnak. Mind a négy 
osztálynak egymaga volt a professzora. — Gyurátz nagy készültséggel, sok 
tudással és vasszorgalommal, nem kisebb nemes ambícióval fogott a nagy 
munkába. A fényes eredmény, mit tanítványaival az iskolai év végével felmu-
tatott, — ámulatba ejtette az egész hallgatóságot, magát az egyházmegyét is. 

Még annyira szerette volna is őt a dunántúli egyházkerület megnyerni 
tanárnak Sopronba, az evang. Lyceumba, az egyházkerületnek ez édes remé-
nye nem teljesült, sem 1869-ben, sem azóta. — Ő papnak készült, pap is 
akart lenni. Azért a tanárság helyett elfogadta a beledi, majd meg a pápai 
evang. gyülekezet meghívását s oda ment el papnak. Majd 40 esztendeje mióta 
Pápán mííködik. Azóta több helyre meghívták. Hivták Győrbe, hivták Kő-
szegre . . . De ő csak Pápához ragaszkodott. Ott akarta a megtisztított evan-
gyéliomot a szegényeknek prédikálni, prédikálta is oly eredménnyel, hogy e 
gyülekezetből minden tekintetben minta-ekklézsiát csinált. 

Nem akarunk életrajzot irni. Csak két fontos eseményt óhajtunk felemlí-
teni Gyurátz nevével kapcsolatban. Az első, hogy amit Pál apostol (II. Kor. 
12.) a lelki ajándékokról mond, mindabból ő is bőven kapott. — Kapta: a 
bölcsességnek, a tudománynak beszédét, erős hitet, mely hegyeket megmoz-
gat, isteni erőknek cselekvésére való ajándékot, a lelkek megválasztatásának 
ajándékát, különböző nyelvek nemeinek tudását, nyelvek magyarázását. — A 
második, hogy 1875 óta kevés megszakítással midezideig, különböző állások-
ban ugyan, de folyton szolgálja a gyámintézet szent ügyét, mint kormányos. 
Följegyzésre méltó róla, hogy mint soproni theologus, nevelője volt a mostani 
váczi püspöknek, gróf Csáky Károlynak és testvérjének Manónak. Együtt la-
kott velük. 

Dr. Láng Lajost, valóságos belső titkos tanácsost, volt kereskedelemügyi 
minisztert, m. kir. tudomány-egyetemi tanárt a magyarhoni e. e. e. gyáminté-
zet 1895-ben nyerte meg legelőször a dunáninneni egyházkerületi gyámintézet 
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világi elnökének, 1907-ben pedig egyhangú lelkesedéssel világi elnökévé 
választotta az elhunyt báró Radvánszky Béla zászlós-úr helyébe. 

Fényes pályát futott meg Láng eddig is, a nagy emberek, a kiváló 
államférfiak soraiban. De mert élete napja még mindig emelkedőben van, 
reménylhetőleg nagy feladat várakozik jövőben is higgadt államférfiúi böl-
csességére, úgy a trón, mint a haza szolgálatában. Legutóbb az 1909-ik 
esztendő vége felé, mikor a hajó már végkép megfeneklett és a kormányosok 
tanácsokban megfogyatkoztak, a tenger és a hab pedig egyre jobban zúgni 
kezdett : akkor is igénybe szerették volna venni az ő szolgálatát, hogy mint 
„grata persona", az udvarnál egy „átmeneti" kormány élén közvetítsen király 
és nemzet között, és a békés kibontakozást ezáltal elősegítse. Úgy de erre 
Láng nem volt kapható, hogy amit mások elrontottak, azt ő vegye kezébe s 
arra vesztegesse sisiphusi munkában államférfiúi alkotó erejét egy „átmeneti 
kormány" élén. 

Vezérférfiak a bányai egyházkerületi gyámintézetnél : Sárkány Sámuel, 
Laakó Károly, Famler Q. Adolf, Földváry Mihály, Radvánszky János és dr. 
Radvánszky György. 

Sárkány Sámuelt négy izben választotta meg a bányakerületi gyám-
intézet elnökének. így Sárkány 1873-tól 1891-ig, vagyis püspökké választá-
sáig szolgálta a gyámintézetet. Ugyanis 1872-ben a szuperintendens válasz-
tásnál egy szavazattal kisebbségben maradt, mígnem 1891-ben Szeberényi 
elhunytával ő nyerte el a bányakerület bizalmából a püspöki hivatalt, mit 
1905-ig viselt. Akkor azonban lemondott róla és visszavonult pilisi magá-
nyába, hogy ott mint „miles gregarius" legeltesse az Urnák nyáját. Sárkány 
még mint fiatal pap feltűnt a világ szemében az ő ékesszólásával, s éveinek 
szaporodtával e talentumát még inkább gyarapította, úgy hogy utolsó nyilvá-
nos szereplésekor 1906-ban az aradi evangélikus templom felszentelésén 
ékesszólásával még mindig gyönyörködtette hallgatóit, egészen magával 
ragadta Aradot, a 13 vértanú városát, oly szépen, ifjúi tűzzel, lelkesedéssel 
beszélt a már akkor nyugalomba vonult főpap. 

Laakó Károly (1892—1902) egyenes jellem volt. Mintha csak testtartása 
és beszéde is ez után iránylódott volna. Budapesten végezte a theológiát, az 
akkori közös protestáns theológián. Mesterei voltak, kiknek ajakáról gyönyör-
rel leste az isteni igét : a nagy Székáts, Török Pál és Ballagi Móric. — 
Mielőtt Kecskemétre ment volna papnak, tanulmányai befejeztével Lónyay 
Menyhért házához került nevelőnek. Az itt magába szítt magasabb légkörű 
levegő megtetszett rajta későbben is. Tanítványával beutazta egész Német-
országot. Az ott szerzett tapasztalatokat értékesíteni tudta később kis eklézsiá-

• jában. A gyámintézetnél az ő vőtársának, Sárkánynak lépett a nyomába, mint 
bányakerületi gyámintézeti egyházi elnök. 

A jó Laukóra 1903-ban Famler Gusztáv Adolf következtt. Famler rajon-
gással szereti a gyámintézetet, sokat-sokat tesz érte. Mindenüvé ir, mindenütt 
zörget a szivek ajtaján, azzal a kéréssel : Adjatok ! Adjatok I Abból, amit az 
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Isten nektek adott. — Nem sokat kérünk, csak ami lehull a jólét asztaláról ! ! ! 
Ezt a már magában fárasztó nagy munkát utóbbi időben egy másik még 
nehezebb munkával egészítette ki. Torzsán Konfirmándus-Otthon-1 emelt a 
hajléktalan gyermekeknek, kik a nagy Alföldön le egészen Belgrádig majd 
alig tudnak különbséget tenni jobb és balkezük között, mint egykor a nagy 
Ninivében az a „tizenkétszer tízezernél is több ember" (Jón. 4 n ) . 

Úgy látszik, a nagy Francke lelke él benne. Az, akiben Francke min-
denek felett bizott, az tegye az ő munkáját is szerencséssé ! ! 

Földváry Mihály Pestvármegye alispánja. A Földváry-család több jeles 
fiút adott a hazának. Ilyen volt Gábor, szinte Pestvármegye híres alispánja, 
ki Fáy Andrással és Kulcsárral szövetkezve sok szép nemes eszme életbe-
léptetésével megtermékenyítette az emberi sziveket. A pesti „Nemzeti Színház" 
is neki köszönte létrejöttét. Ilyen Péteriben a jószivü dr. Földváry Elemér, ki 
bőkezű adakozásairól ismeretes, jelenben a pestmegyei gyámintézet lelkes 
vezére, a hires Osztroluczkyak sógora, Gézának és Miklósnak, kik főispáni 
méltóságot viselnek, Trencsénben és Zólyomvármegyében sok javaik vannak. 

Radvánszky János báró 1895 szeptember 14-én került a bányakerületi 
gyámintézet élére, a zólyomi esperességi gyámintézet elnöki székéről. Mind-
össze négy évig működhetett, mert 1899 március 27-én utolérte váratlanul a 
halál, 45 éves korában. Végtelen gyöngéd, szerető édes apa volt. A páratlan 
szülői szeretet gyakorlása közben lepte meg a halál is. Ugyanis legkisebb 
fia kanyaró-betegségbe esett falusi birtokán, és hogy őt megmentse, sietve 
vitte a kis beteg fiút ölében, utazóbundájába jól betakarva, Budapestre, mint 
egykor József és Mária a gyermek-Jézust Egyiptomba. A kis fiú a gondos 
ápolás következtében meg is gyógyult, de az édes apa útközben megkapván 
fia betegségét, csakhamar e bajába belehalt. 

Most is látom méltóságteljes arcát, mit átlátszó pír öntött cl, és hallom 
beszédes ajkáról a szép igét, mellyel a pozsonyi gyűlésen bemutatkozott : 
„Szerencsésnek érzem magamat, lwgy egyházamat e téren is szolgálhatom". 
Azt hiszem, gyermekeiben nemcsak a jó édesapa felejthetetlen emléke él, dc 
él az apák hűsége is, kik inkább hajtották fejüket a hóhér bárdja alá, mint-
sem hogy az igazságot megtagadták volna. 

Báró Radvánszky Jánost a bányakerületi gyámintézet világi elnöki székén 
rokona : dr. Radvánszky György volt országgyűlési képviselő, cs. és kir. 
kamarás váltotta fel, szép jövőt igérő, biztató reménységgel. 

Még annyiszor ülne is össze a gyámintézet a bányai egyházkerületben 
gyűlésre, nincs eset, hogy világi elnöke ne hozna áldozatot a gyámintézet 
oltárára. — Nem is volna igazán Radvánszky, ereiben idegen vér folyna, ha 
apái hitét áldozatok árával is nem erősítené. Az eperjesi gyászos nap emléke, 
mely a kaján-kor irigységeit, de egyúttal a mártírok neveivel azoknak érde-
meit is eszünkbe juttatja, bizonyára ott él, mint minden Radvánszky szivé-
ben, lelkében, az övében is, hogy intve tanítsa őket megbecsülni és szeretni 
az evangyéliomot, melyért az apák vagyonukat és élteket áldozák. 
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Vezérek Dunáninnen : a már ismertetett dr. Baltik, Dohnányi, Raab, dr. 
Láng és dr. Kéler Zoltán. 

Dohnányi Lajos 1884-ben vesz először részt a gyámintézet vezetésében. 
Az ö érzelmi világát is, volt idő, mikor erősen meggyanúsították, hogy úgy-
nevezett pánszláv-eszmék befolyása alatt áll ; holott pedig semmi sem áll-
hatott távolabb tőle, mint amivel sokszor elég oktalanúl, mások is a testvér-
szeretet rovására meggyanúsítva lettek. Ezt bizonyítja a legnagyobb mértékben 
az az audencia, mit a magyarhoni e. e. e. gyámintézet elnöksége kieszközölt 
a központi bizottság számára 1892 február 25-én a budai királyi várban. 
Ezen az audencián résztvett majdnem az egész központi bizottság. A köszö-
net után, mellyel a gyámintézet ez alkalommal a királynak adózott és előtte 
meghódolt, hogy a gyámintézet felé is kinyújtotta segítő jobbját, — a király 
sorra megkérdezte a bizottság tagjait, egyiket egyről, másikat más dolog felől. 
Mikor Dohnányihoz ért a király, azt kérdezte tőle katonás rövidséggel : „Mi 
a foglalkozása ? Miféle állásban van ?" Dohnányi „bácsi" görbe kardja mar-
kolatát szorongatva, azt feleié: „Felséges Uram! Jobbágyi hódolattal jelentem: 
Én magyar nemes vagyok/". Mosolyogva vett róla tudomást az öreg király. 
Mi pedig még büszkébbek lettünk ez idő óta a jó Dohnányi „bácsi"-ra. 
Ilyen a magyar. Ki vele egynek érzi magát, keblére öleli, tenyerén 
hordozza. 

Raab Károly egymaga három embert ér, mert tökéletesen jól beszéli a 
magyar, német és tót nyelvet. Már pedig, aki ahány nyelvet beszél, annyi érő 
ember. Raab dr. Baltik helyét töltötte be, mikor az a magyarhoni e. c. e. 
gyámintézet által egyetemes gyámintézeti egyházi elnöknek lett megválasztva. 
Raab rokonszenves alak és a lelkiismeretes pontosság megtestesült minta-
képe. Sok tisztséget aggattak is a nyakába, az esperességtől kezdve az egye-
temig. Az evangélikus egyház nálunk így tünteti ki a maga munkaképes, 
munkaszerető embereit. Ez a legnagyobb, a legfényesebb „ordo", mit szíve-
sen is osztogat, hogy egyik teher után a másikat varrja az így kitüntetett 
embereinek nyakába. Az a jó, azért is adja oly szívesen, hogy ez nein kerül 
az egyháznak pénzébe. 

Raabnak egy ellensége sincsen, annál több jó baráttal dicsekedhetik. 
Raab a hires zólyomi követ, báró Radvánszky Antal főúri házában kezdte 
meg első nyilvános szereplését, mint Radvánszky Antal korán elhunyt egyet-
len fiának, János bárónak hűséges mentora. 

Lándori dr. Kéler Zoltán. — Dr. Kéler Zoltán, a magyarországi evan-
gélikusok zsinata után, mely minden egyházi intézményünkre rányomta a 
maga sajátlagos bélyegét és új munkaköröket alkottatott, 1899-ben jogi taná-
csosa lett a magyarhoni e. e. e. gyámintézetnek, egyúttal 1908 óta világi 
elnöki minőségben a dunáninneni egyházkerületi gyámintézeti ügyeket is 
ő vezeti. 

Mint a gyámintézet jogtanácsosának élső ténykedése volt, hogy a 
Weszter-féle hagyaték-ügyben a balassagyarmati gyűlésen kimerítő jogi 
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véleményt terjesztett be s már ekkor alapos, bölcs judiciumáról győzte meg 
a gyámintézet közgyűlését. Azóta minden kényesebb ügynek ő a referense, 
nemcsak a központi bizottságban és a közgyűlésen, de magán az egyetemen 
is, mikor a gyámintézet ügyei napirendre kerülnek. 

Dr. Kéler „juris prudens", „integer vitae, scelerisque purus". Mikor 
helyét a dunáninneni gyámintézetnél elfoglalta, 1000 korona alapítványt tett, 
mit évről-évre nagyobb adományokkal óhajt szaporítani, hogy idővel nagy 
összeg nőjjön belőle. Az alapítvány célját is csak később fogja az általa 
kiállítandó alapító-levélben kitűzni. — Buzgó, önzetlen, áldozatra kész férfiú. 

A dunántúli gyámintézet vezérei : A már aposztrofált Oyurátz Ferenc, 
Rupprecht Lajos, Ihász Lajos, Löw Fülöp, dr. Berzsenyi Jenő. 

Vircsologi Rupprecht Lajos 1884-től 1889-ig szolgálta a gyám intézetet, 
időközben országgyűlési képviselő is volt, ki a takarékosság polgári erényét 
szépen össze tudta egyeztetni a jótékonyság gyakorlásával. — Neje : Káldy 
Teréz révén rokonságban állott a Káldy, Zámory, Perregi és Chernel csalá-
dokkal. — Volt eset, mikor nem vehetett részt a magyarhoni e. e. e. gyám-
intézet közgyűlésén, akkor az útiköltségre szánt összeget beküldte a gyám-
intézet pénztárába szabadrendelkezésre. Kár, hogy két, közszeretetnek és 
közbecsülésnek örvendő fia közül, dacára, hogy az egyik egyházkerületi 
világi aljegyző és kipróbált jeles egyházmegyei felügyelő is volt a vasi közép 
egyházmegyében, — a másik pedig a répczemelléki tanító-egyesületnek párat-
lan, jólelkű világi elnöke, — utóbi időben ritkábban vesznek részt az egyház-
kerületi közgyűléseken, ami — és ez minden világi urunkra nézve áll — 
nagy veszteség egyházi életünkben, már csak azért is, mert kötelességmulasz-
tás által másoknak épen nem adunk jó példát. — Ha pedig valamikor és 
valaha szükség volt rá, hogy uraink jó példával járjanak elő, most vagyon 
az az égető idő. 

Ihász Lajossal majd a gyámintézet élén, Rupprecht halála után (f 1889 
julius 14-én), majd meg a dunántúli egyházkerület felügyelői székében talál-
kozunk. Utóbbit a diadalmas királyok és császárok kitüntető kegyével dicse-
kedhető Radó meghidegült kezéből vette át. — Ihász Lajosnak az emlékezet 
géniusza gyújt világot. Nemcsak ! A legszebb emlék, mit maga készített 
magának, azzal a nagy örökséggel, mivel a dunántúli ág. hitv. evang. 
egyházkerületet holta után megajándékozta. 

Ha epitaphiumot keresnénk számára, a legszebb az lenne, ha oda irjuk 
neve elé azt az egyetlen szót, mit a római köztársaság utolsó nagy vezéré-
nek, Pompeiusnak szabadosa, Philippos kormos fával arra a kőre irt, mellyel 
ura megcsonkított, megégetett testének Afrika forró homokjába eltemetett por-
részeit eltakarta. És e szó : „Magnus". 

Utána a felügyelői székben Véssey Sándor, az egyházkerületi gyám-
intézet világi elnöki székében pedig dr. Berzsenyi Jenő következett. 

Festetich György, a hires keszthelyi „Georgikon" megalapítója, Berzsenyi 
Dánielről egykor azt mondotta : „Berzsenyi Dániel Somogy Kazinczyja". — 
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Ha most élne, viszont Véssey Sándorról nyilatkoznék és azt mondaná : 
„Véssey Sándor Somogy Deák Ference". Szavait igazolva látná azon bölcs 
beszédben, mellyel Véssey széket 1909 augusztus 18-án Sopronban elfoglalta 
és azáltal a fényes kiséret által, mely Vésseyt Somogyból Sopronba felkísérte. 

Dr. Berzsenyi Jenő országgyűlési képviselő, a nagy Berzsenyi Dánielnek 
oldalágon ivadéka, és Berzsenyi Miklósnak, a dunántúli egyházkerület volt 
felügyelőjének örököse Kemenessömjénben. Sok és nagy emlékek fűzik a 
nemzetet a Berzsenyi-névhez. Hogy csak egyet említsünk: Mikor 1859-ben 
a Magyar Tudományos Akadémia Kazinczy-ünnepet rendezett Pesten, a rá-
következő esztendőn pedig szobrot emeltek Niklán a „Romlásnak indult haj-
dan erős magyar" költőjének, Berzsenyi Dánielnek, hol az „ország papja" 
Székáts mondta az ünnepi beszédet, melyen mindenki sirt : — hosszú alélt-
ságból ekkor kelt életre újból a magyar. 

Dr. Berzsenyi Jenő ereiben ugyanaz a régi Berzsenyi-vér csorog. Ter-
mészete szinte olyan tartózkodó, mint a nagy költőé volt. Legjobban érzi 
magát meghitt családja vidító körében. Szereti a rétvirágos magányt, a csil-
lagos kéklő eget, a messze kiterjedő mesés szépségű Kemenesalját ; úgy 
szinte pompás skót-stilben ízlésesen épült palotájában azt a kisebb termet, 
melyben gazdag könyvtára és az asztalán kiterített új könyvek várják a ház 
urát, hogy a velük társalkodó istenes férfiúnak kellemes szórakozást szerez-
zenek. — Este lefekvés előtt a bibliát veszi elő, reggel harmoniumán chorál-
könyvböl játszik és dicséri az Istent a felkelő napnál, mely ablaka szines 
üvegein szivárványszínben tündököl. A valódi nagyság mindig istenfélelem 
és alázatossággal párosul. Hiú dicsőség ragyogványa nem kell neki. 

Dr. Berzsenyi Jenő járt Egyiptomban. Látta azokat a mesés építménye-
ket, melyek az ókorból ránk maradtak, látta a Nilus vize mellett, Kairó 
közelében azokat a nagyszerű piramisokat, melyekről a nagy Napoleon azt 
mondotta hajdan katonáinak: „négyezer esztendő néz le mával rátok!" Ezek-
ben a régi emlékekben oly óriási sok kő van összehalrnozva, hogy újabb 
időben a tudósok kiszámították annak mennyiségét kubikméterekben, és azt 
mondják, hogy ennek az anyagnak a felhasználásával egész Franciaországot 
két méter magas fallal be lehetne keríteni. 

Low Fülöp 1900-ban Gyurátz helyére lépett a dunántúli egyházkerületi 
gyámintézet élén. Lőw sokban hasonlít a Bethsajdából való Filiphez, kit az 
Úr előtalál, mikor Qalileába akara menni és azt mondja Filipnek : „Kövess 
engemet !" Filip követi az Urat és bizonyságot is tesz mellette Natánáel 
előtt, majd meg Samariában. Ilyen a mi Fülöpünk is. Ügyes kéz. Sok hasz-
nát veszi a gyámintézet, úgy itthon, mint a nagy Gusztáv Adolf-egyletnél. 
Sok rábeszélő tehetség lakik benne. Akarat- és munkaereje is nagy. 

A tiszakerületi gyámintézet vezérférfiai : Sztehlú, Dianiska, Szentiványi, 
Radvány, Matemy. 

Idősb Sztehló János volt püspökhelyettes, 1873-tól 1886-ig mint a 
tiszakerületi gyámintézet egyházi elnöke szolgálta a gyámintézet szent ügyét. 
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Utóbbi időben, dacára, hogy előrehaladott korára való tekintetből lemondott 
úgy a főesperesi, mint a lelkészi hivatalról s Beszterczebányára gyermekei 
körébe nyugalomba vonult : a nyugalmat nem úgy értelmezi, mint sokan ő 
előtte. Az az igazi nyugalom reá nézve, ha időnkint egyik munkát a másik-
kal válthatja fel. Még mindig friss és üde a lelke is, a teste is. Ifjúkori 
hévvel és buzgalommal dolgozik, dolgozik a „Gyámintézet" számára is, el-
merengvén a múlton, hogy a szorgalmas méhe módjára virágról virágra 
szállva gyűjtse az édes mézet mások számára. Gambetta azt mondotta : 
„C' est la grande formule moderne: Du travail, toujours du travail, et encore 
du travail". Azaz, az újkor nagy jelszava : Munka, mindig a munka, ismét 
csak a munka ! Idősb Sztehló János még mindig ezt a nagy jelszót követi. 
Addig lesz boldog, mig dolgozni tud. 

Dianiska Andor volt egyetemi tanár a zágrábi horvát egyetemen, utóbb 
a hires Lőcse városának a papja. Azé a Lőcséé, mely nemcsak „fehér asz-
szony"-áról ismeretes, de arról is, hogy Luther tanainak terjesztésében és 
megvédelmezésében a Szepesség klasszikus földjén a legtöbbet tett, külö-
nösen, mikor a kassai merénylet után a protestántizmus nagy ellensége 
magát Lőcse városára egész erejével rávetette, hogy polipkarjaival a protes-
tántizmust, ha lehet, megfojtsa Lőcsén és annak vidékén. Dianiskának nem 
volt oka sohasem, komor ráncokba szedni magiszteri arcát, oly nagy ered-
ménnyel dolgozott, nemcsak a gyámintézet terén a tiszai egyházkerületben, 
hanem külföldön, a Gusztáv Adolf-egyletnél, ama nagy, mind az öt világ-
részre kiterjedő világszövetkezetnél, annak előkelő köreiben hazai evangélikus 
egyházunk „szegény-ügye" javára. De tán még ennél is többet tett Lőcse 
város falain belül, az evangélikus lakosság közt, kiket oly nagy mértékben 
megtudott nyerni, nemcsak a gazdag Hermann Gusztávokat, az evangyéliom-
nak, a nemzeti kulturának, hogy sok vagyont bocsátottak az egyház rendel-
kezésére Dianiska buzdítására. 

Szentiványi Árpád a nemeslelkü és bölcs férfiút Brósz Jónathánt, a 
nagynevű Berzeviczy Egyed utódját váltotta fel az elnöki széken a tiszai 
egyházkerületi gyámintézetben. Szentiványi Árpád a Szentiványi nemzetségnek 
abból az ágából való, mely Liptóban és Gömörben rég idők óta egyik disze 
a hazai protestántizmusnak. Ott élt, és a család hagyományait hiven őrizte, 
azokhoz szívósan ragaszkodott : idősb Márton, Liptóvárinegye főispánja és a 
dunáninneni egyházkerület nagyérdemű felügyelője, a békéstermészetü Geduly 
püspök mellett, ki első mutatott példát az adakozásra a gyámintézeti Lapra. 
Ott volt József, a magyar Nábób, ki a világhírű csodaszép tengerszemnek : 
a magasan fekvő csorbái tónak a Kárpát-hegységben, a jéghideg Kralova 
szomszédságában büszke ura volt. Ott volt Miklós, ki a sajógömörieknek 
polgári iskolát épített saját költségén, s annak jövőjéről is bőkezűen gondos-
kodott. Péchy Tamás után, ki miniszter is volt, és egyidőben a képviselőház 
elnöke, Szentiványi Árpádot választották meg egyházkerületi felügyelőnek a 
tiszai evangélikus egyházkerületben, amikor is gyámintézeti elnöki székét 



— A l — 

Radvány Istvánnak engedte át. Szentiványi Árpád egyúttal országgyűlési kép-
viselő. Vitéz kuruc módjára bátran kimondja a szót mindenütt. Az Isten nem 
közkatonának teremtette, lianem vezérnek, ki úgy vezeti a tábort, hogy min-
denben előlmegy. 

Radvány István kir. tanácsossal nemcsak a tiszakerületi gyámintézet élén 
találkozunk, mint annak lelkes vezérével, hanem a hegyaljai esperességben is, 
mint esperességi felügyelővel. Ő a miskolczi kereskedelmi és iparkamara 
elnöke. Ugy ismeretes, mint szives házigazda, valahányszor a magyarhoni e. 
e. e gyámintézet a tiszai egyházkerületben üti fel sátorát vándorutain. 

Materny Lajos tiszavidéki főesperes, debreczeni lelkész, 1903-ik esztendő-
vel lépett be a magyarhoni e. e. e. gyámintézet vezérei közé, mint a tiszai 
egyházkerületi gyámintézet egyházi elnöke. 

Materny Lajosról mondja az ő esperességi elnöktársa : dr. Meskó László 
volt igazságügyi államtitkár, így a legilletékesebb forrást idézhetem : „Materny 
Lajos főesperes 25-éves jubileumát arra használom fel, hogy párhuzamot 
vonok a mostani és ama nehéz viszonyok közt, melyekben a debreczeni 
egyház ezelőtt 25 évvel leiedzett, s a különbséget Materny előnyére döntöm 
el. Materny Lajos lángbuzgalma, ernyedetlen szorgalma és kitartása kellett 
ahhoz, hogy a debreczeni egyházat azzá tegye, amivé lett". 



V. FEJEZET. 

(Báró Prónay Dezső. — Elfogadott indítványok. — Kegydíj Jakobey József özvegyé-
nek. — Antunovácnak adott segély. — Elversberg, Madrid, Policka és Maglai 
segélyezése. — A budapesti nőegylet ajándéka. — A bécsi főegyháztanács átirata 
az Atzendorfer-féle alapítvány ügyében. — A magyarhoni e. e. e. gyámintézet 

p é c s i gyűlése 1888.) 

Megpihentetem addig irótollamat, míg bemutatom azt az ernyedetlen 
buzgalmú egyháznagyot, aki báró Radvánszky Bélát Pécsett helyettesítette. 
Báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő a neve. 

Báró Prónay Dezső az ősök erényeit nem azoknak hibáival, de hibáik 
nélkül örökölte. Azon büszke, rendületlen szenátorok szelleme él benne, kik 
a nyilvános kötelesség teljesítésében lemondanak a természet legdrágább 
kötelékeiről, kik egyaránt megvetették Pyrrhus elefántjait és aranyát, s vál-
tozatlan arccal hallották a rettenetes h irt Cannae felül. 

Még a losonczi közgyűlésen a következő indítványok fogadtattak el : 
Járuljon a magyarhoni e. e. e. gyámintézet felségfolyamodvánnyal Ő Felsége 
elé, melyben a magyar állam egy sorsjátékának jövedelméért esedezzék ; — 
kérje fel az egyetemes gyűlést, hogy az egyetemes alap gyűjtésére vonatkozó 
jogát engedje át a gyámintézetnek ; — rendezzen nyereménysorsjátékot a 
Vöröskereszt-egylet és Bazilika példájára s folyamodjék ez érdemben a 111. 
kir. kormányhoz ; — kezdje meg a gyűjtést a központi tőkére ; — hívja fel a 
jobbmódú egyháztagokat, hogy tegyenek alapítványokat központi gyámintézeti 
tőkére és Leopoldiánumra; — keresse meg az egyes egyházközségeket, hogy a 
kimutatott évi szükségletnek megfelelöleg gyűjtsenek templomban és iskolá-
ban, úgyszinte házanként legalább akkora összeget, amekkora 5 krajcárjával 
egy-egy lélek után számítva a gyülekezet létszámának megfelel; — hívja fel a 
központi bizottságot, hogy a bevallási iveket helyszíni szemle utján is, ha 
kell, hitelesíttesse, és készíttessen azokból egy törzskönyvet, s utóbbi segít-
ségével azután bírálja el úgy a Gusztáv Adolf-egylet, mint a gyámintézetnél 
kérvényező egyházak állapotát s tegyen ennek alapján a segélyre jogosultak 
érdekében mindkét helyen ajánlatot; — állapítsa meg az illető esperességek és 
egyházkerületek bevonásával a missió-köröket, azoknak központját, évi szük-
ségletüket, úgyszinte tudakolja meg, hogy a mutatkozó szükséglet fedezéséhez 
a missió-körben levő hivek a maguk jószántából mennyivel' járulnának hozzá ; 
— s készítsen mindezekről hazai evang. egyházunk működési körére vonat-
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kozó térképet s tegye azt nyilvánossá ; adjon ki ide vonatkozólag hiteles adatok 
nyomán egy „Emlékirat"-ot, melyben röviden összefoglalva, tárja fel közegy-
házunk szegényügyének mai helyzetét, községről-községre, egyes segélyre szoruló 
egyháztagokat sem hagyva el. 

Ezen hosszú időknek szóló nagyjelentőségű programmot, fájdalom, — 
mindidáig megvalósítani nem tudtuk. A felségfolyamodvány még az évben 
elkészült, a nm. m. kir. minisztériumnak be is adatott, sikere azonban nem 
lett neki a sok előjegyzés miatt, melyek a beadványunkat megelőzték. Ugy 
jártunk a tervbe vett sorsjátékkal is. Reményünk csakhamar füstbe ment, csak 
egy meghiúsult illúzióval lettünk gazdagabbak ; mert a Bazilika és Vöröskereszt-, 
egylet ezt is előre több időre lefoglalta. — A missiói pontok érdekében maga 
az elnök, Zelenka Pál tette meg a kellő lépéseket. — 1889 május 21-én arra 
határozta el magát, hogy egy körútat tesz az országban. Nem is egy félév 
alatt bejárta majd az egész országot Tárgyalt mindenütt az illető vezérférfiakkal. 
Mégis a fárasztó nagy munka után arra az eredményre jutott, hogy a jóindu-
lat mindenütt megvan az emberekben, de mi a fő, abban van nagy hiány. 
Nincs elegendő pénzünk, reménység sincsen rá egyhamar.1 

Időközben az 1887 május 13-án elhunyt Jakobey József főpénztáros 
özvegye Dedinszky Ida asszony beadta a gyámintézet elnökségének kérvényét, 
melyben hivatkozással férjének bokros érdemeire, úgyszinte saját nyomott 
anyagi viszonyaira, a gyámintézettől segélyt kér, — úgy maga, mint árván 
maradt gyermekei számára. A gyámintézet csak nagylelkűségének adta tanú-
jelét, mikor az özvegynek egyszersmindenkorra 500 forintot megszavazott. 

Tudvalevő dolog, hogy nemcsak egy ország lakosai, szüntelenül hajtatva 
a nagy pénzszomjtól, mit ide haza kielégíteni egyelőre nem birnak, — nem 
tekintve a nagy és veszélyes út fáradalmait, — itt hagyják szülőföldjüket, ha-
zájukat, apjukat, anyjukat, testvéreiket, rokonaikat és idegen világrészekbe, a 
legtöbben Amerikába vándorolnak, ahonnan a visszatérés lehetősége mindig 
mindenkire nézve kétséges. — Azelőtt is sarkalta az embereket ez az ösztön, 
de ritkábban az ide haza elolthatlan kincsszomj, inkább dúló háborúk, vagy 
egyes vidékek túlnépesedése volt az ok, hogy az emberek egyik vidékről a 
másikra vándoroltak. így keletkezett Békésmegyében Orosháza, Aradmegyében 
Ujfazekasvarsánd, hogy a túlnépes Dunántúl kicsinyelvén a keretet, rajt bocsá-
tott ki magától, emberektől gyérebben lakott vidékekre. Igy népesítették be a 
múlt század ötvenes éveinek elején a Dráva és Száva mentét, különösen 
Pozsega vármegyében, hol a többek közt Antunovác és Hrasztovác fekszik. 

Antunovác, mint gyülekezet, a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerü-
letnek köszöni létezését. Legalább gyülekezetté alakulásának nehézségein ez 
segítette keresztül. Most is annak segítségével tengeti gondteljes életét. Miért-
is hálából a hozzá legközelebb eső somogyi esperesség útján egyházilag a 
dunántúli ágost. hitv. evang. egyházkerülethez csatlakozott, mint annak egyik 

1 Lásd „Gyámintézet" 14. évfolyam, 3. 1889. 
Bognár Endre: Az ev. gyámintézet második huszonöt-éve. 4 
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alkotó része. Zágráb is az volna. Ugy, de Zágráb a köteléket csak arra hasz-
nálja, hogy a mi segélyünkét — közalapit, gyámintézetit és a Palló-félét — igénybe 
vegye, de a hozzánk tartozás érzete nincsen meg benne. Ezt mutatja legutóbbi 
viselkedése is, mikor az egyházkerületi felügyelőválasztáskor nem adta be a 
felügyelőre szavazatát. — Pedig, hogy hazai evang. egyházunk, különösen 
gyámintézeti összetételében mennyire önzetlen, kiviláglik abból is, hogy mikor 
1887-ben a központban összesen csakis 3597 forint 51 krajcár felett rendel-
kezett szabadon, ez összegből elsősorban is Elversbergnek (rajnai missió), 
Madridnak (spanyol missió), Polickának (cseh missió), Maglóinak (boszniai 
missió), Antunovácnak (slavoniai missió) adott segélyt. Mert szerinte az ő 
felfogása és meggyőződése szerint csak a hazaszeretet támaszkodhatik a hazai 
föld határaira, „E kivül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, 
Itt élned, halnod kell". Egész másképen van a felebaráti szeretettel. Ez nem-
csak egy ország határait uralja, hanem kiterjed azon is túl, mert a felebaráti 
szeretet nemzetközi. Jussa van hozzá mindenkinek, ki asszonytól született. 
Legfölebb csak az tesz különbséget: Hol nagyobb a szükség? 

Azóta, hogy Antunovác gyülekezetté lett, Horvátszlavon országban más-
felé is alakultak gyülekezetek, a Száva mentén. Ezek azonban a bánáti és 
bácsi egyházmegyéből kiszakadt, attól törvényesen elvált gyülekezetekkel „hor-
vátszlavon" esperesség neve alatt új egyházmegyét alkottak. De ma már úgy 
látszik, ez a keret is szűknek bizonyul és püspökségre vágyakoznak, a Serajevó-
mosztári útvonal irányában lefelé. 

Ám legyen ! Hadd hódítsa meg az egész Drina, Bosna, Vrbas, Unna és 
Ráma völgyeit a szép vizeséses Jajcával, Jezerót Pliva tavával, Travnikot 
magas várával, Konjicát mesés tündérkertjével, le egészen Cattaróig, sőt 
még azon is túl, messze keletnek. — Ez most sokkal könnyebben eszközöl-
hető, mint 1878-ban, sőt még annál is előbb, mikor még protestáns ember-
nek nem volt meg az a joga, hogy magának földet vásároljon. Bosznia okkupá-
ciója, 1909-ben pedig anneksziójával útat nyitott itt is az evagyéliomnak, mint 
hajdan Pál és Barnabás idejében az Isten Pál és Barnabás által kaput nyi-
tott a hitre a pogányoknak. 

Évente majdnem állandó rovatot képezett a magyarhoni e. e. e. gyám-
intézet második huszonöt-éves történetében a budapesti evang. nőegylet és a 
selmeczi ifjúsági „biblia-egyesület" jótékonysága. Az első úrvacsorai szent-
edényeket, utóbbi diszbibliákat osztogatott a gyámintézet útján a szegény 
gyülekezeteknek. 1887-ben is diszbibliát kapott : Bábaszék, Csikós-Töttös 
és Várgede ; szentedényeket a pesti tót egyház, Veszprém és a kondorosi 
gyülekezet. 

Ebből is látható, hogy a gyámintézet valóságos „Hesperidák kertje", 
amennyiben ez is, az is aranyalmát terem. És miként a Hesperidák kertjének(  

mit Gäa ajándékozott Junonak az ő menyegzője napján, első őrei nők valá-
nak : Aegle, Eruthea és Arethusa — úgy a gyámintézet is első sorban gyön-
géd női kezekre támaszkodik; már csak azért is, mert miként 1909-ben a 
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Zábrák-jubileumon Sopronban az evang nőegylet nagynevű elnöke dr. Artner 
Jenőné úrasszony mondotta: „Az asszonyi ajándékon áldás szokott lenni, mert 
asszonyi szeretet gyűjti, asszonyi sziv adja". Mintegy kiegészítésül a föntebbiek-
hez: a nemes soproni evang. nőegylet már 1888-ban jubilálhatott volna, mert 
majdnem egyidős a gyámintézettel. Segélyezi is őt. Évente 20 koronát küld a 
gyámintézetre, 40 koronát a Leopoldiánumra. 

A gyámintézet 1886-ban Rozsnyón felvett jegyzőkönyvében a XVIII. pont 
alatt a bécsi főegyháztanács kezelése alatt levő Atzendorfer-ié\e segélyre Ró-
kuszt ajánlotta. Rá egy évre a losonczi gyűlésen publikáltatott, hogy nevezett 
egyháztanács a gyámintézet ajánlatát figyelembe vette, egyúttal értesítette az 
Elnökséget, hogy ugyanabból az alapból Orsovának és „Erzsébetstadt"-nak is 
nyújtott segélyt. Az átiratot a közgyűlés „örvendetes" tudomásul vette. 

Azt hiszem azért járt el ilyképen, mert nem ismerte végrendelkező aka-
ratát teljesen. Csak annyit tudott belőle, sok utánjárás után is, hogy 1887-ben 
az alapítványi tőke meghaladta a 32.000 forintot. — Gyurátz püspök uré e 
tekintetben a főérdem, hogy kipuhatolta : hol van az a testamentom letéve ? 
S mikor rájött, a nagymartom járásbíróságtól kivette hitelesített másolatban.1 

így tudtuk meg, hogy Atzendorfer János, petőfalvi lelkész 1853 szeptember 
8-án kelt végrendeletében úgy intézkedett, hogy 18.000 forintnyi vagyonát a 
bécsi (Wien) ág. hitv. evang. konzisztórium őrizetére bizta s meghagyta, hogy 
annak kamataiból a végrendelet 2—12., továbbá 14. és 15. pontjaiban felso-
rolt testületeknek és személyeknek meghatározott összegű évi járadékot fizet-
tessenek ki. Továbbá örökhagyó aként rendelkezett, hogy a végrendeletben 
megjelölt vagyonának kamataiból azon rész, mely a végrendelet 10., 11., 12., 
14. és 15. pontjaiban megnevezett személyeknek hagyományozott életjáradé-
kokra esik, azon személyek elhalálozása után felerészben Magyarországon, fele-
részben pedig Ausztriában oly ág. hitv. evang. egyházközségek segélyezésére 
fordíttassék, amelyek új, vagyis önálló egyházzá kívánnak alakulni s ezen se-
gélyre rászorulnak. 

Mindezekre való tekintetből a gyámintézet Győrött tartott közgyűlésében 
úgy intézkedett, hogy jövőben eltér az eddigi gyakorlattól s az alapítvány 
kamatait nem forgácsolja szét, nem is szavazza meg a segélyt előre 3 évre, 
hanem az egész segélyösszeget, mit most három is kap, hogy annál tekinté-
lyesebb legyen a segély, évről-évre egy-egy, anyásulásra törekvő egyházköz-
ségnek ítéli oda, tekintet nélkül az egyházkerületekre; s e határozat 1910-ben 
lép életbe. Mikor pedig a magyarhoni e. e. e. gyámintézet a bécsi főegyház-
tanácsot e határozatáról értesítette, az értesítésre 1908 január 4-én 5469. szám 
alatt a bécsi főegyháztanács azt felelte, hogy az Atzendorfer-féle segélyből 
általa 1906-ban Ipolyveczének megszavazott 200 korona segélynyújtás határ-
ideje folyó 1908. évvel lejár, miért is újabb ajánlat megtevésére hivja fel a 

1 A végrendelet szövege az 1907. évi gyámintézeti jegyzőkönyvben szószerint ol-
vasható. 

2* 
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gyámintézetet. Egyúttal a felől is nyújt tájékozódást, hogy az Atzendorfer-
alapitvány kamataiból esedékessé vált második 200 koronát az erdélyi evang. 
szász egyházkerülethez tartozó „Erzsébetvárosának itélte oda a Nagyküküllő 
mellett 1910-ig bezárólag. Minderről úgy a magyarhoni e. e. e. gyámíntézetet, 
mint az erdélyi szász konzisztóriumot értesítette. — Csudálatos, hogy e több 
tekintetben szabálytalan eljárás annak idején senkinek sem tünt fel. Maga a 
közgyűlés is az értesítést „köszönettel" vette tudomásul, pedig tehetett volna 
ellene érdemben kifogást. Először is azt, hogy min alapszik a kétféle eljárás, 
melyben a bécsi főegyháztanács úgy az erdélyi konzisztóriumot, mint a ma-
gyarhoni e. e. e. gyámintézetet részesíti? Másodszor: Képviselheti-e az er-
délyi szász konzisztórium bármiféle ügyben akár a magyarországi ágost. hitv-
evang. egyházat, akár a magyarhoni e. e. e. gyámintézetet? Gyámintézeti 
ügyekben a segélyre ajánlási jog a magyarhoni e. e. e. gyámintézetet illeti 
egyedül és kizárólagosan. Egyebekben a magyarországi ágost. hitv. evang. 
egyház képviseltetési joga egyedül az egyetemes gyűlést illeti meg. Az erdélyi 
szász konzisztóriumnak nincs több joga, mint nálunk az egyes egyházkerü-
leteknek, — annál is kevésbbé, mert sem az 1848-ban létrejött unióhoz Erdély 
és Magyarország között egyházilag nem csatlakozott, — sem pedig az 
1891—93-ban megtartott alkotmányozó egyházi zsinatunkon magát nem kép-
viseltette. Nemcsak akkor kell adnunk a nagy magyart, mikor beneficiumok 
élvezéséről van a szó, úgy a német egyetemeken, mint idehaza, hanem akkor 
is, mikor jogmegosztásról van a szó. — Igaz ugyan, hogy nem könnyű dolog 
mindazokról a kiváltságos jogokról lemondani, melyekkel Erdélyben nemcsak 
a szászok, de a többi hitfelekezetek is rendelkeznek. Teszem ott van a római 
katholikus státusgyülés, az erdélyi róm. katholikusoknál, mint kormányzó tes-
tület. Az erdélyi ref. egyházkerületnek is voltak a többi egyházkerülettől elütő 
különleges jogai. De az egység és egyesülés kedvéért az erdélyiek erről rész-
ben az 1881-ben összeült debreczeni zsinaton lemondottak. 

Sokan sokszor felhozták már az erdélyi szászokkal szemben : Honnan 
van az, hogy 1869-ben, mikor az első államsegélyt az evang. egyházkerületek 
megkapták, míg nálunk a négy egyházkerület összesen csak 20.000 forintot 
kapott, addig az erdélyi zöld szászok egymaguk 30.000 forintnyi államsegély-
ben részesültek? Ennek egyszerű oka, hogy a szászok 1859-ben a pátenst 
elfogadták, most is azon az alapon állanak és már akkor húztak az állam 
kincstárából ugyanakkora összeget. Az is sokaknak feltűnik, hogy bár egyhá-
zilag velünk 1848-ban, sem azóta nem egyesültek, mégis az 1885. évi VII. 
t.-c. határozmányaiban ők is részesülnek. Igen természetes, mert a magyar 
törvényhozás külön Erdélyt és külön Magyarországot 1848 óta többé nem 
ismer. 

A magyarhoni e. e. e. gyámintézet évről évre máshelyen, Jji88_október 
13-án Baranyavármegyében, a messze kéklő Mecsekhegy aljän^^c£e//_adott 
találkozót tagjainak. Ott voltak a gyámintézet képviseletében báró Prónay 
Dezső, Zelenka Pál, Sárkány Sámuel, Baltik Frigyes, Gyurátz Ferenc és 



- 53 — 

Dianiska Andor. A nagykiterjedésű Tolna-baranya-somogyi egyházmegyét 
hivatalból képviselte Nádossy Kálmán egyházmegyei felügyelő és Bauer Adolf 
főesperes, Baranyavármegyét : Jeszenszky Ferenc alispán, Bartosságh Imre 
főjegyző, és 'Forray István főszolgabíró, Pécs városát : Zavaros Péter h. polgár-
mester, Lechner Gyula főkapitány és Szikszay János kir. jbiró. 

Már előtte való nap megérkeztek a vezérek, kiket a pályaudvaron nagy 
közönség várt s fogadta őket Nádossy Kálmán és Jeskó Lajos az egyháztanács 
élén a pécsi ev. gyülekezet nevében, — Aidinger János polgármester, Lechner 
Gyula városi főkapitány Pécs szab. kir. város nevében. Az ismerkedési estélyen, 
mellyel Kálmánnapja összeesett, Nádossy Kálmán tiszteletére névnapi ünnepet 
rögtönöztek, amikor is Zelenka Pál a jólelkű házigazdat ékes szavakkal fel-
köszöntötte. Utánna öregek és ifjak a szeretetben versenyre kelve ünnepelték 
a kedves háziurat, kinek lelki tulajdonságai bilincs módjára kötik az embert 
hozzá. Egyik beszéd a másikat érte, egyik eszme a másik után- pattant ki, s 
a szellemi élet pezsgése mellett vidáman, kedélyesen folyt le a Kálmánnap, 
Pécsett. 

Másnap a gyámintézeti közgyűlés mint mindenütt, úgy itt is isteni-
tisztelettel vette kezdetét és az egész nap, reggel 9-tői este 6 óráig a gyám-
intézet ügyeinek lett szentelve. Napirend előtt Jeskó Lajos pécsi evang. lelkész 
mondotta el üdvözlőbeszédét, amelyben köszönetének, majd meg hálájának 
adott kifejezést, hogy 20 év óta tartó szakadatlan önfentartási küzdelmükben 
a gyámintézet segítette és gyámolította, irt, olajat csepegtetett sebeikbe s ez 
által bennük az önbizalmat erőről erőre emelte s a jobb jövőbe vetett hitet 
hathatósan előmozdította. 

Jeskó beszédére báró Prónay h. elnök válaszolt. Válaszában hangsúlyozva 
kiemelte, hogy biztosítja a pécsi gyülekezetet a gyámintézet rokonszenves 
pártfogásáról, amely oly mértékben fog irányában is nyilvánulni, amely mérv-
ben nyer majd az egyes egyházaktól céljainak fokozott mérvben munkálására 
elégséges erőt. 

Azután a nap hőse, Zelenka Pál beszélt. Nagyszabású beszédében1 meg-
ismertette Pécs városával, egész Baranyavármegyével, a magyarhoni e. e. e. 
gyámintézet nagy céljait. Idézzük belőle a következőket: „Huszonnyolc évvel 
ezelőtt nyittatott meg Mózes varázsvesszejével a szent forrás. Azóta annak 
éltető vize folyton folydogál, ámde . . . nem a Nilus módjára, annak erejével. 
Elborult lélekkel szemléljük a pusztítást és pusztulást. Minden évben vesztünk 
egy talpalatnyi részt a megszentelt földből. Minden évben lelkek százai ide-
genednek el tőlünk a szórványokban. A megélhetés emésztő gondja . . . 
erőt vesz erőtlen egyházainkon, Ínséges lelkészeink és tanítóinkon. Itt épületek 
dőlnek romba, ott iskola nélkül van az egyház. Itt lazul a viszony, ott adósság 
emészti az erőt s életet. Ezer meg ezer ifjú megy vadonba, megfosztatván 
egyháza szellemének melegétől és letéríttetvén arról az ösvényről, mely az 

1 L. „Gyámintézet" VI. évf. 1-ső szám. 
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apák szentélyéhez és az anyák sirhal maihoz vezette őket. Egyre szélesebb 
körben súlyosbodnak a viszonyok, már ég a föld lábaink alatt . . . 

Felfedtük tavaly a fájó sebeket. Kiállítást rendeztünk a közegyház Ínsé-
geseiből, szegénységgel, nyomorral, szerencsétlenséggel, elhagyatottsággal vívott 
nehéz harc áldozataiból. Kórágyról kórágyra vezettük a közegyház tekintetét 
közegyházunk nagy kórházában, s e látvány elszomorító, fájdalmas volt . . . 
Valyon nem volna-e már csakugyan balzsam Gileádban ? . . . Hatással lehetne 
ránk a többi egyházak példaadása. Láthatnók az égi jelt, az Úr felsegítő szent 
kegyelmét mentő angyalunk, a némethoni G. A. egyletben, az áldottemlékü 
Baldácsy, báró Prónay Gábor, Zsedényi, br. Radvánszky, Reischl, Szinovitz, 
Királyföldi, Dessewffy, Osztroluczky, Hartmann Amália, Mihálkó, Blázy, úgy-
szinte báró Prónay Dezső, Ivánka Imre, Fabiny Teofil, Káldy Gyula, Szentivány 
József, Gosztonyi János, Kubinyi Kálmán, báró Prónay Róza, báró Nyáry 
Béláné, báró Radvánszky Béla, dr. Palló Sándor és András, Dessewffy Ottó, 
Kachelmann Károly, Rupprecht Lajos, Kvacsala Jánosné, száz meg száz jószivü 
áldozatában, kik a gyámintézet terén emléket állítottak maguknak ércnél is 
tartósabbat. Meggondolhatnánk, hogy a G. A. egylet és a báró Baldácsy-
alapitvány évente nagyobb összeggel segélyezi közegyházunkat mint mi magunk, 
majd egy millió lélek! 

Nem volna-e most már a segélyezés sorrendjének megállapítása oly módon 
eszközölhető, hogy a gyámintézet fő- és mellékcéljai természetes egymás utánba 
helyeznék a segélyre jogosultakat, s a kerületi gyámintézetek megbízottai e 
megállapított sorrend alapján érintkezésbe lépnének a Baldácsyánumot kezelő 
bizottsággal ? Oda törekedvén, hogy a valódi szükség legyen a segélykiosztásnál 
a mérvadó, nem pedig a rokon- vagy ellenszenv, a szerényebb vagy a bátrabb 
kérő. Nem volna-e kivihető, hogy az évi segélyösszeg mind a négy fokozaton 
csupán az ajánlati tervbe előre felvettek közt osztatnék ki ? Alapos segedelem-
nyújtás a valódi szűkölködőknek, a legbiztosabb mód a gyámintézet népszerűvé 
tételére". 

Utánna az egyházkerületi gyámintézeti elnökök tettek jelentést a gyám-
intézet évi munkásságáról egyházkerületeikben, és a segélyeket a közgyűlés 
élénk érdeklődése közt kiosztották, természetesen Pécsnek adván a legnagyobb 
segélyt: 1071 forint 17 krajcár szeretetadományt. 

Az elnökség ugyanezen a gyűlésen bejelentette azt is, hogy az új 
szabályok értelmében és azok alapján csatlakoztak jövödelmük egy negyed-
részével a magyarhoni e. e. e. gyámintézethez : a budapesti, a rozsnyói, 
dobsinai, lőcsei nőegylet és az eperjesi leányegylet. Az ifjúsági egyletek közül : 
a pozsonyi lyc., soproni lyc., bonyhádi gimnázium, eperjesi kollégium, 
késmárki lyc., iglói, rózsnyói, rimaszombati, nyíregyházai főgimnáziumi ifjúsági 
egyletek és a sajógömöri polgári iskola. Csak részben csatlakoztak : a soproni 
és székesfehérvári nőegylet és a selmeczbányai lyc. bibliaegyesület. Épen nem 
csatlakoztak : a budapesti főgimnázium, beszterczebányai, aszódi, csabai, 



— 55 — 

verbászi gimnáziumok és a felsőlövői tanintézetek. A viszonyok azóta e 
tekintetben is megjavultak. Ma már az elemi iskolások is kiveszik a maguk 
részét e nagy munkából, egymásközt nemes versenyre kelve, velünk együtt 
dolgoznak a gyámintézet fejlesztésén. És ez első sorban a „nemzet becsületes 
és törekvő napszámosainak" köszönhető, kik nemcsak tanítanak, de első sor-
ban nevelnek, a hazának hü fiakat, az egyháznak becsületes jó munkás tagokat. 

Gyűlés után a vendégek nagy része megtekintette az ujjon épülő vár-
templomot, földalatti kápolnájával, úgyszinte a világhírű Zsolnay-féle majolika-
gyárat és a bányatelepet. A legtöbben csak másnap keltek útra hazafelé, 
báró Prónayt Nádossy Kálmán Sásdig kisérte el. 

Melczer Gyula, a jólelkű acsai poéta-lelkész a pécsi gyűlést egy szép 
versben meg is énekelte. A verssorok kezdőbetűit ha öszerakjuk egymás mellé, 
ez a verssor olvasható: „A jó gyámintézet és Elnökség éljen!" Ugyanakkor 
sürgönyt menesztettek Sajókazára báró Radvánszky Bélának és Lipcsébe dr. 
Pank szuperintendensnek, ki is a következő válaszban mondott köszönetet: 
„Szeretetteljes köszöntésüket örömmel telt szivből visszonozom, és a tisztelt 
gyámintézetre Isten leggazdagabb áldását kivánja hálás hűséggel Pank". 



VI. FEJEZET. 

(A gyámintézet a hazai evangélmi egyházpolitika szolgálatában. — Halle. — Káldy 
Gyula temetése. — Czékus-jubileum. — A G. A. egylet központi elnökségének átirata. 
— Budapest új templom építésére készül. — Rudolf trónörökös halála. — A liptószent-
miklósi gyűlés és a liptói missió. — Újvidék. — Geduly, Ostffy, Czékus és dr. 
Szeberényi halála. — Dianiska jelentése a danzigi gyűlésről. — Répczelak. — 

Hármas püspök-beiktatás. — Aszód.) 

A „kerület bölcse"1 1888 aug. 22-én Sopronban az egyházkerületi köz-
gyűlés alkalmával tartott gyámintézeti istenitiszteleten arról prédikált : „A gyám-
intézet a hazai evangélmi egyházpolitika szolgálatában". Amily szokatlan c 
nyilatkozat, oly annyira megkapó és érdekesnek mutatkozó, minőt annak előtte 
a magyarhoni e. e. e. gyámintézet köréből nem hallottunk. Azért is szándékom 
e tárgynál tovább időzni. 

Az állam, az állami törvényhozás háromféle egyházpolitikát űzhet, aszerint, 
amint be- vagy be nem avatkozik az egyház ügyeibe. A be nem avatkozás 
csak ott fordulhat elő, — teszem Amerika egyesült-államaiban, és Francia-
országban, — hol az egyház az államtól külön van választva. Az állami 
beavatkozás ismét kétféle. Ott, hol nincsen külön államvallás, „de jure" az 
állam, kell hogy egyenlő mértékkel mérjen minden bevett vallásfelekezetnek. 
Ott pedig ahol létezik egy uralkodó vallás, akár a törvény értelmében, akár 
anélkül, régi gyakorlatnál fogva, rendesen a gyöngébb fél elnyomatást szen-
ved, a jogokban nem egyformán részesül. Ilyen helyzetben volt hazánkban 
hosszú viharos századokon át az evang. vallás, annyira elnyomatva, sőt üldöz-
tetve, hogy az erősebb fél még létjogát is volt az idő mikor kétségbe vonta. 
És ez utóbbi eset lehetősége annyival könnyebben ment, mert az uralkodó 
vallás rendesen a nemzet elnyomóival tartott és ez hálából sokat megtett, még 
a törvény tilalmának ellenére is. Az erkölcsi törvény követeléseit pedig ilyen 
körülmények között egészen figyelmen kivül hagyják. 

Van még egy másik külön neme is az egyházpolitika gyakorlásának, mi 
a mi országunkban is honos, és ezt egy politikai párt, a „néppárt" gyakorolja. 
Nevezett politikai párt, mely az egyházpolitikai törvények életbeléptetésekor 

1 A nagy Káldy adta rá e nevet Poszvékra, mikor előtte állott, mint elnöktárs a 
fáradhatlan férfi minden hiúságtól ment nagyságában és egyéniségének egész szeretetreméltó 
szerénységében, mint a vasi közép egyházmegye esperese. 
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keletkezett, azzal a törekvései, hogy ő azokat visszacsinálja (— reviziópárt), 
annyival veszélyesebb, magasabb erkölcsi szempontból birálva a dolgot, a 
szabadelvüségre nézve, mert sajátlagos egyházpolitikájánál fogva a politikát 
minduntalan beviszi a vallás dolgaiba, az egyházba, és viszont a vallást a 
politikába. Mi azt eredményezi, hogy az e párt kötelékeibe tartozó politikus 
a törvényhozás összes alkotásait, sőt még a közkormányzatot magát is római 
katholikus szemüvegen át nézi, római katholikus egyházi szempontból birálja 
el. így, ami előreláthatólag egyházellenes, különben még oly üdvös legyen is 
az a törvényjavaslat általános emberi és humanitárius szempontból, mind-
annak előre ellentmond, megakadályozása végett neki harcot üzen. A harc 
sikeresebbé tétele okából utóbbi időben mozgósítja tábora számára hazánk-
ban az összes kath. hívőket, hogy fegyvertársakúl megnyerje őket. Ha sikerül 
e baljóslatú vállalata, vagyis előbb-utóbb az akció nem szül egy egészséges 
reakciói, lehet belőle egy olyan háború, melynek neve: „bellum omnium contra 
onines". Azért kellene a konzuloknak éberebbeknek lenniök. 

Egészen más az az egyházpolitika, mit a protestáns egyház az egész 
világon maga elé tűzött, s minek gyakorolhatására Poszvék Sándor még a 
gyámintézet körén belül is helyet talál. 

Lássuk ezt az evangélmi egyházpolitikát Poszvék egyházi beszéde 
alapján. 

Hogy annál könnyebben megismerjük, adom az egész remek beszedet: 
„Kegyelem nektek és békesség az Istentől, a mi Atyánktól s az Úr 

Jézus Krisztustól ! Amen. Egy szivem mélyéből fakadt, meleg istenhozottal 
üdvözöllek ünneplő keresztyén gyülekezet, — itt, hol a gyámintézet szent 
oltára emelkedik. Isten hozott ! Sopronban, azon város, azon gyülekezet 
kebelében, melyhez úgy hazai, mint egyházi közéletünknek annyi dicső, de 
fájdalom ! annyi szomorú emléke is fűződik ! 

Elvonulnak lelki szemeim előtt a múltnak tanulságos képei. Hallom a 
hozsánnákat, melyekkel apáink itt 1622-ben1 a megsértett vallásszabadságnak 
törvényes megerősítését üdvözölték. Látom a szemeikben rezgő könnyeket, 
inidőn itt 1681-ben'J reményeikben csalódva, a kegyelem asztaláról hulló 
morzsákra lettek utalva, — ők, mint igaz, hű fiai e hazának, százados mél-
tatlan szenvedéseikre hivatkozva, a közös anyai örökségből a többi testvérek-
kel egyenlő osztályrészt vártak. 

S e történeti képnek már-már homályba boruló hátteréről már-már 

' A Bethlen Gáborral 1621-ben Nikolsburgban megkötött béke az 1622-iki soproni 
országgyűlésen erősíttetett meg. Az erre vonatkozó törvény biztosítja a protestánsok vallás-
szabadságát. Ugyanezen országgyűlésen evangélikus egyházunknak egyik oszlopa : Thurzó 
Szaniszló választatott meg az ország nádorává. 

2 Leopold uralkodása alatt a protestánsok majdnem minden templomuktól meg-
fosztattak. — Az 1681-iki soproni országgyűlésen nyertek engedélyt 22 új templom építé-
sére. — Különösen a földesúri jog cimen kényszerítették az evangélikus vallású job-
bágyokat ősi vallásuk elhagyására. E jogot az 1681-iki országgyűlés megerősiti stb. 
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elmosódó alakjai közül kidomborodnak, előtérbe lépnek egyes fényalakok : 
nagynevű világi férfiak, kik szóval, tettel bizonyságot téve az evangéliom 
üdvözítő hatalmáról, büszkén vallák magukat szentegyházunk híveinek ; kegyes 
pásztorok, kiknek jellemét a hit és tudomány, a hazafias és egyházias érzület 
nemes összhangja, országszerte tevé köztisztelet tárgyává.1 Vajha megragad-
hatnám e képek egyikét, feltárva az unokák szemei előtt az apák buzdító 
példáit ! Vajha elvezethetném őket azon, az idő mohától borított falakhoz, 
azon még fennálló házakba, melyek e történeti tényeknek, ama nemes szel-
lemek működésének színhelyei voltak, — bizonyára megelevenülne a holt kő, 
megszólalna a néma fal, hangoztatva az intést : „tartsd meg azt, ami nálad 
vagyon, hogy senki el ne vegye koronádat" (Ján. jel. 3 n ) . De ne lebbentsük 
fel a régmúlt idők fátyolát ! A legközelebb mult néhány évtized, a jelen is 
bizonyságot tesz itt arról, hogy a gyámintézet nemtője még mindig őrködik 
egyházunk felett. Ott e város közepén emelkedik egyházkerületi főtanodánk 
épülete, az egyházkerületi gyámintézetnek e főoltára. Erre rakja le évenként 
a szegény az ő fillérjét, a gazdag az ő fényes adományát. Százezrekre rúg 
az összeg,2 mellyel az evangélmi áldozatkészség, 35 esztendő óta egyház-
kerületünknek e szellemi kincstárát gyarapítja. Ott e város szélén egy más 
tiszteletet parancsoló épület, a népnevelés temploma, melynek fundamentuma 
az áldozatkész evangélmi egyháziasság élő köveiből épült.3 Itt e városban 
ringatták a gyámintézet bölcsőjét, midőn három évtizeddel ezelőtt néhány lelkes 
férfiú kezdeményezése folytán az egyházkerületi főtanoda kebelében4 tényleg 
megalakult azon dicső intézet, melynek üdvös eszméje hazai egyházunk 
egyéb részeiben csak évekkel utóbb lett valósággá. — Isten hozott ! Sopron-
ban, gyámintézetünk főműhelyei egyikében! Isten hozott! a munka küszöbén, 
tiszteletreméltó képviselői egyházkerületünknek, kik egyházunk szent érdekei 
felett őrködni vagytok hivatva. Egyházkormányzati tanácskozmányunk méltóbb 
avatást alig nyerhetne annál, melyet a gyámintézet szelleme biztosít. Hisz a 
gyámintézet nemcsak az evangélmi hitélet ápolása s fejlesztése, de egyházunk 
szervezete, kormányzata, annak a külvilághoz viszonya tekintetében is felette 
üdvös szolgálatot teljesít. Ezt az igazságot szándékozom az ige világában 

1 A sok országos hírű világiak, lelkészek és tanárok közül megemlítjük : Vittnyédy 
Istvánt, Szovics Kristófot, Lakner Kristófot, Deccard Kristófot, Haynóczy Dánielt, Ribini 
Jánost, Schwartner Mártont, Gamauf Teofilt, Kis Jánost, Petz Lipótot stb. 

a A dunántúli egyházkerület főtanodája — a főgimnázium s theol. intézet s az ezzel 
kapcsolatban levő tápintézet — fenntartásához járulnak a kerületi gyülekezetek 1853 óta, 
évenként 9 - 1 0 . 0 0 0 forinttal. 

3 A tanítóképző-intézet épülete az azt környező kerttel együtt körülbelül 50.000 fo-
rintba került. Ez összeg önkéntes adományok utján fedeztetett. A külföldi „G. A.-egylet" 
adományai körülbelül 16.000 forintra rúgnak. Ez intézet fenntartásához az egyházkerületi 
gyülekezetek 3000 forinttal járulnak évenként. 

4 Az 1857/8-iki tanévben a főtanodai tanári kar életbe léptette a gyámintézetet, mely 
a soproni gyülekezet kebelében is csakhamar megalakult. 
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feltüntetni." — Karének. — Alapige: Rom. 124_13. „A gyakorlati életnek 
szánt magvas, velős intéseknek egész sorozata. A mozgalmas, hullámzó életre 
való tekintet nyer kifejezést azon atyai szóban, mellyel a hivei üdvét féltő 
nagy apostol a római gyülekezethez fordul. Találó alkalmazást nyer e szó 
egyházunkra is, kiválóan arra a viszonyra, melyben a gyámintézet egyházunk 
küléletéhez áll. — A gyámintézet a hazai evangélmi egyházpolitika szolgálatá-
ban fontos missiót teljesít. Hisz felhívja figyelmünket: 1. a tanulságos múltra, 
hogy hibáin okuljunk ; 2. a válságos jelenre, hogy veszélyeivel számoljunk ; 
3. a biztató jövőre, hogy megvalósításáért áldozzunk". 

1. „Miképen egy testben sok tagjaink vagynaK, minden tagoknak pedig 
nem egy cselekedetök vagyon : azonképen sokan egy test vagyunk a Krisz-
tusban, egyenként pedig mindnyájan egymásnak tagjai vagyunk" (4—5. r.) 
Sok a tag, egy a test; különféle az ajándék — egy a lélek! egyik kedvenc 
eszméje ez azon éleselméjü, lánglelkű apostoli levélírónak, ki a sziv titkait, az 
evangéliomnak mindeneket megszentelő erejét, korának sajátságait, gyöngéit, 
veszélyeit minden kartársainál jobban, alaposabban ismeri. Egység — külön-
féleség ! — mintha "csak a mi közéletünk üterére tenné ujjait a nagy lelki 
orvos ; mintha a késő unokák ezerféle bajainak, jajjainak titkos kútforrását, 
korunk fiainak köznyavalyáját állapítaná meg. Mint egymást feltételező, egy-
mást kiegészítő akkordokat, harmóniába, összhangba olvasztani azon ellen-
tétes hatalmakat, melyek az egység és különféleség, a törvény és független-
ség, a közrend és egyéni szabadság követelményeiben állanak előttünk, — ez 
azon nagy feladat, melynek megoldásán korunk legjelesebbjei mindeddig 
hiába fáradtak. Hol az egység kizárja a különféleséget, — ott lehet rend, de 
nincs szabadság. — Hol a különféleség magasabb egységbe nem olvad, ott 
lehet szabadság, de nincsen rend. — Oh, akinek sikerül majd kiegyenlíteni 
ez élet ellentéteit, megoldani ez életbevágó kérdést, — az lesz századunknak 
legnagyobb jóltevője. — A megoldás szüksége hangos kifejezést nyer az 
egyházi téren is. Ott a hatalmas testvéregyház! egységében rejlik azon bámu-
latos erő, melyért a világ leghatalmasabb fejedelmei is keresik barátságát. 
Róma a katholikus világ központja, az a nap, melyben az egyházi hatalom-
nak összes fénysugarai összpontosulnak. E napból néhány sugár szét is árad, 
lefelé is terjed, de mennél lejebb, mennél távolabb esik a központtól, annál 
halaványabb, annál gyöngébb. Az evangélmi egyház ezzel ellentétben és az 
apostoli kor felfogásának megfelelőleg, az egyházi hatalom súlypontját a 
gyülekezetbe helyezte vissza. Az ekklézsia az egyházi hatalomnak nemcsak 
tárgya, de alapja is. Hasonlít a medencéhez, mely nem birva kiapadhatlan 
forrásból nyert víztömegével, felfelé lövel hatalmas vizsugarakat, de mentül 
magasabbra emelkednek ezek, annál jobban ritkulnak, vékonyulnak, — s a 
magasból is egytől-egyig visszaesnek ismét e sugarak oda, honnét kiindultak, 
a gyülekezet kebelébe. A középkor a láthatatlan egyház eszményét a látható 
világban valósítván meg, egységes szervezetének vaskarjaival átkarolta az 
egész földet. Az evangélmi egyház — különösen hazánkban — a Krisztusban 
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való hit, a lelki egység kötelékét a látható világban is elég erősnek tartotta 
a hivöknek egymáshoz való fűzésére, megfeledkezvén arról, hogy e földön 
a szellemnek testre, a testnek szervekre van szüksége, — arról, hogy a 
tagoknak egységes működése, összhangzatos munkásságuk a test épségének 
s erejének elengedhetlen feltétele. Ha az őskor bölcse1 a számban keresi a 
dolgok lényegét, annyiban fejez ki megdönthetlen igazságot, mennyiben az 
egység a dolgok rendjének, a társulati élet erejének alapja. Erről feledkezett 
meg hazai evangélikus egyházunk. Van népképviseleti, önkormányzati alapon 
nyugvó, oly dicső egyházalkotmányunk, mely méltán képezi az irigység tár-
gyát a világ összes egyéb vallástársulati részéről. De valódi áldás e viszony-
lag legtökéletesebb alkotmányalak csak akkor lehet, ha a tagok szabadsága 
a test egysége, jóléte javára érvényesül, — úgy hogy a gyülekezetek műkö-
dése folytonos, éles ellenőrködés, a közbizalom által erre hivatott felsőbb 
kormányhatóság ellenőrködése alatt áll, — s hogy a közmegegyezéssel létre-
jött üdvös intézkedések gyorsan, erélyesen s teljesen hajtatnak végre. — 
Dicsekedhetünk-e ezzel ? Oh ennek hiánya miatt kell egyházunknak, hűtelen 
fiai helyett, annyiszor pirulnia ! Hisz a világ kárhoztatva az egyest, kárhoz-
tatja a társulatot, melyhez tartozik. Ha megütközést keltő rendetlenség mutat-
kozik valamely gyülekezet kebelében, a közvélemény az egyházat teszi fele-
lőssé. Pálcát törnek a rövidlátók egyházunk elvei felett is, mely pedig a 
hazai közművelődés, a nemzeti alkotmány szent ügyének oly kiváló szolgá-
latot tett és tesz folytonosan, — pálcát törnek felette, mert néhány rendetlen-
kedő egyén, — esetleg ennek az egyháznak a hive. Oh végzetessé vált 
következményeiben a mulasztás, hogy apáink az egyházi közösség kapcsát 
szorosabbra nem fűzték ! A XVI-dik század utolsó évtizedeiben tartott ország-
gyűléseken a rendek — pedig ezek csekély kivétellel, mind buzgó hívei 
voltak az evangéliomnak, — sürgetik azon egyház intézményeinek vissza-
állítását,2 melynek romjain, természetszerű fejlődés útján, a mi egyházunk 
épült. Ezzel — bár akaratuk ellenére — az ellenreformációnak egyengették 
útját. Miért ? Mert voltak protestánsok, sőt eltekintve egy kis töredéktől, a 
nemzet összes fiai büszkén vallották magukat az evangéliom hiveinek, — de 
nem volt protestáns egyház, — egyház, mely az idősb testvér örökségébe 
lépve, ennek szerepére vállalkozhatott volna, — arra a szerepre, melyet a 
hazai alkotmányunk értelmében, az államkormányzat gépezetében azelőtt vég-
zett. Ki emelte fel tiltakozó szavát az üldözések szomorú századaiban, utalva 
a sajgó sebekre, melyek evangélmi egyházunkat a lassú, de biztos elvérzés 
veszélyével fenyegették? Egyesek, első sorban a vallásukhoz hiven ragaszkodó 

1 Pythagoras 500 körül K. e. 
s A Miksa király alatt tartott 1567., 1569., 1572-iki országgyűléseken a rendek azon 

meglepő kéréssel fordulnak a királyhoz, ki benső vonzalommal viseltetett az evangélikus 
egyház iránt, hogy az egyházi törvényszékeket állítsa vissza, az ürességben levő püspök-
ségeket s prépostságokat töltse be stb. 
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evang. országos rendek. De az egyes rendek tiltakozó szava az egyes üldözött 
egyének, az egyes pusztuló gyülekezetek jajkiáltásai közt az egyház, a vérig 
sértett egyháznak segélykiáltása nem volt hallható. Mi szabadította ki fogságuk-
ból a gályarabságra hurcolt protestáns mártírokat? Külföldi fejedelmek rész-
vétteljes irgalmassága, külföldi hitrokonok keze.1 — A végtelenig nyújthatnám 
e komoly, tanulságos kérdések sorát. De ne vádoljuk a multat — okuljunk 
hibáin ! — Ott a gyámintézet, gyöngéd kézzel szövi az egység, az áldás kötelé-
két, mely a gyülekezetet az egyházmegyéhez, az egyházmegyét azegyházkerület-
hez, az egyházkerületet az egyházegyetemhez csatolja ; mely a szegényt a gaz-
daghoz, a falusi községet a városi gyülekezethez, a szórványban levő hitrokono-
kat a rendezett egyházi viszonyok közt élő testvérekhez fűzi. Lerontja a válasz-
falat, melyet a tér, idő, nyelv hatalma emel s mely ugyanazon egy boldogító hit 
követőinek egymáshoz való közeledését, ugyanazon egy dicső hazában megne-
hezíti ; ledönti a sorompókat, melyek a magyar és külföldi hitrokonok testvéri 
találkozását, a közös egyház javát célzó üdvös eszméknek egymással való közlé-
sét, mindeddig gátolták. Békeoltár, mely előtt leborulva egyek vagyunk, egyek a 
különféleség dacára, egyek az egyház iránti buzgóságban, egyek abban a hit által 
való munkás szeretetben, mely a tökéletesség köteléke (Kol. 3 Í 4 ) . Ez gyámintéze-
tünknek fontos missiója a hazai evang. egyházpolitika szolgálatában. Felhívja 
figyelmünket a tanulságos múltra, hogy hibáin okuljunk s 

2. a válságos jelenre, hogy veszélyeivel számoljunk. — Gonosz idők 
voltak azok, midőn apostolunk indíttatva érezte magát ez intőszóval fordulni 
a szivéhez nőtt római gyülekezethez: „a reménységben örvendezzetek; a há-
borúságban tiirők legyetek; a könyörgésben szorgalmatosak" (12); és „iszo-
nyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz" (9). Éles lelki szeme a távol-
ban is látá az örvényt, mely ott, amaz európai Babelben féltett híveinek lábai 
alatt tátongott. Az oltár romjain ott diadalt ült a bün démonja ; a családi 
tűzhelyen kialudt a polgárerény nemes lángja s lobogott az önzés, a féktelen 
érzékiség pusztító tüze. Rohamosan indult Róma lefelé a lejtőn, — úgyannyira, 
hogy az újszövetség prófétája elérkezettnek vélte az időt, midőn „az ő bűnei 
meggyülvén, szinte az égig hatottak és megemlékezett az Isten az ő gonosz-
ságairól" (Ján. jel. î 8r>). Bizony gonosz idők voltak azok, — nem csoda, 
hogy reszkető szívvel, aggódó lélekkel tekintett az apostol a vészfelhőkre, me-
lyek Róma egén tornyosultak, végpusztulással fenyegetvén ott a Krisztus egy-
házának veteményes kertjét. 

Veszély fenyegeti most is az egyházat, veszély egy hatalmas belső s egy 
nem kevésbbé hatalmas külső ellenség részéről. Aggasztó mérvben terjed a 
Mammon imádása. Az önzés gonosz szelleme s ennek korcsszülöttei : a gyö-

1 A nápolyi gályarabságra hurcolt prot. vértanuk kiszadadítása ügyében II. Károly 
angol király, II. György szász választófejedelem tett lépéseket, mig végre Ruiter német-
alföldi tengernagynak sikerült az égbekiáltó igazságtalanságnak véget vetni. Sorsuk eny-
hítésén fáradtak még a nápolyi Weltz-testvérek s a kegyes velenczei orvos : dr. Zaffi 
Miklós. 
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nyör- és élvhajhászat, az úgynevezet anyagelvüség ezerféle alakjával lépten-
nyomon találkozunk. E kor-, — vagy jobban mondva — körszerű áramlat 
hullámai átcsapnak a vallásos, az egyházi élet virányaira is. Hisz a vallás az 
élet eszményisége. De mi az eszmény? Az anyag prófétái szerint: látszat 
valóság nélkül, hangzatos szólam tartalom nélkül ; — „zengő érc és pengő 
cimbalom" (I. Kor. 13,). Ama férfiatlan lágymelegség, ama hideg közöny, 
melynek jelenségeivel itt-ott találkozunk, rosszabb a nyilt elpártolásnál. Hisz 
„aki én velem nincsen, ellenem van, — azt mondja az Ur — és aki én ve-
lem együtt nem takar, tékozol az" (Máté 12go). A holt tag nemcsak saját 
kötelességét nem teljesíti, hanem azon a helyen, melyet elfoglal, de be nem 
tölt, gátolja az élő szomszédtagokat is szabályszerű működésükben. Más ve-
szély fenyegeti egyházunkat ott, hol hitrokonaink a közösség oltalma nélkül 
szűkölködvén, idegen környezet csábító befolyásának vannak kitéve. — Mily 
veszélyes e kisértet, sajnos ! folyton tapasztaljuk. Ha fenn akarjuk tartani egy-
házunkat, szembe kell szállnunk e hatalmas ellenséggel. Nem hódító hadjára-
tot indítunk ellene, — hisz az evang egyház nem számlálgatja, hanem latol-
gatja hiveit, — önvédelmi harcot vívunk megtámadott egyházunk, veszélyben 
forgó testvéreink szent érdekeiéit, hogy „megőrizve őket, egy is azok közül 
el ne vesszen" (Ján. 1731). — Legyen azért áldott az a gyöngéd kéz, mely 
bekötözi a sebet, melyet egyházunk testén a közöny fegyvere üt ! Kell, hogy 
szive mélyéből üdvözölje minden igaz evang. keresztyén azt a dicső intézetet, 
mely ama nehéz, csak a szeretetben munkás hitnek sikerülő feladat megoldá-
sára vállalkozott: gátat emelni a lelket ölő, az erkölcsöket megmételyező, a 
szellemet az ő nemes felszárnyalásában megbénító áramlat ellen s testvéri 
jobbot nyújtani azoknak, kiknek az apáktól öröklött hitök veszélyben forog. 
Azért irta a lobogójára az intő szót: „A jó igyekezetekben ne legyetek res-
tek. Lélekben buzgók legyetek! Az Urnák szolgáljatok!" (10—11. v.) Igen, az 
Urnák szolgál áldott gyámintézetünk, mely — mint egykor Gusztáv Adolf, a 
hős svéd király — a szükség órájában megjelenik, mentőkezét nyújtván a 
veszélyben forgó egyháznak. — Hisz midőn az egyes hivek, az egyes gyüle-
kezeteknek a hitben való megerősítésén fáradnak, nemde az egyház, az Ur 
egyházának fentartásán, erősítésén munkálkodnak? Ezért oly fontos egyház-
politikai tekintetben is. Felhívja figyelmünket a válságos jelenre, hogy veszé-
lyeivel számoljunk s 

3. a biztató jövőre, hogy megvalósulásáért áldozzunk. „A szentek szük-
ségeire adakozók legyetek!" (13. v.) Nem feledkezik meg az apostoli levélíró, 
midőn az üdv s ezzel egy új világnézet nagy kérdéseit szellőzteti, azokról a 
jelentékteleneknek látszó kérdésekről sem, melyek a mindennapi élet árjában 
annyiszor s váratlanúl kerülnek felszínre. Jól tudja ő, hogy e kevésbbé fontos-
nak látszó kérdések, melyek felett a közvélemény csakhamar napirendre szo-
kott térni, — képezik a szirtet, melyen a legdicsőbb terv, a legnemesebb 
eszme is hajótörést szenvedhet. Azért hangzik ajkairól a szó: „a szenteknek 
szükségökre adakozók legyetek!" Visszhangot ébreszt e szó mindenütt, hol 
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a gyámintézet szent ügyét lelkes, egyházuk jövőjét szivükön hordozó férfiak, 
nemeskeblü, az evangéliomért lángoló nők, az eszményért lelkesülő ifjak kép-
viselik. A jelen a jövőnek bölcsője. Egyházunk jobb jövője függ a buzgóság-
tól, mellyel az apostoli intésnek megfelelően áldozunk, önmegtagadó szeretetben. 
Áldozzunk, azaz tagadjuk meg magunkat! Kétségtelen, hogy a folyton haladó 
kor napról-napra, évről-évre több és újabb áldozatot követel tőlünk. Versenyre 
kel egyházunkkal a többi testvéregyház, versenyre az állam, versenyre a sok-
féle testület, versenyre a magánbuzgóság is, hogy leszorítsanak a térről, me-
lyen apáink az elsőség pálmáját vivták ki. Nem intézményei számában, hanem 
azok szellemében rejlik a protestántizmus hatalma. Ha a szellemélet minden 
terén keresünk babérokat, úgy elforgácsolva erőnket, kitesszük magunkat a 
veszélynek, hogy egyetlen egy állásunkat sem leszünk képesek megtartani. 
Ellenben, ha egy szük téren pontosítjuk össze erőnket, e ponton győzedel-
meskedni fogunk. Ki nagy dolgot akar mivelni, korlátozza, tagadja meg magát. 
Nem az a feladatunk, hogy minél több intézetet állítsunk és tartsunk fenn, 
hanem egyházunk alapelveire, sőt annak jó hírére való tekintet is kötelessé-
günkké teszi, hogy a meglevő szükségesek közül megtartsuk a legszüksége-
sebbeket s ezeket oly karba hozzuk, hogy a nagy versenyharcban helyt áll-
janak. Áldozzunk, azaz tagadjuk meg magunkat. Végzetessé válhatik még 
egyházunkra nézve az a következetlenség, hogy köztudomású szegénységünkre 
hivatkozva, oda fordulunk segélyért, hol segélyt éppen remélhetünk. Önmagát 
kormányozni annyi, mint önmagát fenntartani. Emez amannak feltétele, egyik 
a másikkal áll és esik. 

Valóban szabaddá és függetlenné csak az az erő tesz, melyet önmagunk-
ból merítünk. Az alamizsna, melyet egyházunk kívülről nyer, ritkán ingyen 
nyújtott segély, hanem a legjobb esetben megalázó kegyelmi ajándék, vagy 
legfelebb oly kelletlenül hozott áldozat, mely kizárólag a jogelvnek külső ki-
fejezésére szolgál, a legrosszabb — attól tartok, — a legtöbb esetben is olyan 
előleg, melynek részletekben való visszafizetése csak a legérzékenyebb áldo-
zattal, önkormányzati jogaink, függetlenségünk árán lesz lehetséges! — Ál-
dozzunk, azaz tagadjuk meg magunkat ! Ne legyen áldozatkészségünk rugója 
azon önző szeretet, mely ád, hogy vegyen, sokat ád, hogy többet vegyen ; 
hanem azon önmagáról megfeledkező szeretet, mely a közösség, az együvé-
tartozás tudatától vezéreltetve szívesen megosztja a magáét szűkölködő társá-
val, hogy az erőtelen tagot támogatva, a testet erősítse. „A szeretet ne legyen 
tettetés". „Aki máson könyörülő, vidámsággal mivelje" (8—9). Igy int az apostol. 
Némuljon el az önmagát vádló mentség: hadd szálljon az unokákra is egy 
része a tehernek, mely az apák fáradt vállaira nehezül ! Lám a mi apáink hor-
dozták az egyházi közteher oroszlánrészét ; ők alkották, ők szerezték azt, 
minek megtartása a mi egyháziasságunkat oly nehéz próbára teszi. 

Ha egyházunk jövőjét biztosítani akarjuk, áldozzunk ! De egyről meg ne 
feledkezzünk ! Önkormányzat, templom, iskolaépület — forma, alak, csak eszköz 
a cél elérésére ; a lényeg, a cél : a szellem, az evang., az emberies szellem 
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ápolása, fejlesztése. Mit ér a drága keret, ha az abba foglalt kép kontármű ? 
Szellemet ébresszünk, fejlesszünk, neveljünk, az eddiginél nemesebb, valláso-
sabb, miveltebb szellemet, — s egyházunk jövője biztatóbb lesz a jelennél. 
S e célt megközelítjük, ha közülünk mindenki hiven betölti a helyet, melyet 
egyházunk kebelében elfoglal. „Akár szolgálat, forgolódjunk a szolgálatban, 
aki tanító a tanításban, aki intő az intésben, aki alamizsna-osztogató szelíd-
ségben, aki előljáró szorgalmatossággal járjon, aki máson könyörülő vidám-
sággal mivelje. (7—8. v.) Az így nyilvánuló evang. szellem nem szorul fényes 
ruhára, legmegfelelőbb alakja: a puritán egyszerűség. Szolgáljon nekünk e 
tekintetben mintaképül ama kicsiny, de kicsiségében oly hatalmas, amaz egy-
szerű, de egyszerűségében oly tiszteletreméltó Helvécia, mely a szabad és 
művelt nemzetek sorában oly kiváló helyet foglal el. 

Áldozzunk, keresztyén testvéreim ; áldozzunk a gyámintézet dicső céljaira ! 
Az egység kötelékét szőve, erőssé teszi az egyházat. Hadjáratot indítva a ha-
talmas ellenség ellen, védi az egyházat. Áldozatkészséget, önmegtagadást sür-
getve, fejlesztve, gyakorolva, — egyházunk jobb jövőjének veti meg az alapját. 

S ez — ki tagadná? — a legüdvösebb egyházpolitika. Azért okulva a múlt 
hibáin, számolva a jelen veszélyeivel s áldozva a biztató jövőért, csoporto-
suljunk gyámintézetünk lobogója alatt, — ez a jel, mely alatt Isten segedel-
mével diadalmaskodni fogunk. Amen !" 

Összehasonlítás kedvéért talán nem lesz fölösleges, ha egy Gusztáv 
Adolf-egyleti gyűlés lefolyását is leirom, még pedig abból az időből, mely 
a pécsivel majdnem összeesik. És ez a Gusztáv Adolf-egylet 42-dik főgyülése, 
mely 1888 szeptember 4—7-ig Halléban tartatott. Részt vett benne a helybe-
lieken kivüi 453, előre bejelentett vendég. Ezek között a központi Elnökség 
14 taggal, 7 generálszuperintendens, 333 lelkész, 31 nő. Képviselve volt álta-
luk a nagy német birodalmon kivül Franciaország, Spanyolország, Olaszor-
szág, Helvécia, Belgium, Ausztria és Magyarország. — Szept. 4-én a központi 
elnökség (Central-Vorstand) tartott ülést. — Délután 3 órakor kezdődött a 
a gyűlés, midőn úgy a rendezőbizottság, mint a város polgármestere üdvözöl-
ték az egyletet. Mindkét beszédre az elnök válaszolt. — Délután 5 órakor két 
templomban tartottak istenitiszteletet, melyen Scholtz berlini professzor és 
Vieregge bonni lelkész beszéltek. A prédikáció alatt látni lehetett a különféle 
ünnepi ajándékokat, melyek a templomban közszemlére ki voltak téve. Este 
7 órakor volt az előértekezlet. Másnap reggel 8 órakor újabb istenitisztelet, 
melyen Bauer generálszuperintendens prédikált. Csak 72' 1 órakor kezdődhetett 
meg a tulajdonképeni Gusztáv Adolf-egyleti főgyülés, mit dr. Fricke elnök 
nyitott meg. Megnyitó-beszédében melegen megemlékezvén az elhunyt csá-
szárról, a következőket mondotta : „Állam az államban : róni, kath. tan, állam 
és egyház egy : evang. prot. nézet! Az állam munkálkodik, az egyház az álla-
mot ezen ő munkájában előre segíti eszményi magaslatokra. Egy erős és val-
lás-erkölcsi alapon nyugvó állam, és egy ideálok után törekvő egyház, a mi 
biztos védszerünk a róm. kath. egyház hatalmaskodása ellen. Az evang. nem-
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zeti szellem tette Németországot egységessé. Ebben van ma is a jogállam 
gyüjtőereje s ez lesz jövőre is fenntartó ereje. Ily értelemben működött a két 
elhunyt császár; e nemzeti szellem előtt hódolt meg II. Vilmos is. Senkitől 
nincs okunk félni, csak a jó Istentől és lelkiismeretünktől. A Ur velünk van 
az ő áldásával. Az evangéliom nem a mi erőnk, nem a mi gondolatunk, hanem 
az Ur nyilatkoztatása és üdvözítő ereje azok számára, akik hisznek őbenne. — 
Ez évben 907.000 márka gyűlt be. Több mint tavaly 104.000-rel. A belső 
erőnek külső jele: a kül- és belmissió. — Ébredezni kezdenek milliók az 
evangéliom követői közül. Mi ébren vagyunk és őrt állunk. Nem 10, de sőt 
százannyit tudnánk tenni, ha mindenki csak egy homokszemmel járulna is 
munkánk céljainak elősegítéséhez. — Az utolsó város, melyre a haldokló Luther 
áldását adta, Halle volt. Ha most élne, bizonnyal közöttünk foglalna helyet. 
Amúgy is velünk van, onnan felül a magasból letekint reánk s azt hangoz-
tatja bátorítólag felénk: — „A menyország megmarad nekünk". Az elnöki meg-
nyitó után üdvözlő táviratot menesztettek a fiatal császárhoz, ki nyomban felelt. 
Ezután felolvasták a többi üdvözlőiratokat, nevezetesen Müllerét Algírból, a 
magyarhoni e. e. e. gyámintézetét, Paris, La Villir, Speeléét. Mégis élőszóval 
üdvözölték a közgyűlést: a berlini főegyháztanács nevében Brückner generál-
szuperintendens, Wolf az államtanács nevében, Schuller generálszuperintendens 
Szászország nevében, Scholl a szászországi konzisztorium nevében és Beyschlag 
a hallei theologia nevében. — Sorrendben a titkári jelentés következett Dr. 
Criegem olvasta fel, melyben a magyarhoni e. e. e. gyámintézet ismertetésére 
is kiterjeszkedett, szép szavakban méltatván annak működését. A segélye-
zettek közül 26 egyház bejelentette kilépését, mint amely nem szorul tovább 
mások segélyére, 97 kérte felvételét a segélyezendők közé. A Gusztáv 
Adolf-egylet segítségével az évben felépült 17 templom, 4 iskola, 4 pap-
lak. Befejezéshez közel van : 9 templom, 4 iskola. Csak Magyarországban 
Gusztáv Adolf-egyleti segélyben részesült 1832-től 1887-ig 313 egyház, az 
"általuk nyert ^egelyöiszeg^1 millió 41 ezer márka. — Dr. Haase szuperinten-
"~clèns~a sziléziai diasporat, Heyler lelkész a strassburgi evangelizációt, Frick 
lelkész a svájci szövetség munkáját ismertette. — Az egyleti élet munkás-
ságának fokozhatása céljából dr. Criegern hat indítványt terjesztett be : 1. 
szerezzenek a fő- és fiókegyletek testületi jogot; — 2. keressék fel az eise-
nachi konferenciát, hogy a vasárnapi közimába a szórványok nyomora és a 
Gusztáv Adolf-egylet célja is belefoglaltassék ; 3. kéressenek fel a konzisz-
toriumok, hogy a Gusztáv Adolf-egyletet ajánlják ; 4. kéressenek fel a 
szuperintendensek, hogy vizitációk alkalmával legyenek tekintettel a Gusztáv 
Adolf-egylet munkásságára is ; 5. kéressenek fel a synodusok, hogy a 
diaspora bajaival rendszeresen foglalkozzanak ; 6. kéressenek fel a lelké-
szek, hogy a szószékről ébresszék a részvétet a Gusztáv Adolf-egylet iránt 
s tartsanak ide vonatkozólag felolvasásokat, enyésztessék el az előítéleteket 
és fordítsanak figyelmet a gyárakra, hol az evang. munkások hit dolgában sok 
veszedelemnek vannak kitéve. — Ismét egyes szónokok beszédre jelentkeztek, 

Bognár Endre: Az ev. gyámintézet második huszonöt-éve. 5 
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melyben országaik viszonyait ismertették. Teszem : Baumgarten a genfi evang. 
szövetséget, Peterson a belga, Schullerus az erdélyi, Marstaller az olaszországi, 
Hézekiel a poseni, Felici az olasz szabadegyház viszonyait ismertette. Végül 
a nagy szeretetadományt osztották ki, 18.000 márkát, mit ez alkalommal Schwetz 
poroszországi egyház kapott. A másik két mellőzött egyház : Stadló és Stauburg 
egyenként 5390 márkával kárpótoltatott. A gyűlés befejezte után majd az 
énekakadémia versenyére, majd a Franke-árvaházba, majd meg estélyre mentek 
a gyűlés tagjai. Utóbbi helyen mondották el beszédeiket, kik a közgyűlésen 
szóhoz nem juthattak. 

Szept. hetedikét, az utolsó napot pedig arra használták, hogy kirándultak 
Eislebenbe, Luther születési helyére s ott az emlékszobor előtt ének, ima és 
szónoklatok elmondása és meghallgatásával erősítették hitüket. 

Erre az időszakra esik Káldy Gyula halála is. Meghalt 1888 nov. 15-én 
52 éves korában. Oltár volt neki még a „zöldasztal" is, melyen az egyházkerületi 
felügyelői székből évente egyházkerülete institúciói javára gazdagon áldozott. 
Temetése 1888 nov. 17-én Alsókáldon ment végbe, végső akaratának meg-
felelőleg puritán egyszerűséggel. Koporsója felett Poszvék Sándor imádkozott, 
Karsay Sándor pedig az egyházkerület nevében búcsút vett tőle s áldást mondott 
a jeles férfiú poraira. A családi sírboltban Alsókáldon nyugvó hamvak felett 
busuló özvegyének megmérhetetlen fájdalma és hitvesi szeretete virraszt. 

A gyámintézet részt vett a Czékus-jubileumon is. Ugyanis Czékus István 
1888 dec. 22-én töltötte be munkás életének 70-dik évét, mit a tiszai egyház-
kerület nevezett esztendő dec. 20-án ünneppé avatott Rozsnyón. A gyámintézet 
elnöksége hozzá intézett üdvözlő iratban fejezte ki jókivánatait.1 

1889 nov. 10-iki dátummal a német G. A. egylet központi elnöksége neve-
zetes átiratban kereste meg a magyarhoni e. e. e. gyámintézet elnökségét. Ez 
átiratában közli először is azt az örvendetes liirt, hogy a váczi ágost. hitv. 
evang. egyház a német G. A. egyletnél felvétetett azon egyházak közé (összesen 
három egyházat szoktak e végből kijelölni), melyek a nagy szeretetadományra 
pályázhatnak, tudatja továbbá a segélyezettek neveit, és a számukra küldendő 
segélyösszeget, — végül feleletet kér a következő kérdésekre : 1. Hány anya-
vagy leányegyház alakult a folyó évben? Minő berendezés és mekkora költ-
séggel? 2. Mikor és hány templom, iskola és paplak épült? mekkora költséggel? 
Honnan vették rá az építési költséget? 3. Az építkező egyházak szükségelnek-e 
még segítséget? Mekkora összeget? 4. Kik és mekkora alapítványt tettek a 
gyámintézetre? Neveik? állásuk? és lakhelyük? 5. Az ország melyik vidéken 
vannak azok a szórványok, melyek külön gondozást igényelnek ? 6. Mi volna 
ezekre nézve a teendő? 

Ez utóbbi kérdésekre még mindig adósok vagyunk a felelettel, mert a 
segélyért folyamodó egyházaktól soha nem kérdeztük meg és így nyilván 
sem tarthattuk, hogy mi és mekkora az a baj, mire akár a G. A. egylettől, 

1 L. „Gyámintézet" VI. évf. 2. sz. 1888. 
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akár a magyarhoni e. e. e. gyámintézettől segélyt kérnek? Csak tárgyaltunk 
„bona fide" s Ítélkeztünk minden tárgyilagos kritika nélkül, legfőlebb az az 
elv állott szemünk előtt, hogy a G. A. egyletnek, ha lehet segélyre, egyik 
évben se ajánljunk többet az előző évinél. — ide haza pedig mind a négy 
egyházkerületre s azok esperességeire tekintettel legyünk a számszerű arány-
lagos kiosztásban. 

Hogyan lesz jövőben? Nem tudhatom. Dehogy eddig a segélyek kiosz-
tásában nem mindenben követtük a helyes utat, abban nincsen kétségem ! 

Legjobban szeretném, ha jövőre az építkező egyházak úgy járnának el, 
mint ahogyan a budapesti evang. egyház. Gyűjti az építkezésre szükséges 
anyagot és mindaddig nem kap bele az építésbe, míg az előirányzott összeg 
nincsen kezei közt. 1889-ben Vigyázó Sándorné br. Podmaniczky Zsuzsánna 
templomépítésre a budapesti evang. egyháznak 3000 forintot ajándékozott, 
maga a székesfőváros 50.000-t, úgy hogy nevezett esztendőben már 150.000 
forint együtt volt e célra és a gyülekezet mégis mindidáig nem fogott bele 
az építésbe. Szerintem nagyon helyesen ! Mert ha a budapesti evang. egyház 
a Deáktéren az eddigi templom helyén új templomot épít, kell, hogy az 
monumentális épület legyen. 

Az az esztendő, mellyel fentebb foglalkozánk, a trónra is gyászt hozott, 
még pedig mindjárt az esztendő első hónapja, annak 30-dik napja. Rudolf, a 
magyar korona várományosa ezen a napon mult ki. Az egész ország fájdalmas 
részvéttel fogadta e váratlan gyászesetet, s az elhunyt trónörököst királyi 
atyjával ő is megsiratta. 

A magyarhoni e. e. e. gyám intézet 29. évi közgyűlését a pécsi után 
1889-ben szept. 20-án Liptószentmiklóson tartotta, amely város fölött a magas 
Kriván havas fejével éberen őrt áll. A szíves vendéglátó házigazda teendőit 
a dunáninneni kerületi gyámintézet részéről Baltik és Dohnányi, az esperesség 
részéről Bobrovniczky László, a gyülekezet részéről Mikó Péter végetlen nagy 
szeretettel látták el. A vármegye is elküldötte a maga tisztviselőit, hogy a 
gyámintézetet ezzel is kitüntesse, megtisztelje. Ott voltak: Szentiványi Márton 
főispán, Andaházy Géza alispán Palugyay Gyula főjegyző, Vitális Péter ügyész, 
Jób Gyula főszolgabíró, Jób Frigyes jbiró, Lehoczky Abris jegyző, Lehoczky 
Sándor árvaszéki ülnök. 

A gyűlés kiemelkedőbb pontjai : Zelenka Pál évi jelentése1 és intézkedés 
a Leopoldiánumra nézve. Ugyanis még 1876-ban okt. 15-én a magyarhoni e. 
e. e. gyámintézetnek Pakson tartott XVI. évi közgyűlésében Gyurátz Ferenc, 
a dunántúli egyházkerületi gyámintézet ékesszavú és melegkeblü egyházi elnöke 
„egy nagyhorderejű indítvánnyal lépett fel". Indítványának megokolására 
mindenek előtt előre bocsátja a következőket: „Az osztrák ág. és helvét hit-
vallású evang. egyházak elhatározták, hogy 11.-dik József császár által 1781 
junins 30-án kibocsátott türelmi parancs emlékére, illetve megörökítésére 

1 L. „Gyámintézet" VII. 1. 1889. 
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1881-ig terjedő időtartamra, évről-évre összes egyházaikban gyűjtést rendez-
nek, s azt tőkésítik, s e célból a német G. A. egyletet is közremunkálásra 
felkérik. Jelzi továbbá, hogy Zimmermann darmstadi prelátus számítását véve 
alapul, ha minden nőegylet évente csak 5 forintot, a fiókegylet 10 forintot, a 
főegylet 50 forintot, a központ 500 forintot ád is e célra és azt tőkésíti, a 
G. A. egylet utján 1881-ig begyül a tőkésített kamatokkal együtt 103.000 
forint, mely összeg a türelmi parancs által felszabadított tartományokban lakó 
protestáns gyülekezetek felsegélyezésére lesz fordítható". Ezeknek előrebocsátása 
után indítványozza : „Mondja ki a gyámintézet, hogy magyarhoni egyházegye-
temünk az 1791 -ik évben hozott 26-ik törvénycikknek, illetőleg azon nagy-
jelentőségű ténynek emlékére, mellyel törvényhozásunk és koronás fejedel-
münk prot. egyházunknak a vallásszabadság és egyházi autonómia tárgyában 
újabban és törvényesen igazságot szolgáltatott, és ezáltal a békés fejlődhetésre 
egyházi új korszakot nyitott, 1877.—1891. év közt terjedő időben gyámintézeti 
úton és módon minden egyházban évről-évre gyűjtést rendez* adományokat 
szerez, s azokat tőkésíti, s az eképen létrejött összeget központi tőkének 
nyilvánítja, s kamatait 1891-ben egyházi közcélokra folyósítja". A paksi 
gyámintézeti közgyűlés ezen nagyhorderejű indítványt tudomásúl vette, egy-
úttal annak kivitelére vonatkozó javaslattétellel indítványozót és Zelenka Pált 
bizta meg azzal az utasítással, hogy javaslatukat kellő időben az egyház-
kerületi és esperességi gyámintézetekhez leendő leszállítás végett az Elnökség-
nek adják be. 

A megbízottak megbízatásukban eljárván, a következő esztendőn Dobsinán 
a következő határozati javaslatot terjesztették be : „Tekintettel arra, hogy az 
1790/91. évi országgyűlés biztosította volt a 26-ik törvénycikkben azon tör-
vényes alapot, melyen két századig üldözött egyházunk elismert, jogainak 
háboríthatlan birtokába jutván, éledő erővel foghatott egyházias jövője fel-
virágzásáért, a valláserkölcsi élet emelése, a lelkiszabadság és felvilágosodás 
tovább fejlesztése körül számára a gondviselés által kitűzött nagy feladatért 
lelkes munkássághoz ; tekintettel arra, hogy ezen polgárilag és törvényes alap 
biztosításánál halhatatlan érdemei vannak boldog emlékezetű II. Leopold 
magyar királynak, mint akinek emelkedett szabad szelleme lefegyverezve 
minden ellenséges törekvéseket, hü szövetséges gyanánt diadalra segíté igaz-
ságos ügyünket; tekintettel arra, hogy a 13 év múlva elkövetkezett százados 
évfordulón, a hazai prot. egyház kegyeletes» megemlékezése marandandóbb 
és méltóbb módon nem nyilvánulhat, mintha a szabadszellemű király nevéhez 
kötött egy egyetemes alapítvány is fogja ezen történetileg nevezetes tényt 
megörökítve hirdetni, — gyámintézeti célú jövedelmével pedig szűkölködő 
egyházaink s tápintézeteink anyagi Ínségét évről-évre enyhíteni ; — indít-
ványozzuk : Mondja ki az egyetemes gyámintézet határozatilag, hogy azon, 
magyarhoni prot. egyházunkra nézve örökké nevezetes 1790—91-diki ország-
gyűlési törvény szentesítésének (1791 márc. 12.) emlékére az evangyéliomszerű 
jótékonyságnak egy új oltárt emel, annak alapját már most leteszi, Leopol-

( 
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diánum nevezet alatt egy új alapítványt létesít, s azt az alábbi módon fogja 
növelni, kezelni értékesíteni. 

Nevezetesen : 
1. Ezen alapítvány a gyámintézet központi pénztáránál a tőkék sorában 

takarékpénztárilag kezeltetik, minden e célú adomány kamataival együtt 1890 
nov. 7-ig tőkésíttetik ; addig is a gyámintézeti jelentés tőkepénztári kimutatás-
ban évről-évre nyilvántartatik. 

2. Ezen alapítvány 1890 nov. 7-én megállapíttatván, az akkor kitűnt 
tőkeösszeg kamatainak 2/10-ed része a tőkéhez csatoltatik, 4/io a négy egyház-
kerület egy-egy szegény egyházának kiadatik, — 4/io pedig az akkor működő 
lelkészeket és tanítókat képző intézetek közt osztatik ki. Ugyanilyen arányban 
fog ezen alapítvány évi jövedelme évről-évre tőkésítésre és segélyezésre fordíttatni. 

3. Az alapítvány forrásai : 
a) Az egyes egyházközségek (helyi gyámintézet), melyek a saját rendel-

kezésükre jutott 1 / i rész összegből, még pedig a tehetősebb városi egyházak 
évenként 5 forintot, a városi kisebb egyházak és a főgimnáziumok évenként 
2 forintot, a falusi nagyobb egyházak és algimnáziumok évenként 1 forintot, 
a falusi kisebb egyházak évenként 50 krajcárt adnak ; 

b) az esperességi gyám intézetek, a saját rendelkezésükre jutott */« rész-
ből évenként 10 forintot; 

c) a kerületi gyámintézetek a saját rendelkezésükre álló 1/2 részből 
évenként 50 forintot ; 

d) az egyetemes gyámintézet évenként 100 forintot fog adni; 
e) minden más adomány, hagyomány és alapítvány. 
4. Az ekként kötelezőleg elvállalt összegek a gyámintézet számadása 

és pénzküldeményével együtt és a „határozott célú" adományok rovatában 
külön feltüntetve lesznek a központi pénztárba évről-évre felküldendők. 

5. Már most kimondatott, hogy csak azon egyház részesülhet e segély-
ben, mely járulékait évenként pontosan befizeti — és anyásulás előtt áll, 
avagy pedig templomot, paplakot, tanítólakot vagy iskolát épít, vagy vidéken 
prot. missiót teljesít. 

Az indítványt a szabályzattal együtt a dobsinai gyűlés csekély módosí-
tással elfogadta s ezzel határozati erőre emelkedett a Leopoldiánum. 

Az így létesített Leopoldiánumra nézve tette meg a liptószentmiklósi 
gyűlés 1889-ben a további szükséges intézkedéseket, a következő indítványok 
elfogadásával : 

1. Tűzessék ki a Leopoldiánurn-ünnepély 1891-ben magtartandó gyám-
intézeti közgyűlésre és az e végre szükséges előintézkedésekkel a központi 
bizottság bizassék meg. 

2. Intéztessék felségkérvény Ő Felségéhez. 
3. Intéztessék a nm. miniszterelnökhöz, úgyszinte a vallás- és közok-

tatásügyi miniszterhez felirat, melyben kérvényeztessék, hogy tenne O Felsége 
előtt pártoló felterjesztést a Leopoldiánumra nézve. 
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4. Kéressenek fel a G. A. egylet központi elnöksége utján az összes 
G. A. egyleti fő-, fiók-, női és ifjúsági egyletek, hogy amiként annak idején a 
„türelmi parancs" százados emlékére az osztrák proteslánsok javára 100.000 
forintot gyűjtöttek, gyűjtsenek egyszersmindenkorra a Leopoldiánumra is. 

5. Kéressenek fel úgy az egyházkerületi, mint az egyházmegyei, helyi, 
női és ifjúsági egyletek, hogy ők is e célra maguk körében gyűjtsenek s a 
gyűjtött összeget a közp. pénztárba 1890 nov. l - ig küldjék be. 

6. A fentebbi pontok végrehajtásával a közp. bizottság bizassék meg. 
7. A Leopoldiánumra vonatkozó szabályzat pedig oly értelemben módosít-

tassék, hogy a tanítóképző és a theol intézeteknek szánt 4/io fordíttassék az 
egyházkerületi felsőbb leányiskolák segélyezésére, mig ott arra szükség leszen. 
Kapcsolatosan megemlítjük, hogy a liptói missióra, mely Rózsahegy és Liptó-
szentmiklós között 70 politikai község határára terjed ki, a liptószentmiklósi 
gyűlés 677 forint 65 krajcárt szavazott meg, hogy e fontos missiói kör 
mielőbb megkezdhesse működését. 

Az 1890-dik esztendőben a magyarhoni e. e. e. gyámintézet a bács-
szerémi esperességben Újvidéken tartotta évi közgyűlését. Tehát egy olyan 
helyen, ahol a gyámintézet már akkor életjelt adott magáról, mikor még a 
többi esperességek a bányai egyházkerületben a készülődés nehéz munkáját 
majd alig kezdték meg. Újvidék Belohorszky, a kimagasló főpappal az élén 
hozsannával fogadta az érkező vendégeket a vasútnál s az onnan felvonuló 
nagy sokaságot először is a templomba vezette, hol Zelenka és Baltik az 
oltár zsámolyánál letérdepelve áldást kértek az áldások osztogatójától a száz 
sebből vérző egyház jelene és jövőjére. 

Másnap a közgyűlés után nagy hangverseny volt, melyen Újvidéknek 
szine-java részt vett vallás- és nemzetiségi különbség nélkül. 

Az elnökség Újvidéken bemutatja a közgyűlésnek eredeti szövegezésben 
azon kérvényt, melyet a Leopoldiánum érdekében a G. A. egylet központi 
elnökségéhez intézett, — úgyszinte azt a kétrendbeli hivatalos iratot (Dank 
és Erklärung), melyeket a két intézet egymásközt kiváltott.1 Egyúttal bejelen-
tette, hogy a német G. A. egylet lipcsei főegylete nevében dr. Pank szuper-
intendens már is 1000 márkát folyósított ünnepi ajándékúl a Leopoldiánumra. 

Ugyanezen a gyűlésen az elnökség a következő jelentést tette: „. . . 
egyháznagyjaink . . . már is ritkuló soraiból hárman váltak ki gyors egymás-
utánban : dr. Geduly, Czékus és dr. Szeberényi püspökök. Az első már 
1843 -1845-ben tevékeny részt vett hirlapi cikkeivel abban a nagy mozga-
lomban, melyet dr. Székáts József megindított ; a második a gyámintézet 
vezérlelke volt 1873—1886., a harmadik rokonszenvének sokféle jeleivel tün-
döklik gyámintézetünk életsorsában". 

Nemcsak, mert a fentebbiekkel egyidőben hunyt el, de legkivált annál 
a szellemi kapocsnál fogva, mellyel személyisége, sőt egész nemzetsége mult-

1 L. „Gyámintézet" V I . évf. 2. sz. 1888. 
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ban és jelenben, úgy egyházunkkal, mint gyámintézetünk történetével szorosan 
összefűzve van, megemlítetlenül nem hagyhatjuk Ostffy Pál, Sopronvármegye 
volt nagyhírű alispánja és kúriai bírónak elhunytát. Ostffy Pál, ki meghalt 
1890 jan. 29-én, Budapesten, még életében nagyobb alapítványt tett a gyám-
intézetre. Az elhunyt biró annak a híres egyházvédö Ostffy-családnak egyik 
későbbi ivadéka, kiknek neve és védvára Ostffyasszonyfán előttünk eléggé 
ismeretes. 

Az újvidéki gyűlés azzal fejeződött be, hogy többeken gyűlés után 
Szerbia fővárosába, Belgrádba rándultak le, hol a legnagyobb kitüntetéssel 
fogadták őket. Belgrád a magyar vendégek tiszteletére színielőadást rendezett 
a színházban s ezen legjobb színészeik Brankovics Györgyöt játszották. A 
színházban a szerb trónörökös Sándor kir. herceg is megjelent. Ott tanultam 
meg szerbül. De, fájdalom, ma sem tudok többet, mint amennyit akkor a 
színházban Brankovics Györgytől tanultam: „Ja szom Gyurátz Brankovits!" 
(Én Brankovics György vagyok.) 

Még a pécsi gyűlés kiküldte volt Dianiska Andort Danzigba, Breyer 
Sándor volt szepesi főispánnal, ki csak rövid ideig elnökösködött a tisza-
kerületi gyámintézet élén. Dianiska maga tette meg a nagy útat, s útja ered-
ményéről jelentést tett a liptószentmiklósi gyűlésen. E jelentésből adjuk a követ-
kezőket: „Útközben^ felkerestem^Bécsben, Carlsruhéban, Lipcsében, Halléban, 
Berlinben,boroszlóban az egyes G. A. egyleti főelnökségeket^szegény egyházaink 
érdekében. Egy hosszú sorát adja azoknak a sok jeles férfiaknak, kikkel ez 
alkalommal találkozott. Danzig városában először is dr. Frickét kereste fel. 
Érintkezett dr. Schuster hannoverai generálszuperintendens és dr. Niemann 
münszteri konzisztoriális tanácsossal. 

A fényesen lefolyt s ezrek jelenlétében megtartott közgyűlésről jelentésé-
ben még ezeket mondja : A szentbeszédet dr. Kögel, berlini udvari főpap és 
generálszuperintendens mondotta. A hivatalos üdvözlések és az évi jelentés 
után az elnökség sort kerített a magyarhoni e. e. e. gyámintézet üdvözlésére 
is.1 Mire dr. Ficke a következő értelemben válaszolt: A németországi atyafiak 
nagyszámú szegény egyházközségeiket testvéri készséggel, a lehetőségig, jövőre 
is segélyezni akarják ; gyámintézetük szabályozott működését kiváló részvéttel 
kisérjük; érdemdús egyházi elnökük erélyes és buzgó fáradozását ismerjük, 
s a velünk való összeköttetésüket továbbra is fenntartani, sőt még bensőbbé 
tenni kívánjuk. Dianiska végül még megemlítendőnek tartja azt is, hogy úgy 
az osztrák, mint az erdélyi szászok, svájciak, spanyolokfis olaszok a diaspora 
érdekében Németországban nagyobb utazásokat tesznek, s egyes nagyobb 
varosokban, vagy egyletek gyűlésein ismertető előadásokat tartanak. Mig a 
magyar diaspora ügy egészen ismeretlen előttük. 

Hogy egyháztörténeti szempontból Répczelaknak ugyanaz a szerep jutott 
a Radók alatt, mint Zayugrótznak gr. Zay Károly, és Ácsának báró Prónay 

1 L. „Gyámintézet" V I . évf. 2. sz. 1888. 
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Gábor alatt, az 1889-dik esztendő története is bizonyítja. Ez esztendőben 
május 8-án a dunántúli egyházkerület nagy küldöttsége itt dolgozott több 
napokon át a zsinati előmunkálatokon az „Egyházi rendszer" nyomán Radó 
Kálmán egyházkerületi felügyelő elnöklete alatt. Fájdalom, Radó Kálmán csak 
1889-től 1899-ig kormányozhatta mint bölcs kormányos egyháza hajóját. 
Mikor meghalt és a nehéz érckoporsót leemelték az általa épített fényes kastély-
ból a parkba, oly nagy bánat vett erőt a gyászolókon, hogy még a kert vén 
fái is velünk egysorba álltak és mintha csak velünk együtt keseregtek volna 
(Róm. 8 22). 

/ Radó Kálmánnak már az édes apja nagy ember volt, mint egyházkerületi 
felügyelő. Ő fogadta Haubnert, a száműzött püspököt, 1860-ban Kőszegen ; ő 
vezette a dunántúli evang. egyházkerület küldöttségét 1858-ban Bécsbe, gróf 

t Thún Leó, osztrák miniszter elé, ki a német nyelvet akarta ráerőszakolni 
iskolánkra. Nevezetes ez az audencia különösen azért, hogy bár Radó Lajos 
egyházkerületi felügyelő jól tudott németül, mégis magyarul kezdte beszédét. 
Előadását a miniszter két izben is félbeszakította, azzal, hogy ha idegen 
nyelven akarnak vele beszélni, melyet ő nem ért, nem érhetik el céljukat. 
Radó Lajos csak erre várakozott ; azután németül folytatva beszédét, a követ-
kezőket mondotta: „Excellenciád neheztelve jegyzé meg az imént, hogy nem 
ért meg bennünket, ha előtte idegen nyelven adjuk elő panaszainkat. És mégis 
Excellenciád, ami fölött im az imént indignálódni méltóztatott — ugyanazt az 
eljárást akarja rendeletével Magyarország összes iskoláira ráerőszakolni, hogy 
tanáraink a magyar ifjúságot német nyelven tanítsák". 

A fentebb elparentált három püspök helyét az egyházkerületek siettek 
betölteni, Czékus helyét Zelenkával, Gedulyét Baltikkal, Szeberényiét Sárkány-
nyal. Zelenka beiktatása 1890 május 8-án Miskolczon ment végbe, Baltiké 
1890 aug. 6-án Liptószentmiklóson, Sárkányé 1890 dec. 17-én Budapesten. 
A beiktatást Miskolczon és Budapesten téti Karsay Sándor végezte, Liptó-
szentmiklóson Zelenka Pál. Miskolcz városa kitett magáért. Hogy annál 

! nagyobb fényt fejthessen ki, a beiktatás céljaira 2000 forintot adott össze, 
400 vendég számára lakomát, püspökének fáklyás zenét rendezett, melyben a 
katonaság is részt vett, még pedig tüntetőleg. De miként általában nálunk 
evangélikusoknál az „Ige" játsza a főszerepet, úgy ez alkalommal is az 
ünnepély fény- és központját az a három gyönyörű beszéd képezte, melyeket 
Karsay, Zelenka és Péchy Tamás ez alkalommal mondottak. Karsay meg-
gyújtja a szövétneket s átadja az új püspöknek ezzel : „Ez legyen a te lábaid-
nak szövétneke!" Zelenka lerakja az útjelző póznákat és mindegyikre rá irja : 
Merre? Hová? Kikkel? Meddig? Péchy Tamás egyházkerületi felügyelő min-
den egyik útmutató oszlopfánál megáll, keresi az írást, elolvassa, azután az 
egyházkerület nevében ezeket mondja : „Szavaid örömmel és megnyugvással 
töltöttek el bennünket. A püspökválasztás olyan volt, amilyennek lenni kell, 
amilyent én is vártam, kívántam és óhajtottam11. 

A liptószentmiklósi püspökbeiktatás fontosságában nyert azáltal is, hogy 
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egész Magyarország tekintetete aug. 6-án Liptószentmiklósra iránylódott, várták 
a nagy revellációt a tudós Baltik szájából ; — Sárkány beiktatásán két aranyszájú 
evang. püspököt egyszerre hallott Budapest székesfőváros előkelő közönsége. 

Az is gyámintézeti munka volt, mit a br. Prónayak és br. Podmánczkyak 
1890-ben végeztek, midőn a báró Podmaniczky-kastélyt Aszódon a bánya-
kerületi leányiskola számára megvették. Báró Prónay Dezső e célra 2600 
forintot ajándékozott, br. Prónay Róza 500, br. Prónay Irma 500 forintot, br. 
Podnianiczky László 500, br. Podnianiczky Levente 500, br. Podmaniczky 
Géza és neje 2000, br. Podmaniczky Ilona 500, özv. báró Radvánszky Antalné, 
báró Podmaniczky Mária 500, Aszód városa 2000 forintot, stb. Ügy látszik, 
kicsinyenként oda jutunk, hogy nagy egyházi célokért az apák példáin fel-
lelkesedve áldozni is tudunk ! Később ugyanígy járt el úgy a dunántúli, mint 
a dunáninneni egyházkerület, nagy lelkesedés közt az addig elhanyagolt 
nőnevelésnek palotát emelt, az egyik Kőszegen, a másik Modorban. Itt emiitjük 
meg, hogy az 1890-dik esztendő arról is nevezetes, hogy Károli Gáspárnak, 
ki a bibliát magyar nyelvre lefordította, Gönczön ez esztendőben emeltek 
szobrot. A szobor leleplezése nevezett esztendő szeptember havának 14-én 
nagy ünnepségek közt ment végbe. Az ünnep jelentőségét nemcsak azzal 
emelték, hogy azt a helyet, hol egy egyszerű pap működött, szoborral jelölték 
meg hanem, hogy ezzel a biblia dicsőítéséhez hozzá járultak, mely Istennek 
hatalma. Az angol mindeddig oly nagy tiszteletben tartotta a bibliát, hogy 
aki „peer"-i méltóságra emeltetett, a bibliára nemcsak megesküdni, de azt 
megcsókolni is tartozott. 



VII. FEJEZET. 

(Felségfolyamodvány. — Az 1790—91-dik évi XXVI. törvénycikk. — Jubileum. 
A Leopoldiánumra tett gyűjtés eredménye. — Palló-alapítvány. — Az 1891 —94. évi 

zsinat. — A gyámintézet fogadtatása Qörlitzben.) 

A magyarhoni e. e. e. gyámintézet közbejött akadály miatt felség-
folyamodványát a liptószentmiklósi határozattól eltérőleg nem küldöttségileg, 
hanem a nm. miniszterelnökség útján nyújtotta be Őfelségének. A felség-
folyamodvány következőleg szólott : „Császári és Apostoli Királyi Felség ! 
Legkegyelmesebb Urunk ! Hazai evangélikus egyházunk büszke önérzettel 
tekinthet vissza több százados évi dicső múltjára, melyben úgy a trón, mint 
a haza iránti kötelességeit mindenkor a legnagyobb lojalitással s őseitől 
öröklött jobbágyi hódolattal teljesítette. Igen természetes, hogy ezért az el-
ismerés a legilletékesebb helyről sem maradhatott el. Fenkölt lelkű fejedelmei 
Hazánknak, Felségednek dicsőséggel uralkodott elődei törvényhozásilag is 
jutalmazni kívánták a protestánsok odaadó szeretetét, ragaszkodását a fel-
séges dinasztia s a haza alkotmányos törvényei iránt. Azon dicső ősök közül, 
kiknek élete, s valósággal királyi tettei örök hálára kötelezik a magyarhoni 
protestáns egyházat, Felségednek, a legalkotmányosabban uralkodó feje-
delemnek jogara alatt élő protestáns jobbágyait : — hadd emeljük ki azon 
felejthetlen fejedelmet, kinek nagy nevéhez s korszakalkotó uralkodásához 
hazai történetünkben, különösen a törvényhozás terén oly sok szép emlék 
elválaszthatatlanul fűzve van ; hadd emeljük ki azon páratlan jóságú és 
szigorúan igazságos fejedelmet, ki II. Leopold néven ült a magyar trónon. 
Az ő királyi érdeme és dicsősége, hogy amit előtte egy filozófus fejedelem, 
II. Leopold testvérbátyja II. József jó szivénél fogva csak mint legfelsőbb 
parancsot adott ki, azt II. Leopold szentesített törvénybe iktatta. Neki köszön-
jük mi hazai protestánsok legszebb alkotmányos jogaink egyikét, maga a 
király által kezdeményezett 1790/91 -ik évi XXVI. vallásügyi törvénycikk tör-
vénybe iktatását, amely szentesített törvény még ma is egyházunk „magna 
chartája", — „palladium" hírében áll. — Nem csuda tehát, ha nevezett tör-
vény meghozatalát apáink örömteli hálával fogadták ; nem csuda, ha az 
alkalomból mindkét hazai protestáns hitfelekezet vezérférfiai 1791 február 
10-én Pozsonyban avégett gyűltek össze, hogy mélyen érzett hálájuknak a 
trón előtt meghamisítatlan jobbágyi hódolattal tekintélyes küldöttségben ki-
fejezést adjanak ; nem csuda, ha a törvény szentesítése alkalmával elrendel-
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ték, hogy országszerte május 1-én minden gyülekezetben hálaadó isteni-
tisztelet tartassék. — Inkább az lett volna feltűnő, egyházunk karakterével 
egészen ellenkező, ha a hű emlékezet a dicső nevet azóta is fel nem eleve-
níti. Úgy de legutóbb is, 1876-ban, mikor a magyarhoni e. e. e. gyámintézet 
kebelében arról folyt a tanácskozás, hogy az evangéliomszerü jótékonyságnak 
egy űjabb oltár emeltessék, a tervezők II. Leopold nevét hangoztatták, mint 
akiről a létesítendő alapítvány neveztessék. Dobsinán tartott közgyűlésen 
1877-ben pedig egy szívvel, lélekkel kimondották, hogy az újabb jótékony-
sági oltár „Leopoldiánum"-névvel fog megjelöltetni, — emlékeztetőül a 
felejthetlen II. Leopold fejedelmi tettei, halhatatlan királyi érdemeire. — 
Ugyané határozattal egyidőben az is kimondatott, hogy az alapítvány kama-
tai csak 1891-től, tehát a protestánsok egyik szabadságlevelének meghozatala 
után 100 évre folyósíttassanak. És ez az idő, — hála az isteni gondviselés-
nek, már is itt vagyon. Folyó évi augusztus havában fognak a kegyeletes 
alapítvány kamatai legelsőben kiosztatni ; részben szegény egyházaknak, 
részben protestáns leánynevelő-intézeteknek, két tizedrészben pedig a tőkéhez 
csatoltatni. Igaz ugyan, hogy a tőkeösszeg 15 esztendő alatt nem emelkedett oly 
magasra, mint amekkorára felemelni szerettük volna, már csak azért is, hogy 
annál szebb kifejezést adhassunk méltó hálánknak, mellyel a száz cv után élő 
unokák is viseltetnek a kimagasló fejedelmi ténykedés iránt. — A tervezők 
ugyanis 40.000 forintra számítottak, de annak még fele sincsen együtt. Ez 
indította a magyarhoni e. e. e. gyámintézetet még a mult 1889. évben, úgy 
az 1890. év folyamán Újvidéken megtartott XXX. évi közgyűlésen azon hatá-
rozat kimondására, hogy mielőtt a 100 éves jubileumra Lőcsén összegyűlne, 
gyűjtést rendel el a kegyeletes célra. — Császári és Apostoli Királyi Felség ! 
Legkegyelmesebb Urunk ! Midőn a magyarhoni e. e. e. gyámintézet ezelőtt 
két évvel 1889-ben Liptószentmiklóson a Leopoldiánum-ünnepélyre vonatkozó 
előkészületek programmját főbb vonásokban összeállította, az ünnepély idejé-
nek kitűzése után nyomban határozott: „Intéztessék Felségkérvény Urunk, 
Apostoli Királyunk Ő Felségéhez, s tétessék az le egy hódoló küldöttség 
által audiencián a trón zsámolyához". — E határozat meghozatalánál bátor-
ságot merített magának a közgyűlés azon köztudat és köztapasztalatból, hogy 
Hazánk koronás fejedelmét, dicsőséggel uralkodó első Ferenc Józsefet nem 
bántjuk meg, ha hozzá folyamodvánnyal közeledünk; mert ismeretes fejedelmi 
akarata : „hü népével együtt örülni, együtt szomorkodni". — De felbátorított 
e lépésre az a ritka körülmény is, amely szerint Felséged, midőn 1881-ben 
a magyarhoni egyetemes evangyélmi egyházi gyámintézetet 1000 forint nagy-
lelkű ajándékkal legkegyelmesebben kitüntetni méltóztatott, azon fejedelmi 
igéret kíséretében vettük a nagy király ajándékát hódolatteljesen : „Ezentúl is 
számíthatnak istápolásomra". Midőn tehát a magyarhoni e. e. e. gyámintézet 
ezen legalázatosabb folyamodványát Felségednek jobbágyi hódolattal átadni 
szerencsénk van, kettős kötelességet véltünk teljesíteni : Hódolatunknak adni 
kifejezést s küldőink által ránk ruházott kötelességnek eleget tenni. — És így, 
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midőn gyámintézetünket Felségednek, Urunk Királyunknak legkegyelmesebb 
pártfogásába ajánlani bátorkodunk, jobbágyi hódolattal öröklünk Császári és 
Apostoli Királyi Felségednek, Legkegyelmesebb Urunknak — Sajókazán és 
Miskolczon, az 1891-ik esztendő boldogasszony havában, a magyarhoni e .e . 
e. gyámintézet nevében : Báró Radvánszky Béla m. k. vil. elnök, Zelenka Pál 
m. k. egyh. elnök, Bognár Endre m. k. jegyző." 

Még mielőtt a százados-ünnep leírásához fognék, megismertetem az 
olvasót az 1790/91 -ik évi XXVI. törvénycikk tartalmával s adom a törvény 
létrejöttének történetét. 

Az 1790/91. évi XXVI. törvénycikk, mely az 1608. és az 1647. évi 
alaptörvényekkel megegyezik, 17 pontból áll. Az 1—2. pont a vallás gyakor-
lását szabadnak és nyilvánosnak jelenti ki. — 3. Protestánsok vallásukkal 
ellenkező cselekvényre nem kényszeríthetők. — 4. Mindkét hitvallású evan-
gélikusok azokban, amelyek a vallásra tartoznak, egyedül egyházi felsőbb-
ségeiktől függjenek. — 5. Szabadon állíthatnak alsóbb és felsőbb iskolákat 
és azokban a tanrendet maguk állapítják meg. — 6. Ezután az evangélikusok 
kath. lelkészeknek vagy más egyházi szolgáknak stólát vagy párbért fizetni 
nem tartoznak. — 7. Az evangélikus lelkészek betegjeiket szabadon látogat-
hatják. — 8. Közhivatalok betöltésénél a vallásra többé nem lesz tekintet. — 
9. Evangélikus ember úgynevezett dekretális esküre nem kötelezhető. — 10. 
Alapítványaikat a protestánsok szabadon kezelhetik. — 11. Házassági ügyeik-
ben általuk alkotandó egyházi bíróságaik ítélkeznek. — 12. Az evangélikus 
templomok birtokára nézve a statusquo fenntartandó. — 13. Az áttérés a 
kath. vallásról az evangélikusra esetről-esetre a királynak bejelentendő. — 
14. Az evangélikusok jogai Horvátországra nézve nem birnak jogerővel. — 
15. Vegyes házasság csak róm. kath. lelkészek előtt köthető. Az ilyen házas-
ságból született gyermekek apjuk vallását követik, ha az apa katholikus, ellen-
kező esetben csak a fiuk követhetik. — 16. A vegyes házasságok ügyei a 
szentszék elé tartoznak. — 17. A római kath. ünnepeket magánkörben nem 
tartoznak ugyan az evangélikusok megülni, de a zajos munkától tartózkodni 
ők is kötelesek. 

A protestánsok, ellenére annak, hogy még mindig nagy hézag van a 
létező és a joggal várható javulás közt a protestáns egyház jogos igényeinek 
kielégítésére, — e törvényt örömmel üdvözölték ; mert az egészből az tűnt 
ki, hogy a törvényhozás irányunkban jóindulattal viseltetik. Érdekes azoknak 
a viszonyoknak a megismerése, melyek a törvény létrejöttét részben megelőz-
ték, részben azt követték. 

II. Leopold a koronázó országgyűlést 1790 junius 6-ra Budára hivta 
össze, ugyanazon év november 1-én pedig Pozsonyba tette át, ahol 1791. évi 
március 13-án tartotta utolsó ülését. — II. Leopold azt kívánta, hogy az 
1647 óta hozott vallásügyi törvények szüntettessenek meg és az evangélikusok 
vallásügyei királyi kegyelem helyett az országgyűlés védelme alá helyeztes-
senek, vagyis „az evangélikusok jogait a békekötések s kçrâbbi idők alap-
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töivényei szerint új köztörvénnyel kell megerősíteni". A király akarata e tekin-
tetben a nemzet akaratával találkozók. A megyék odautasították követeiket, 
hogy az evangélikusok sérelmei az országgyűlésen teljes megelégedésükre 
intéztessenek el. Érezte a nemzet többsége, hogy a nemzet és az evangélikus 
egyházak jogainak és alkotmányos szabadságának alapját épen a békekötések 
képezik. 

Az alaptörvénnyé vált XXVI. t.-c. megalkotása a régi formák megtartá-
sával ment végbe. Az evang. és róm. kath. rendek mint szerződő felek külön-
külön tanácskoztak s törvényjavaslatokat készítettek, melyek előbb a tiszai, 
azután a dunai kerületek követeivel közöltettek. Innen a koronázó-hitlevél 
elkészítésével foglalkozó országos vegyes-bizottság elé kerültek Hosszas viták 
folytak itt a törvényjavaslatok felett. Minden egyes kifejezésért küzdelem volt 
a róm. kath. papsággal és a vele tartott néhány követtel. A lényeges pon-
tokra nézve egyességre nem tudván lépni, a szeptember 2-án tartott országos 
vegyes-gyülésből — főleg a király sürgetésére — az összes törvényjavaslatok 
a koronázó-hitlevéllel együtt oly kérelemmel terjesztettek fel, hogy azokból 
a linczi békekötésben nyert jogánál fogva egyenlítse ki a dolgot a béke-
kötések értelmében a király. Ezzel a király oly joggal ruháztatott fel, mely a 
király és országgyűlés külön joga. Hasonló történt az 1606-iki alkudozások 
alkalmával is, midőn az alkudozó felek, megegyezés létre nem jötte után, az 
országgyűlésre bizták az ügyek eldöntését. — 1790 november 11-én a vár 
egyik termében a rendek közt megjelent a király s átadta a királyi elő-
terjesztéseket. Azoknak 14-ik pontjához volt csatolva a vallásügyi felterjesz-
tésre 1790 november 7-én kelt királyi válasz, illetőleg „kegyelmes királyi 
rendelet". Ezen királyi előterjesztések még az nap az országos vegyes-
bizottságban felolvastattak, s nagy örömöt keltettek a protestánsok soraiban, 
míg ellenben kedvetlenséget támasztottak a kath. főpapság soraiban. Az 
evangélikusok november 14-én feliratukban hálás köszönetet mondtak a 
kegyelmes válaszért. A felirat kezdő szavai : „Szentséges Császári Királyi 
és Apostoli Felség ! Igen kegyelmes Urunk ! Legháládatlanabbaknak kellene 
lennünk, ha azon kegyelmes királyi végzésért, melyet Felséged a róm. kath. 
és evang. Statusoknak, az egész ország közbevetett kérésével ajánlott alázatos 
könyörgéseken megindulván, ezen hónapnak 7-ik napján a vallás dolgában, 
az 1647. esztendőben költ 5-ik artikulusnak 4-ik cikkelyéhez alkalmazkodva 
kiadni méltóztatott, — örökös hálaadó köszönettel nem járulnánk Felséged 
eleibe". A felirat végső sorai pedig : „ . . . oly könyveket hullatunk, amilye-
neket csupán a nagy virtusoknak szemlélése és a jótéteményeknek belső 
érzése facsarhat ki, és amelyek következésképen nem hogy ezen víg és 
közönséges örömnek szentelt napot megundokíthatnák, sőt inkább annak 
legfőbb díszére és ékességére lehetnek ; oly könyveket, mondom, melyek, 
midőn ebből a tiszta kútfőből buzognak, a hízelkedésnek minden gyanúját 
elhárítják mirólunk és mint legigazabb tolmácsai az indulatoknak, a mi 
szavainknak legtöbb hitelt szerezhetnek, midőn itt dicső szine előtt Felséged-
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nek, Felségedhez és Felséged Házához fedhetetlen hűségünket szentül le-
kötelezzük, örökös tisztelettel állandóul levén Felségednek alázatos és örökké 
hív jobbágyi és szolgái, kik Magyarországon az augustana és helvetika con-
fessiót tartják". 

A püspökök és néhány kath. mágnás és követ a királyhoz intézett fel-
iratukban a királyi válasz becikkelyezése ellen nyilatkoznak s kérik O Felsé-
gét, hogy az új törvényben : az ev. vallásra való áttérés büntetés alá eső 
cselekvénynek nyilváníttassék ; a vegyes házasságból származott minden 
gyermek róm. kath. vallásban neveltessék; az evang. házassági ügyek a róm. 
kath. egyház bíráskodása alá utaltassanak ; az ev. vallás ne mondassék ki 
„bevett'1-nek, mert ezáltal az egyenjogúvá tétetnék a róm. kath. vallással s 
l e a l á z ó volna a királyi méltóságra, hogyha magát a magyar evang. egyház 
fejének mondaná ki Ő Felsége. Ezt a feliratot 84-en irták alá, míg a róm. 
katholikusok közül 294-en foglaltak az evangélikusokkal állást. Az országos 
vegyes-gyűlésekben folyt a harc, míg végül a többség az ügyet még egyszer 
Ő Felsége elé terjesztette fel. A király a püspökök felterjesztésére 1791 január 
18-án kelt leiratában válaszolt s a válaszhoz mellékelve volt a törvénycikk is, 
melyet az országgyűlés február 8-iki vegyes országos ülésében szórói-szóra 
a magyar törvénykönyvbe iktatott. 

Ezzel a „kegyelem" korszaka véget ért s a „törvényes jog és szabadság" 
nyert uralmat. 

1791 február 10 — 12. napjain az ev. mágnások, követek a meghívott 
lelkészekkel és más törvénytudókkal Pesten a teendők felől tanácskoztak. 
Teleky József grófnál Pozsonyban fényes küldöttséget neveztek ki, mely az 
evangélikusok háláját tolmácsolja a király előtt. Elrendelték, hogy 1791 május 
1-ső napján minden gyülekezetben tartassék hálaadó istenitisztelet a vallás-
szabadság visszaállításáért. A XXVI-ik törvénycikket pedig kinyomatták latin, 
magyar, német és tót nyelveken s azt a gyülekezeteknek, a törvény egyes 
intézkedéseinek végrehajtására utaló utasítással együtt megküldötték. - A 
vegyes küldöttség tagjai voltak az ág. hitv. evangélikusok részéről : Balogh 
Péter, Jeszenák Pál báró, Podmaniczky József báró, Prónay Sándor báró, 
Tihanyi Tamás, Radvánszky Ferenc, Berzeviczy Gergely és Vörös Imre, — 
a helvét hitv. evangélikusok részéről : Teleky József gróf, Ráday Gedeon gróf, 
Vay István, Darvas Ferenc, Rédey Ferenc, Domokos Lajos, Pázinándy József, 
Hollósy József és Szombathy István. Ezen küldöttség 1791 február 16-án 
adta át Bécsben a királynak a hálairatot latin nyelven. 

„Nem hiú hizelgések ezek Felséges Úr, — szól a hálairat, — minőkkel 
gyakran mind a szavak értelmét, mind különösen az új fejedelmek lelkeit el 
szokták rontani ; nem oly szavak ezek, melyek alacsony és földön csúszó 
indulatból származva, semmi jelentőséggel nem bírnak, s az utódok előtt 
minden hitelüket el fogják veszíteni ; szólunk azonban, mint szabad nép 
része a népei szabadságát biztosító ritka példájú fejedelemhez, szólunk nem 
valami remény által kecsegtetve, hanem mint akiknek reményük már teljesült; 
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szólunk végre tettekkel érdemlett dicsérettel, melyet soha semmi kor sem 
tagadhat meg."1 

Előadja azután a ielirat, mint lőn az ügy először felterjesztve, mint 
mondtak az evangélikus rendek az első királyi válaszért köszönetet, az abban 
nyert igazságért, s a második után még inkább lekötelezve érzik magukat a 
király állhatatos kitartásáért irántuk való jóindulatában. 

Nagyszerű valóban, — így szólnak, — és fejedelmi dolog igazságosnak 
lenni, de még nagyobbszeríí, és közel isteni, kitartónak lenni az igazságban. 
Mert ezen kitartás nemcsak boldoggá teszi a népeket, hanem — mi nélkül 
maga a boldogság is kelletlen lehet ; — biztosítja is azokat a boldogság 
megmaradásáról. S annyival inkább nagyobb becset helyeznek az evan-
gélikusok a király ezen megvivhatlan kitartására az igazságban, mert ez az 
iránt is biztosíték, hogy a törvény végre is fog hajtatni s ők minél hama-
rább használatába fognak annak jutni. Mi iránt buzgón ismétlik is kérésüket. 

1791 március 5-én az országos vegyes-ülésben még egyszer parlamenti 
tárgyalás alá került a vallás ügye. Többek felszólalása után Batthyányi József 
biboros-primás mondott beszédet, melynek végén így nyilatkozott : „Arra 
fordítsuk minden figyelmünket, tettel, szóval, példával, hogy . . . sohase kel-
jen fel . . . egyik rend a másik ellen. A kedélyek annyira óhajtott nyugalmát 
nem érhetjük el biztosabban, mintha megadjuk mindenkinek a magáét, ha 
. . . polgártársainkat, kik a polgári jogok és rokonság által úgyis hozzánk 
vannak csatolva, vallási gyakorlatukban valódi őszinte szeretettel szemléljük 
s tőlük ugyanazon őszinte szeretet viszonzását várjuk". A főpap ezen béke-
szavára március 13-án, az országgyűlés utolsó napján gróf Teleky József 
adta meg a legszebb feleletet, melyben hálás köszönetet mond mindazoknak, 
kik az 1791. évi XXVI. t.-c. megalkotásában segédkeztek, azzal az óhajtással 
tette ezt, hogy „gyakran legyenek a magyar róm. kath. egyháznak oly prímá-
sai, minőt a maiban tisztel hazánk!" 

Ezen sarkalatos törvényre vonatkozólag hozta meg a magyarországi ág. 
liitv. evang. egyetemes egyház 1890 október 8-án Budapesten tartott köz-
gyűlésében ama határozatát, hogy az 1790/91. évi XXVI. t.-c. meghozatalának 
százados évfordulója,, összes egyházainkban 1891. évi május havának első 
vasárnapján megünnepeltessék; — erre nézve mondotta ki 1890 november 
25-én Budapesten a magyarhoni e. e. e. gyámintézet központi bizottsága, 
hogy a Leopoldiánum-alapítvány gyarapítására külön gyűjtés eszközöltessék 
s 1891 május 3-án minden templomban e célra offertorium tartassék. 

Mielőtt a százados nagy ünnep beállott volna, minden egyházkerület, 
minden esperesség, minden egyházközség megtette ez érdemben a maga 
hatáskörében a kellő intézkedéseket. — Sárkány püspök a többek közt azt 
írja pásztorlevelében az egyházkerület gyülekezeteihez, miután intette őket, 
hogy megálljanak a hitben, apáik hitében: „az 1790/91. évi alaptörvény 

1 Irinyi József : Az 1790/91-iki XXVI t.-c. története 152-153. old. 
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alkotásának emlékére közegyházunk országszerte ünnepélyes istenitiszteletet 
fog tartani : ott találjon titeket az istenházában, pásztorokat és hiveket, na-
gyokat és kicsinyeket, gazdagokat és szegényeket ez emlékezetes nap . . ." 

Mikor pedig 1891 május 3-án a protestáns templomok tornyaiban ország-
szerte megszólaltak a harangok, úgy éreztük magunkat, mint egy tőlünk távo-
labb eső nép 1776 julius 4-én, mikor a filadelfiai kormányhatósági palota 
harangjai szólaltak meg. Ahová a harangszó a szelek szárnyain elvitte az 
örömhírt, akik azt hallották, örömükben sirva fakadtak. így kezdődött nálunk 
e szép ünnep, ezrek hálaadásával s úgy folyt le, mint a hitújítás első szá-
zados ünnepe 1617-ben a Thurzók grófi kastélyában. Együvé gyűjtötte itt a 
nagyokat: a Thurzókat, Perényíeket, Zrínyieket, Nádasdyakat, Révayakat, Illés-
házyakat, Széchyeket, Prépostváriakat, Bocskayakat, Bánffyakat, Zólyomyakat, 
Bethleneket, Batthányiakat, Törököket, Forgáchokat, Rédeyeket, Károlyakat, 
Lórántfyakat, Thökölyeket, Máriássyakat, Sennyeyeket, Berényieket, Szirmayakat, 
— Kemény, Barcsay, Zay, Barkóczy, Nyáry, Divéky, Ujfalussy, Fancsy és Haller 
családokat. Ott a kicsinyeket, gazdákat, zselléreket, városi polgárokat, az egy-
ház összes intelligens elemeivel egyben. 

Folytatását képezte e lélekemelő ünnepnek az a még fényesebb ünnep, 
mit az 1790—91-dik évi XXVI. t.-c. emlékére a mindkét protestáns egyház „zsi-
nati atyái" 1891 december 6-án Pestvármegye tanácstermében rendeztek. 
Az első szónok: az öreg Simeon, a magyarországi protestánsok patriarchája, 
az ősz báró Vay Miklós, koronaőr, és a magyar országgyűlés főrendiházának 
elnöke. Örökké emlékezetes szavai, melyekkel a közös gyűlést megnyitotta : 
„Elfogódik lelkem azon szokatlan és ritka tünemény hatása alatt, hogy mind-
két evangélikus hitfelekezet zsinati képviselőit itt együtt tisztelhetem és üdvö-
zölhetem. Egyfelől visszaszál lelkem hitbeli hőseink közös zsinatainak korsza-
kára, amidőn hazánkban a protestánsok a XVI. században még együttesen 
fáradoztak és buzgólkodtak a protestántizmus nagy élőfájának meggyökeresíté-
ben, igaz hittel, szabad meggyőződéssel. Majd a különleges elválás megtör-
ténvén, minden hitfelekezet önállólag, de ugyanazon alapokon szervezte ha-
zafias meggyőződése szerint a maga egyházát. Az alap, amelyen működtek, 
mindig ugyanaz volt, a bekövetkezett nehéz harcok, amelyek elseperték mind-
azt, ami már megteremtetett, a két felekezet egyetértését nem tudták meg-
zavarni". 

Azután báró Vay Miklós dr. Győry Eleknek adta át a szót, ki a nap 
emlékének megfelelő ragyogó emlékbeszédet mondott. A legszebb gyöngyso-
rokat szinte ide iktatjuk ez emlékbeszédből : „Mentől több tagja a nagy ember-
családnak szentelheti magát szabadon, zavartaianúl, legszentebb érdekeiben 
nem háborgatva, gyűlölködéstől meg nem bénítva az anyagi és szellemi ha-
ladás s erkölcsi tökéletesedés munkájának; mentől több oly tiszta forrása 
nyilik meg az eszmék világának, mint aminőt e törvény hazánk oly sok 
polgára számára megnyitott, — annál sikeresebben, annál belterjesebben fo-
lyik ez a munka, amely üdvös és hasznos az egész emberiségre nézve Mig 
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a vallási gyűlölködés folyt és viszály dult, és szedte itt és másutt áldozatait, 
azokban a sötét időkben, amelyekben a vakbuzgalom és türelmetlenség ül-
dözőbe vette lelkiismereti szabadságához ragaszkodó embertársát és űzte, ü l -
dözte gyakran emberi érzésből kivetkőzve ; mennyi köny, mennyi szenvedés, 
mennyi vér jelölte a vész angyalának útját. Ezt a sötét szellemet elűzte ha-
zánkban is hosszú időre, — és bizom az emberiségben — örökre a szeretet 
szelleme, amely az 1791. évi XXVI. törvénycikk felett lebegett. Ha rágondo-
lunk a nemeslelkű fejedelemre, ki e törvény alkotásánál oly hathatósan közre-
működött, ha rágondolunk azokra az elődökre, kik e mű létrehozásában annyi 
törvényességgel, annyi türelemmel fáradának, lehetetlen, hogy elismerés, kö-
szönet és hála érzetétől ne dobbanjon meg szivünk. Tegyük le emlékükre ezen 
érzelmeink koszorúját e testvéries, együttes gyűlésünkben is ! — Tegyük le 
első sorban a békeközvetítő, a felvilágosult szellemű, alkotmányos II. Lipót 
királyunk emlékére. — Tegyük le a testvér evang. egyházak javának és jövőjé-
nek azon buzgó bajnokai emlékére, kik között gróf Teleki József és Balogh 
Péter vezérkedése mellett a Vayak, Rádayak s a két Domokos, Prónayak, 
Podmaniczkyak az első sorokban harcolának. Tegyük le azon katholikus fér-
fiak emlékére, kik jogaink védelmében hü szövetségeseink valának és tegyük le 
azon prímás emlékére is, ki a törvény létrejötte után emelő példát mutatva 
utódainak, a béke és szeretet igéit hirdeté! Emléküket igaz dicsőség környezi, 
érdemeik magasztalására méltán nyílik a hálás utódok ajka!" 

Még egyszer báró Vay Miklós szólott. Azután téti Karsay Sándor püs-
pök, az együttes gyűlés egyházi elnöke, mint egykor Áron felemelte mindkét 
kezét s a Seregek Ura Istene nevében megáldotta az Urnák 90 éves agg szol-
gáját, ki még mindig hadakozik O érette. 

Utoljára hagytuk annak az ünnepnek leírását, melyet a magyarhoni 
e. e. e. gyámintézet az 1790—91. évi XXVI. t.-c. emlékére 1891 augusztus 
22-én JLőcse városában tartott. Ez volt a legbelterjesebb. Közegyházunknak 
ily ünnepélye még nem volt soha! Mert nem volt cél, mely ily egyetemes 
rokonszenvet ébresztett volna, nem volt intézet, mely közegyházunk közönsé-
gének egyetemét összegyüjthette volna. 

A központi bizottság tagjai már augusztus 21-én a külföldi turisták ta-
lálkozóhelyén Poprádon, a hires „Husz-park"-ban találkoztak a német Gusztáv 
Adolf-egylet képviselőivel : dr. Fricke G. Adolf és dr. Pank szuperintendenssel 
és családjaikkal. A tiszai egyházkerület is az nap itt tartotta évi közgyűlését. 
Innen délután kelt a nagy társaság útra s útját Iglónak vette a csodaszép 
Hernád völgyének, honnan a közelben kimagasló Tátrahegy havas csúcsaira 
még egyszer bámulattal tekintettünk vissza. Iglón nagyúri fogatok sokasága 
várt ránk, melyeken kényelmesen elhelyezkedve hosszú kocsisorban vonultunk 
Lőcse felé, — melynek kapuit — mikor a magyarhoni e. e. e. gyámintézet 
odaérkezve kinyitották, Lőcse város lakosainak szive is kitágult, oly bensőség-
teljes szeretettel fogadta a messzetávolból érkezett vendégeket. Ott volt egész 
Lőcse városa, ünnepi díszben, az egyház és a város vezérférfiaival ; ott volt 
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Szepesvármegye tisztikarával, mindszenti gróf Csáky Gyula szepesi főispánnal 
az élén ; ott volt a Lőcsén állomásozó hadsereg báró Königsbrunn Arthur 
ezredparancsnokkal ; ott volt a hires lőcsei nőegylet, mely a magyarhoni e. e. 
e. gyámintézettel a „lőcsei fehér asszony" módjára nem ellenséget eresztett 
magához, hanem egy diadalmas szövetségest fogadott. Láttuk a Thurzó-téren 
azt a még ma is fennálló fényes nagy templomot (ma róm. kath. templom), 
melyben a nehéz szenvedések és megpróbáltatások izzasztó napjaiban Bocskay 
és Rákóczynak szabadságért küzdő, és győzelemhez szokott hadserege vezé-
reivel együtt meghajtotta térdeit a Seregeknek Ura Istene előtt. 

Mikor a 15 évvel előbb „Leopoldiánum" név alatt elültetett mag első 
termésének learatására indultunk, előre tudtuk, hogy a lőcsei gyűléssel egy 
fényes lapot fogunk teli irni a magyarhoni e. e. e. gyámintézet történetében. 
Úgy is lett ! 

A lőcsei előértekezleten Kermeszky Mór egyházfelügyelő, és Szőnyei 
Kálmán polgármester mondottak üdvözlő beszédeket. Gyurátz egyházkerületi 
gyámintézeti e. elnök és Stettner Gyula esperes is felszólaltak. Utóbbiak a 
felsőlövői intézetek érdekében. A beszédek hatása alatt dr. Fricke már itt 
nyilatkozott, s nyilatkozatával az egész gyülekezetet megnyerte, és magával 
ragadta. Aug. 21-én d. u. és aug. 22-én d. e. istenitisztelet volt, melyen 
Farbaky és Brunner szónokoltak. Mindketten az egyházi szónoklat nagy-
mesterének mutatták be magukat, tették ismeretessé. A gyűlésen, melyet báró 
Radvánszky Béla nyitott meg, az üdvözlések folytatódtak. Báró Radvánszky 
üdvözölvén a fényes gyülekezetet, visszapillantást vet a múltba, hol Nádasdyval 
protestáns féifiakat lát egymásután az ország nádori székén. Majd kezdetét 
veszik áz üldöztetések, mire Bocskay fegyvert fog és törvényerőre emeli a 
vallásszabadságot. Azonban a béke megtartásához két jóakaratú fél szükséges, 
és ez itt nem volt meg. Egy másik akadálya a protestántizmus terjedésének : egy 
férfiú ki a protestáns főurakat .egymásután és gyorsan a katholikus vallásra 
visszatéríti, így a protestántizmusnak hadat üzen. Ennek következtében gyöngül 
a prot. vallás, és annál erősebb lesz a megmaradtak elnyomatása. Erre Erdély 
fejedelme segítségül jő, megköti a linci békét. Utánna rémes napok következ-
nek. Ennek következései, hogy egymást érik a felkelések, melyeknek indító oka : 
a protestántizmus kivívása, eredménye : hogy nem tudják kivívni, mit Bocskay 
és Rákóczi kivívtak. Erre egy félszázad sötétsége következik. Ezután nem a 
fegyver vivja ki a prot. szabadságot, hanem egy lángeszű fejedelem bölcses-
sége, mert feltűnik a látóhatáron II. József türelmi rendeletével. Visszaesés, — 
rövid bár, de következik, mignem II. Lipót megállapítja szabadságunk tételét. 
Még ezután is következtek kisebb-nagyobb sérelmek, de mégis II. Lipót 
törvényén épült fel jelen állásunk alapja. Azért is hálával emlékezünk róla." 

A gyűlésen elhangzott szép beszédek közül kiemeljük még azokat, melyek 
a németországi vendégekkel foglalkoznak, s ezeknek válaszát. 

Zelenka Pál beszédében, mellyel dr. Frickét, a némethoni G. A.-egylet 
központi elnökét üdvözölte, örömének adott kifejezést, hogy láthatjuk és tisz-
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telhetjük körünkben azt a nagy embert, kinek személyében egy egész „világ-
szövetkezet" összpontosul. Kiemeli mindazon érdemeket, melyekkel ünnepelt 
vendégünk hazai egyházunkat régidők óta kitüntette. Még mint jegyzője a 
nagy G. A. egyletnek sokat foglalkozott bajainkkal, gyógyította egyházunk 
sebeit. Vele szemben csak egy óhajunk maradt fenn : Szemtül szemben látni 
e nagy férfiút. Az óhaj beteljesült. Köszönjük! Gondoljuk, nem ez volt az 
első, egyszersmind az utolsó találkozás. Hisszük, hogy dr. Fricke akkor is 
velünk lesz, lélekben, mikor nem lesz köztünk személyesen. Ha kévésünk van, 
nem a mi hibánk. Aki csak pénzt ád, az kevesett adott. Nekünk sziv és 
lélek kell. Ezt kérjük, ezért könyörgünk. 

Ezen németül mondott üdvözletre dr. Fricke ünnepi csendben, mély 
figyelem közt a következőket mondotta: „Osztozom azokban az érzelmekben, 
melyeknek Zelenka püspök kifejezést adott, s az általa mondott imát magamévá 
teszem. Valódi megelégedéssel időzöm a Leopoldiánum-ünnep körében. Csak 
azt sajnálom, hogy az erdélyiek nem küldöttek követeket, hogy képviseltessék 
magukat. A német testvérek üdvözletüket és áldásukat küldik e gyülekezetre. 
Önök egyháza azt megérdemli, mert vannak neki vértanúi, milyenekre csak 
az első keresztyének üldöztetési idejéből ismerünk. Reám, már mint gyermekre 
a legnagyobb mértékben hatott ezen vértanúk története, midőn azt olvastam, 
hogy üldözőik hóhérok módjára százával végezték ki a legjobbakat, börtönre 
vetve, vérpadra hurcolva, máglyán megégetve. A nápolyi gályák, az eperjesi 
mészárszék, mind meg annyi szégyenletes lap marad meg üldözőik történeté-
ben. Még ma is szükség van rá, hogy a protestánsok őrt álljanak, szellemileg 
összeköttetésben maradjanak, frigyet kössenek ! Fontos és nagy jelentősége 
van azon politikai szövetségnek is, mely az Osztrák birodalom, Magyarország 
és Németország közt köttetett, és így a protestántizmus bölcsője és annak 
védvára közt fennáll. Mert a régi gonosz ellenség sohasem dolgozott oly 
tervszerüleg, mint most. Fegyverkezik s támadásra indúl minden vonalon. 
Meghamisítja a történetet, csakhogy bizonyítékai legyenek ellenünk ; utóbbi 
időben 68 hittérítő intézetet állított fel, hogy mindenütt, de különösen a ve-
gyes házasságok terén, ahol a katholikus félben egy-egy szövetségessel bir, 
katholizáljon. „A cél szentesíti az eszközöket." Azért szükséges nekünk, hogy 
a protestánsok egyesüljenek, túlnan is, innen is ; és hogy erősen megálljanak 
azon az egyedüli alapon, mely a Jézus Krisztus. Ezen egyesülés jeléül leteszek 
ezennel 1000 márkát, mint csekély ünnepi ajándékot a német G. A. egylet 
részéről a magyarhoni e. e. e. gyámintézet áldozati oltárára. — Mondanunk 
sem kell, hogy a jeles beszédet minden minden oldalról lelkesülten meg-
éljenezték. 

Majd meg dr. Pank szuperintendens üdvözlésére került a sor, mit Baltik 
teljesített. Nem vendég nálunk — úgymond — dr. Pank szuperintendens. Ő 
abba a hajlékba lépett velünk együtt, melyet építeni segít közöttünk Külön-
ben is nem ma van itt először. Azért is „ismeretlen ismerős" ő előttünk. 
Mint Isten követe ott volt Békéscsabán. Azóta is volt nálunk, leveleiben, 
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közbenjárásával. Isten tartsa meg e kedves ismerős ismeretlent testben, lélek-
ben épen, még sokáig ! ! ! 

Baltik püspöknek német beszédére dr. Pank szuperintendens következőleg 
válaszolt: „Nehéz nekem szólani ott, hol dr. Fricke, a G. A. egylet elnöke 
már előttem szót emelt. És mégis másrészről kényszerítve érzem magamat 
a szólásra, annak hatása alatt, mi e percben valómon átrezgett, hogy érzel-
meimnek kifejezést adjak. Hivatalosan vagyok jelen, mint a lipcsei főegylet 
képviselője ; de jöttem úgy is, mint akinek hálás emlékezetében vau Békés-
csaba, hol ezelőtt 6 esztendővel a magyarhoni e. e. e. gyámintézet 25 éves 
jubileumát együtt ünnepeltük ; jöttem azért is, mert kötelezve éreztem magamat 
az én evangélikus lelkiismeretemben, hogy Önökhöz jöjjek, hogy szorosabbra 
füzzük azt a köteléket, mely van a németországi és a magyarországi evan-
gélikusok között, hogy még inkább bebizonyuljon és igazság maradjon : Egy 
az Úr és egy a hit. Habár evang. egyházunkban még mindig vannak külön-
féle irányok, vélemények, pártalakulások, — ezek mégis egy és ugyanazon 
léleknek szintörései, melyek egy és ugyanazon békeivben egyesülnek. A politi-
kai hármas-szövetség legyen kifejezője az egyházi hármas-szövetségnek is : 
magyarok, németek és szlávok között, kik az evangéliomot mindennél fölebb 
becsülik. Ezen evangéliomban minden egyes anyanyelv megleli a maga jogo-
sultságát, amiről a költő azt mondja, hogy az anyanyelv és anyai hangnál 
nincs kedvesebb, nincs bizalmasabb. Az irás nem egy nyelvről, nem is 
egy hazáról beszél, hanem azt mondja : Egy az Úr, egy a hit. Kell, hogy az 
evangélikusok mindig védvárat és bástyafalat képezzenek a közös ellenség 
legyőzésére. Mikor a tanulók Bismarckot Kissingenben felkeresték óva intette 
őket a kettészakadástól : „itio in partes". Ez a figyelmeztetés szóljon mával 
az összes protestánsoknak, kik egy újabb tüzpróba előtt állunk, szemben azon 
fékevesztett támadásokkal, melyek a közös ellenség által ellenünk minden 
vonalon intéztetnek, hogy bizonyságot tegyünk afelől : gyümölcs vagyunk-e 
a fán ? avagy csak levél ? — erős törzsök ? avagy csak szúette fa ? — hogy el-
vesszünk a római vakhit bozótaiban, vagy a hitetlenség pusztáján ? vagy meg-
maradjunk egészséges szőlőveszőnek a szőlőtőn, ki a Krisztus. Láttam egy 
képet, melyen az ábrázolt szőlőhegyet háromféle veszély is fenyegette : egy 
róka, mely a szőlőfej után ravaszul leselkedett, — ez a katholicismus ; egy 
disznó, mely minden földet, még a legszentebbet is feltúrni akarta ; ez a feltűnő 
materiálizmus ; az alvó szőlőmivesek, — ilyen a legtöbb protestáns, kik nem 
gyanítják, hogy veszély fenyeget. Azért kiáltsuk minden protestáns ember 
fülébe oda : „Vigyázzatok ! Felkeljetek ! Ébredjen fel régi idők lelke. Igen ! Jövel 
igazságnak lelke, Szállj le ránk!" (Ezzel egy régi pünkösdi éneket idézett.) 
Be kell hozni az általános hadkötelezettséget az egyházban is, hogy köteles-
ségét mindenki megtegye : férfiú és nő, ifjú és öreg, gazdag és szegény. 
Egyszer egy gyűjtő a G. A. egylet javára történetesen Vilmos császárt is fel-
kereste a gyüjtőivvel, ki 1000 márkát irt alá, azzal a figyelmeztetéssel, hogy 
menjen egy lépcsővel feljebb, ott lakik az ő felesége, majd az is ád valamit. 
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És Auguszta császárné hasonlóképen 1000 márkát adott. Ilyen szellem az, mely 
győzelemre vezet. Akkor gúnyolódhatik az ellenség, hogy nekünk nincsen 
birtokunkban a trieri palást. De nekünk nem is kell, mert a mienk maga a 
Krisztus. Ám gúnyolódjék, hogy a protestántizmus feloszlóban, Máté utolsó 
fejezetéhez jutottunk. Óh igen! de épen ott mondja az Úr: „És imé én 
tiveletek vagyok minden napon, e világ végezetéig. Ámen!" Egy ismeretlen 
kéz, mely titokban kiván maradni, nem régiben 1000 márkát küldött hozzám 
a G. A. egylet céljaira szabadrendelkezésemre. Jobban értékesíteni ez összeget 
alig tudnám, mintha leteszem mai nappal ajándékúl a gyámintézet oltárára 
azzal a kéréssel, hogy adassék ebből 500 márka a Leopoldiánumra, 250 az 
újtátrafüredi templomra. 250 a szepesbélai barlangligetnek templomépítésre. 
Egyébként áldja meg az Isten a magyarhoni e. e. e. gyámintézetet leggazdagabb 
áldásával a szegény gyülekezetek megvigasztalására." 

A közgyűlés ismétlődő helyesléseivel fogadta e szép beszédet. 
Mielőtt az elnöki jelentésre áttérnénk még, egy kedves epizód elmon-

dásával tartozunk : Az ünnepi ajándékok felsorolásánál ugyanis a fiatal Pank 
jelentkezett, és 150 márkát személyesen átadott az elnökségnek a rozsnyói 
árvaház számára, a következő lendületes, szép beszéd kíséretében : „Csak 
kisszerű ajándékot hozok a kicsinyeknek kezeiből. A mi szép templomunk-
ban, a lipcsei Szent Tamás-templomban összegyűlnek vasárnaponként külön 
gyermekistenitiszteletre, több mint 1000 fiú és lány. Öröm látni őket, 
annak is veszi az egész gyülekezet, mennyire sietnek saját ösztönükből, 
hogy épülhessenek Isten igéjén és éneket mondhassanak Isten dicsőségére. 
Vannak közöttük, az én csoportomban is voltak ilyenek, kik 2—3 év alatt 
sem mulasztanak el csak egyetlen egy vasárnapot sem. Különösen szép ünnep 
nekik a karácsony-ünnep, amikor 2000 gyermek összegyülekezik a karácsonyfa 
körül, melyen gyertyák égnek, és karácsonyi énekeket énekelnek, és végül 
ajándékban részesülnek. Már ezek a gyermekek is tudják, hogy nem minden 
gyermeknek van ilyen jó sorsa, és hogy szórványokban sok helyütt nincsen 
templom, sem iskola. Nagyobbrészt szegény gyermekek és mégis elhozzák 
az ő filléreiket, hogy ők is hozzájárulhassanak, hogy a szegényeken segítve 
legyen. Többek közt van nálunk egy testvér pár, egy fiú és egy leány, szegény 
szülők gyermekei, ezek kapnak szüleiktől hetenkint, egyik-egyik 5 fillért, mit 
évek óta félretesznek, mindegyik külön az ő perselyébe, és valahányszor 
karácsony ünnepe jő, elhozzák magukkal a perselyt, és mindig benne van az 
52 fillér. Ilyen, és más úton gyűlt össze ez a 150 márka is, mit a gyermekek 
általam a rozsnyói árváknak testvéri csókkal küldenek. Az özvegyek és árvák 
gondviselő atyja, Isten áldja meg ezen kisszerű ajándékot is, s nevezett árvák 
hadd leljék fel benne az ő igazi atyjukat." 

E megható jelenet után, mit kitörő örömmel és hálás könyekkel fogadott 
a közgyűlés, Zelenka Pál elmondja a Leopoldiánum keletkezésének történetét, 
mit szives olvasóink már jól tudnak, s nagyméretű elnöki jelentésében a 
következőkre terjeszkedett ki : „A Leopoldiánum-alapítvány 1890 november 
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7-én összeszámittatván, az eddigi összeg 22750 forintban állapíttatott meg s 
az erre vonatkozó részletes kimutatás külön kiadványban közhírré tétetett1 

. . . a német G. A. egylet köréből befolyt 1500 forint, az offertoriumokból 
3000 forint, házankénti gyűjtésből, női, ifjúsági egyletek és egyesektől 5000 
forint. Így a jubiláris év gyűjtése 9500 forint( 15 év alatt befolyt az utóbbi 
gyűjtéssel együtt 32.000 forint, mit a mai ünnepélyes alkalommal a hálaadás 
oltárára leteszünk, fohásszal megszentelünk s rendeltetési céljának átengedünk, 
áldva érte az Urat, elismeréssel adózva mindazoknak, kik e méltó emléket 
létrehozták a nagy magyar király és az igazságos magyar törvényhozás 
emlékére. Megvalósult tehát az a nagy szó, mit ezelőtt 16 évvel kimondottak: 
„Az evang. jótékonyságnak új oltár emeltessék!" 

Azután egyenként felidézi az alapítók neveit: Székáts, Ivánka, Mocskonyi, 
Hauser, Geduly, Pálfy, Csapó, Czékus és Berzeviczy halhatatlan emlékeit, — 
s egymásután jellemképet alkot a gyámintézet élő bajnokairól, s ezzel végzi : 
„A gyámintézet céljának növekvő hatalma van a szivek felett, égő a vágy : 
keresni, nem azt, mi elválaszt, hanem azt, mi egyesít bennünket egyházban, 
hazában, Istenért, hazáért, egyházért ! . . . Ma talán te is meg vagy velünk 
elégedve az egyházias egyház lángszelleme, megdicsőült Székáts!? Ki 1842-ben 
a gyámintézet vezérelvéül kimondottad : „Segíteni szegénységünkön, fejleszteni 
a közszellemet!" Ez az elv közeledik a diadal felé. Törekvésed a mi törek-
vésünkké lett, álmod a valóság képét viseli. Tőkétgyüjtő „piros, fehér, zöld" 
szelvényeid ma szinte felelevenednek s velünk együtt ülik ünnepüket. Légy 
áldott ! Legyetek áldottak : trón, oltár és tűzhely ! Rajtatok és felettetek a hal-
hatatlanokat ünnepeljük!" 

A Leopoldiánum kamatai: 1140 forint a jubiláris gyűlésen kiosztatván, 
kapott belőle a bánáti missió 500 forintot, az aszódi és rozsnyói leányiskolák 
125—125 forintot, hasonló célra a dunántúli és dunáninneni egyházkerület 
ugyanannyit, — 140 forint pedig a tőkéhez csatoltatott. Ez volt az első aratás, 
mit a lőcsei ünneppel kötöttek össze. 

Még e gyűlésen bejelentve lett az első diakonissza-intézet létesítése 
hazánkban, mi az érdemekben gazdag pozsonyi egyház újabb érdeme. Úgy-
szinte a „Palló András és dr. Palló Sándor alapítványa". Utóbbit néhai dr. 
Palló Sándor, volt helytartósági tanácsos 1881 november 3. és 1890 junius 
10-én Sopronban kelt kétrendbeli végrendeletével létesítette, melyben vég-
rendelkező sokrendbeli kulturális és humanitárius hagyományok során a 
magyarhoni e. e. e. gyámintézetről is megemlékezett, még pedig oly formán, 
hogy az általános örökösét utasítja, miszerint évről-évre, a hagyaték rendezése 
után azonnal fizessen a magyarhoni e. e. e. gyámintézetnek szeretetadományra 
400 forintot, a délmagyarországi és horvátszlavon missió céljaira 200 forintot, 
lelkészek özvegyeinek hasonlóképen a magyarhoni e. e. e. gyámintézet kezeihez, 
amint a testamentomban felsorolt életjáradékosok kielégítése ezt megengedi, 

1 L. a magyarhoni e. e. e. gyámintézet 1890. évi számadásának mellékletét. 
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évi 300 forintot. (L. test. pont. 2-dik test. 9. d. e. és 13. a. e.). Egyúttal 
reményt nyújt végrendelkező végrendeletében (L. II. Test. 14. p.), hogy ha a 
hagyatékba felvett török nyeremény-sorsjegyek (25 darab) nyereménnyel, 
avagy csak közönséges értékben is kisorsoltatnak, a fentebb elősorolt három 
rendbeli gyámintézeti legátum javunkra megkétszereződik, mire nézve utasítja 
a hagyatéki értékek kezelőjét, hogy ez esetben a magyarhoni e. e. e. gyám-
intézetnek kétszer akkora összeget fizessen ki. Végül az alapítvány „Palló 
András és dr. Palló Sándor" neve alatt kezeltessék. 

Megemlítésre érdemes, hogy dr. Palló Sándor, Palló András fia, hosszú 
éveken át Budapesten élt, oda kötötte őt magas hivatala. Mint ilyen, mindig 
meleg szeretettel csüngött egyházán, annak sorsa szivéhez nőtt. Kiváló érde-
meket szerzett magának különösen a budapesti prot. árvaház létesítésekor. 
Családot nem alapított magának. Családja volt az egyház és rokonai. Arany-
tiszta jellemű és becsületes férfiú volt. Végrendelkezésével is bebizonyította, 
hogy minek van ő nála nagyobb becse a kőnél és ércnél, ha emlékről van 
szó. Alapítványa ékesen beszélő emlék a nagy látkörü ismeretek férfiáról. 

Mielőtt a jubiláris gyűlés szinteréről, Lőcsétől végkép búcsút vennénk, 
hol minden meg volt, mint hajdan Édenben, miben az embernek szeme 
gyönyörködhetnék, — egyes apróbb reminiszcenciákat akarunk e gyűlésről 
feleleveníteni. 

Dr. Fricke a lőcsei előértekezleten mondotta : „Örömmel jöttem Önök 
közé, hogy Önök százéves jubileumán részt vegyek. Tarthatnának Önök ma 
300-éves jubileumot is, de abba sem én, sem dr. Pank nem vettünk volna 
részt, jóllehet Ö is, én is AC, nem pedig HC vagyunk. Mert 1591-ben volt, 
mikor a két protestáns felekezet Magyarországon kettészakadt . . ." 

Az is ő tőle eredt : „A G. A.-egylet hasonlatos ahhoz az emberhez, kinek 
ölébe egy szárnyaszegett kis madár hullott. Ez megszánja a kis madarat, 
eteti, itatja, meleg helyen szobájában tartja, hiven ápolja, mindaddig, míg 
szárnya újból kinő, hogy most már repülni is tud. így bánik el a G. A.-
egylet is a szegény gyülekezetekkel. Mikor szárnyukra bocsátja őket, meg-
mondja nekik : Te kis madár ! ezután úgy repülj, amint téged a te szárnyaid 
elbírnak. Ne gondold, hogy tovább is a mi szárnyainkkal repülhetsz ! " Dr. 
Fricke és dr. Pank mind a kettő szellemes felköszöntőt mondott a lipcsei 
közebéden és mind a ketten a legjobb fegyvertársról szónokoltak. Dr. Fricke 
a németet ajánlotta, dr. Pank a nőket; mert utóbbiak — úgymond — a leg-
jobb jogászok, a legjobb orvosok, a legjobb theologusok. A legjobb jogászok, 
mert nekik mindenkor és mindenben igazuk van, még akkor is, ha nem 
volna, mert megkövetelik, hogy nekik adjunk igazat. A legjobb orvosok, mert 
egy szende szempillantás tüzes szemeikből, egy gyöngéd kézszorítás, egy 
derült mosoly ajkaikról, elég, hogy a beteg meggyógyuljon. A legjobb theo-
logusok, mert a gyermekszobából az egész világot kormányozzák. 

Dr. Frickének Lőcsén elhangzott jellemző mondásai is megérdemlik, 
hogy emlékezetünkben megmaradjanak: 1. Ha valaki azt merészelné mon-
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dani, hogy én nem vagyok keresztyén, mert protestáns vagyok : annak az em-
bernek megtiltanám a beszédet, mert én sem vonom kétségbe a róm. kath. 
kereszténységet. — 2. Sajnálom, hogy Erdélyből nincsenek követek, mikor 
Erdély sincsen messzebb, mint ahonnan mi jöttünk. — 3. Könnyű volt 
11. Leopoldnak a szabadelvüség útján haladni, mikor öt megelőzte egy 
II. József, még előbb 1789-ben a francia forradalom. — 4. Akik megkínozták 
a protestánsokat Pozsonyban, Eperjesen és az ország börtöneiben, hóhérnál 
is kegyetlenebb vadállatok voltak, akár hercegek, akár grófok, akár bárók, 
akár püspökök legyenek azok. — 5. Szegények vagyunk, mert annak idején 
elvették birtokainkat és róm. katholikusoknak adták. — 6. Akik a protestáns 
papokat nápolyi gályákra 50 piaszterért eladták egykor, pogánynál is pogá-
nyabbak voltak. — 7. A germán gyermek előszeretettel tanulja a magyar 
mártírok történetét, és az ránk, mint gyermekekre mindig mély benyomást 
tett. — 8. Németország és Magyarország úgy politikailag, mint egyházilag 
egymásra vannak utalva. — 9. Felemlíttetett és csudálkozással lett felemlítve, 
hogy a fehér asztalnál a lőcsei róm. kath. lelkész is jelen van. Az ellenkezőt 
találnám csudálatosnak, mikor Önök nem tesznek ellenséges kirohanást, hanem 
a szeretet legszebb munkáját végzik. 

Ugy az egyik, mint a másik, nagy ember. Dr. Fricke érti, hogyan kell 
az alvó érzelmeket történeti nagy események festésével felkelteni. Lelkesült-
ségével, mint sebesen zúgó vizár, tudja magával ragadni hallgatóit. A históriai 
tudás és a történeti események megítélésében a pragmatikus ész nagy mestere. 
A történetileg szépet és nagyszerűt hallgatói szemeláttára építi fel. A borzalmast 
úgy tudja előadni, hogy a lesújtó gondolat nyomon kiséri a gonosz tettet. 

A jubiláris esztendőre esik a hazai ág. hitv. evangélikusok 1891 — 1894. 
évi zsinatának a megnyitása is. A reformátusok szinte akkorra hívták össze 
Budapestre zsinatjukat, hogy folytassák az 1881—82. évben Debreczenben 
megkezdett zsinat alkotásait. Mindkét zsinat 1891 december 5-én nyílott meg 
s tizenkét-tagu küldöttség által üdvözölte kölcsönösen egymást. Az ág. hitv. 
evang. zsinati küldöttség vezetője Péchy Tamás és Sárkány Sámuel, amazoké 
Bánffy Dezső báró és Szász Károly. A testvérszeretetet itt Szász, amott 
Péchy tolmácsolta. Egyúttal másnapra (december 6.) kölcsönösen meghívták 
egymást istenitiszteletre, mi meg is történt azáltal, hogy az ág. hitv. evan-
gélikusok nevében a református istenitiszteleten 32 küldöttségi tag élén 
Karsay Sándor és Radó Kálmán megjelent, innen amoda hasonló számban 
mentek Bánffy Dezső báró és Papp Gábor vezetése alatt. 

Az evangélikusok zsinatát december 5-én báró Prónay Dezső egyetemes 
egyházi és iskolai felügyelő nyitotta meg. Gyönyörű szép megnyitó beszéde, 
melyben egyrészről az evangyéliomot dicsőíti, másrészről az evang. egyház 
törekvéseinek biztos kézzel megjelölte a helyes irányt, — nagy hatással volt 
a zsinati atyákra.1 Itt a következőket idézzük e monumentális beszédből : 

1 L. a magyarországi ág hitv. evang egyház 1891—94-iki országos zsinatának törté-
netét. Irta Thébusz János. 6 9 - 76. oldallapon. 
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„Nyomorúság és siralom völgyének nevezték őseink a földet, mert az volt, az 
ma is, de a siralom völgyében is találtak három virágot : hit, remény és 
szeretet a neve. Keressük ezeket ma is, çs megtalálhatjuk, ámbár csak elrejtve 
virulnak. Az evangéliomban van vigasztalás, olyan, melynél különbet nem 
találunk soha. Majdnem kétezredéven át ez volt az emberek legjobbjainak 
vigasztalása, ez volt számukra az üdvösség forrása, egyházunk tana és az 
életnek tanúsága szerint ma is az, csak feléje kell fordulnunk. Bármennyire 
haladt az emberiség, a „hegyibeszéd" igazságainál, a még az ellenséggel 
szemben is gyakorlandó felebaráti szeretet parancsánál magasztosabb igaz-
ságoknak tudatára nem jutott az emberiség. — — — — — — 
Korunk egy másik jellemvonása : a gyakorlati irány. Az reális, szemmel lát-
ható, kézzel fogható eredményeket kiván. Ilyen eredményű munkásságra egy 
jól szervezett testület sokkal inkább képes, mintha ugyanazon erők, de kellő 
szervezet nélkül működnek. Olyan szervezetet kell tehát adnunk egyházunk-
nak, hogy azon magasztos igazságokat, melyeket templomainkban a fele-
baráti szeretetről és annak gyakorlásáról hirdetünk, az egyház mint szervezett 
testület a társadalomban megvalósíthassa. A humanisztikus intézetek felállítá-
sára, a felebaráti szeretet munkáinak gyakorlására kell irányítanunk egyházunk 
törekvését. Azé az egyházé a jövő, amely az újkor ellentétes felfogásait az 
ember ösztönszerű vallásos érzésével összhangzásba tudja hozni, és emellett, 
mint szervezett testület az emberiség nyomorának enyhítésére, erejéhez mérve 
a legtöbbet lesz képes tenni." 

A zsinat elnökeivé : Karsay Sándor és Péchy Tamás, alelnökökké : 
Zelenka Pál és Fabiny Teofil, jegyzőkké : Gyurátz Ferenc, Farbaky József, 
Händel Vilmos, dr. Qyőry Elek, dr. Markó Sándor és Michaelis Vilmos, a 
zsinat gazdájává: Perlaky Elek lettek megválasztva. 

A zsinat a magyarhoni e. e. e. gyámintézetre is kiterjesztette figyelmét. 
Külön törvényt^ is alkotott róla, mely Így szól : „Törvény az egyetemes evang. 
egyházi gyámintézetről. 

1. §. A magyarhoni e. e. e. gyámintézet, mint az egyház intézménye, 
továbbra is fenntartatik. 

2. §. Jövedelmi forrásai : az alapítványok kamatain kívül egyesek és 
testületek kegyes adományai, az összes anya- és leányegyházak templomaiban 
e célra kitett perselyek, valamint az évenként tartandó templomi offertoriumok 
és ugyancsak évenként egyszer eszközlendő gyűjtések jövedelmezése, mint 
szintén a női és ifjúsági gyámintézetek alapszabályszerű évi adományai. 

3. §. Feladata : Mindazon egyházi céloknak segélynyújtás általi elő-
mozdítása, melyek az egyházi közalapból kielégítően nem támogathatók. 

4. §. A gyámintézet összes ügyeit a gyámintézeti közgyűlés s annak 
képviseletében a központi bizottság az alapszabályok értelmében intézi. 

5. §. Az e. e. e. gyámintézet szervezetét az egyetemes gyűlés által jóvá-
hagyandó szabályrendelet állapítja meg." 

E törvény alapján a gyámintézet a következő szabályrendeletet léptette életbe: 

\ 
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A magyarhoni e. e. e. gyámintézet új alapszabályai. 

/..neve. 

1. §. Magyarhoni egyetemes evangélikus egyházi gyámintézet. 

/ / . A gyámintézet célja. 

2. §. „Mindazon egyházi céloknak segélynyújtás általi előmozdítása, 
melyek az egyházi közalapból kielégítően nem támogathatók." (Törvény az 
egyet. ev. egyházi gyámintézetről. 3. §.) 

3. §. A gyámintézet tehát segélyez : 
a) Oly szegény egyházközségeket, melyeknek önálló fennállását az egye-

temes egyház érdeke követeli. (E. A. 305. a.) 
b) Olyan új egyházközségeket, illetőleg missiókat és szórványokat, 

melyek avégből szerveztetnek és tartatnak fenn, hogy a magyarországi ág. 
hitv. ev. egyház azon tagjainak lelki gondozását mozdítsák elő, kik az anya-
egyházközség oltalmától távoleső helyen laknak. (E. A. 305. b.) 

c) Egyházi, iskolai és emberbaráti intézeteket, még pedig ág. hitv. ev. 
felsőbb leányiskolákat, tanítóképző-intézeteket, árvaházakat, theologiai ott-
honokat, diakonissza-intézeteket, bel- és külmissiói célokat. (E. A. 305. c.) 

d) E szerint tehát a gyámintézet csak egyházakat és tanintézeteket segé-
lyez, de személyeket adományokkal nem gyámolít. 

4. §. A segélyezés közvetlen és közvetett. Közvetlen, mikor a magyar-
honi e. e. e. gyámintézet a hozzá folyamodókat saját jövedelméből segélyezi. 
Közvetett, mikor a magyarhoni e. e. e. gyámintézet a Gusztáv Adolf-egylethez, 
avagy a német Gotteskastenhez intézett magyarországi kérvényeket lelki-
ismeretesen elbírálja, s azokat az illető intézetek fő-, és fiók- és nőegyleteinek 
az eddigi kölcsönös megállapodások és a bevett gyakorlat szerint segélyre 
ajánlja, úgyszintén a nyert segélyt közvetíti. 

III. A gyámintézet jövedelmi forrásai. 

5- A gyámintézet jövedelmi forrásai : az alapítványok kamatain kivül 
egyesek és testületek kegyes adományai, az összes anya- és leányegyház-
községek templomaiban e célra kitett perselyek, valamint az évenként tartandó 
templomi offertoriumok és az ugyancsak évenként egyszer eszközlendő gyűj-
tések (iskolában és házanként) eredménye, mint szintén a női- és ifjúsági 
gyámintézeti egyletek alapszabályszerfi évi adományai. (Törvény az egyet. ev. 
egyházi gyámintézetről. 2. §.) 

IV. A gyámintézet szervezete. 

6. §. A magyarhoni e. e. e. gyámintézet, mint szoros értelemben vett 
egyházi intézmény, a közegyház közigazgatásának mind a négy fokozatán 
gyámintézetet szervez és az így szervezettet az anya- és leányegyházközségek-
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ben : egyházközségeinek, az egyházmegyében : egyházmegyeinek, a kerületen : 
egyházkerületinek, az egyetemen: egyetemesnek nevezi. 

7. §. Szervez vázosokban, illetve nagyobb egyházközségekben : evang. 
női- és ifjúsági, közép- és felsőbb iskolákban : evang. ifjúsági gyámintézeti 
egyleteket. 

8. §. A gyámintézeti testületek ügyeit saját tisztviselői, bizottságai és 
közgyűlései intézik. 

9- §• A gyámintézet tisztviselői a három felsőbb fokon : egy egyházi és 
egy világi elnök, jegyző, pénztáros, ellenőr, ügyész és számvizsgáló bizottság ; 
női- és ifjúsági gyámintézeti egyleteknél : elnök, titkár és pénztáros ; egyház-
községekben pedig az egyházközség tisztviselői. 

10. §. A tisztviselők választása 6 évre szól ; megbízatásuk leteltével újból 
választhatók. 

11. §. Az egyházmegyei, egyházkerületi és egyetemes gyámintézeti 
elnökökre az alantasabb testületek szavazataikat fokozatosan Írásban adják 
be ; szavazatok egyenlősége esetén sorshúzás dönt ; megjegyeztetvén, hogy a 
választásra hivatott testületek egy szavazattal birnak. 

12. §. Az egyházmegyei gyámintézeti bizottság tagjai, számszerint hat, 
felerészben egyházi, felerészben világi, a közgyűlés által szabadon választatnak, 
az egyházkerületi gyámintézeti bizottságot pedig az egyházmegyei gyámintézetek 
ikerelnökségei alkotják ; az egyetemes gyámintézetnél a központi bizottság a 
központi tisztviselők és a nyolc egyházkerületi gyámintézeti elnökből áll, kik 
a gyámintézet összes ügyeit a gyámintézeti közgyűlés képviseletében az alap-
szabályok értelmében intézik. (Törvény az egyet. ev. egyházi gyámintézetről 4. §.) 

13. §. Úgy az egyházközségi, mint az egyházmegyei, egyházkerületi és 
egyetemes gyámintézet évente istentisztelet és offertoriummal egybekötött köz-
gyűlést tart, még pedig az egyházközségi, miként a női- és ifjúsági gyám-
intézeti egyletek, az esztendő bármelyik szakában, az egyházmegyei és egyház-
kerületi gyámintézetek lehetőleg az egyházmegyei és egyházkerületi gyűlésekkel 
egy helyen és egy időben, az egyetemes gyámintézet pedig vándorgyűlést tart. 

14. §. Gyámintézeti közgyűlésen minden egyháztag részt vehet ; szavazati 
joga azonban az egyházközségi gyámintézet, női- és ifjúsági gyámintézeti egy-
letek gyűlésein csak azon egyháztagoknak van, kik a gyámintézet céljaira az 
évben adakoztak; az egyházmegyei, egyházkerületi és egyetemes gyámintézet 
közgyűlésein a szavazati jogot testületenkét gyakorolják. 

15. §. A közgyűlések jegyzőkönyvei felterjesztendők a felettes gyám-
intézeti-, jelentéseik pedig a felettes egyházi hatóságokhoz. 

V. A gyámintézet jog- és hatásköre. 

16. §. A gyámintézet jog- és hatásköre: 
a) Az egyházközségi gyámintézetnél, hogy jelen alapszabályok 5. és 13. 

§§. értelmében évente a gyámintézet céljaira gyűjtést eszközöljenek, isten-
tisztelettel egybekötött közgyűlést tartsanak, amelyen a begyült összeg V4 része 
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fölött gyámintézeti célra szabadon rendelkeznek, a jövedelem 3/4 részét pedig 
az egész offertoriummal kellő időben az egyházmegyei gyámintézeti pénztárba 
beküldik, csatolván az évi számadást, jegyzőkönyvet és kérvényeket ; 

b) a női- és ifjúsági gyámintézeti egyleteknél, hogy jelen alapszabályok 
5., 13., 14. §§. értelmében évente gyűlést tartsanak, s a gyűjtött összeg % 
része fölött szabadon rendelkezzenek, */4 részt pedig az egyházmegyei és egy-
házkerületi gyámintézet útján az égyetemes gyámintézetre, mint határozott célú 
adományt beküldjenek, mellékelvén az évi számadást és jegyzőkönyvet ; 

c) az egyházmegyei gyámintézetnél, hogy az egyházközségi gyámintéze-
tektől, női- és ifjúsági gyámintézeti egyletektől jelen alapszabályok 16. §. 
a) b) pontjának rendelkezései szerint beérkezett gyámintézeti adományokat az 
egyházmegyei gyámintézeti tőke kamataival együtt számba vegye, illetve azo-
kat felülbírálja, s a rendelkezésre álló összeg l/3-át gyámintézeti célra folya-
modók közt kiossza, az évi jövedelem 2/s részét pedig, úgy az offertoriumot, 
legyen az egyházközségi, vagy egyházmegyei, sértetlenül, a női- és ifjúsági 
gyámintézeti egyletek adományait egészben, de külön kimutatva az egyház-
kerületi gyámintézeti pénztárba, a folyamodványokat pedig a láttamozott jegyző-
könyvvel az egyházkerületi elnökségnek beküldje; 

d) az egyházkerületi gyámintézetnél, hogy az egyházmegyei gyámintéze-
tektől jelen alapszabály 16. §. e) pontjának rendelkezései szerint beérkezett 
gyámintézeti hányadot, hozzáadván az egyházkerületi gyámintézeti tőke kama-
tait, a számadásokkal és kérvényekkel együtt közgyűlésben számon vegye, 
azokat felülbírálja, s a rendelkezésre álló összeg fele részét az általa segélyre 
méltóknak találtak közt kiossza, a jövedelem másik felét pedig sértetlenül az 
offertoriummal együtt külön kimutatva az egyetemes gyámintézeti pénztárba 
szabad rendelkezésre, kérvényezők folyamodványait pedig a láttamozott jegyző-
könyvvel az egyetemes gyámintézet elnökségének kellő időben beküldje. 

e) Az egyetemes gyámintézet jog- és hatásköre: a gyámintézet összes 
ügyeit az egyetemes gyámintézeti közgyűlés s annak képviseletében a köz-
ponti bizottság az alapszabályok értelmében intézi. (Zsinati törvény.) 

1. A központi tőke elhelyezése s annak kezelése fölött a zsinati törvé-
nyek figyelembe vételével intézkedik. 

2. A központi pénztár forgalmi kimutatását, évi mérlegét, úgyszinte a 
gyámintézet törzsvagyonát évről-évre számvizsgáló bizottsága által ellenőrzi. 

3. Az egyházkerületi gyámintézetektől szabadrendelkezésre, vagy határo-
zott célra beérkezett adományokat, nem kevésbbé a központi tőke kamatait, 
egyházközségi, egyházmegyei, egyházkerületi és egyetemes gyám intézeti offer-
toriumokat, női- és ifjúsági gyámintézeti egyletek adományait számon veszi, 
ezekre nézve a kiosztási tervezetet elkészíti és azt a közgyűlés elé terjeszti. 

4. Meghallgatja az egyházkerületi gyám intézeti elnökök évi jelentését, úgy 
az ügyészi jelentést, s ezekre nézve határozatot hoz. 

5. Gyűlések helyét, idejét kitűzi. 
6. A német Gusztáv Adolf-egylet főgyülésén időnként magát képviselteti. 
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7. A hozzá beérkezett folyamodványokat, úgy a Gusztáv Adolf-egylethez 
intézett kérvényeket érdemileg elbírálja, azokat elfogadja, vagy egyszerűen 
elveti. 

8. Az alapszabályokat pontosan megtartja, mások által is megtartatja. 
f) A központi bizottság jog- és hatásköre. 
17. §. A központi bizottság, mint az egyetemes gyámintézet végrehajtó 

közege, mindazon ügyekben, melyek a közgyűlés által hatáskörébe utaltatnak, 
véleményes javaslatot készít, illetve jogérvényesen határoz. 

g) A gyámintézet tisztviselőinek jog- és hatásköre. 
1. Az elnökség teendője : Összehívja és vezeti a közgyűlést előre meg-

állapított napirend és tárgysorozat szerint, kiutalja a megszavazott segélyeket, 
illetve a kiadásokat, — az egyetemes gyámintézet elnöksége pedig ezenkívül 
képviseli a magyarhoni e. e. e. gyámintézetet be- és kifelé, közvetlenül érint-
kezik a magyarországi ág. hitv. ev. egyetemes egyházzal, a német Gusztáv 
Adolf-egylettel és a többi társegyletekkel (Gotteskasten). 

2. A jegyzők teendője : Vezetik a gyűlések- és tanácskozások jegyző-
könyveit, az elnökség megbízásából viszik a levelezést, ezenfelül a magyar-
honi e. e. e. gyámintézet egyetemes jegyzője egyúttal a magyarhoni e. e. e. 
gyámintézet hivatalos közlönyének : a „Gyámintézet"-nek is felelős szerkesztője. 

3. A pénztárosok teendője : Kezelik a gyámintézet pénztárát, eszközlik a 
bevételeket és kiadásokat anyagi felelősség terhe mellett. 

4. Az ellenőrök teendője : Első sorban ők ellenőrzik a pénztáros bevé-
teleit és kiadásait. 

5. A számvizsgáló-bizottság teendője : A számvizsgáló-bizottság a pénz-
táros számadását és a pénztárt hivatalból évről-évre megvizsgálja s az ered-
ményről a közgyűlésen jelentést tesz. 

6. Az ügyész teendője : Az ügyész jogi ügyekben véleményt mond, s a 
gyámintézetet bíróságoknál hivatalból képviseli. 

VI. A gyámintézeti segélyek kiosztása. 

18. §. A segélyezés módját, az egyes segélyek számát és nagyságát, 
tekintettel a rendelkezésre álló összeg nagyságára, tekintettel a cél fontossá-
gára, melyre a segély igénybevétele kéretik, mindenkor a közgyűlés határozza 
meg; mégis az egyetemes gyámintézetnél jövőre is épségben fenntartandó 
azon gyakorlat, hogy a szabadrendelkezésre befolyt összegből, hozzáadatván a 
központi tőke kamatai, a költségek levonása után első sorban 10%-tóli a 
központi tőkéhez csatoltassék, 10%-tóli a német Gusztáv Adolf-egyletnek segély-
képen kiküldessék ; ugyanez történjék a Leopoldiánum kamataival is, oly érte-
lemben, hogy ebből is évente 20°/0-tóli a Leopoldiánum-tőkéhez adassék ; — 
úgyszinte, hogy a kiosztandó segélyek oly módon különböztessenek meg egy-
mástól, hogy legyen egy nagy szeretetadomány (mely célra szolgálnak az összes 
offertoriumok és az egyházközségek által erre szánt határozott célú adomá-
nyok), négy 800—800 koronás szeretetadomány (minőben minden egyházkerü-
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létből egy-egy egyházközség vagy intézet részesíttessék), és több egyforma 
nagyságú kisebb segély. Végül, hogy az alapítványok az alapítók által meg-
határozott módon kezeltessenek, a kamatok pedig az alapítványban kitűzött 
célra fordíttassanak, úgyszinte, hogy az így nyújtott segélyek mindenkor az 
alapító nevéről neveztessenek; — megjegyeztetvén, hogy gyámintézeti segélyre 
rendszerint csak oly egyházak és intézetek számíthatnak, melyek gyámintézeti 
célra maguk is adakoznak. 

VII. A gyámintézeti tőkék kezelése. 

19. §. Jövőre a gyámintézet mind a négy fokozatán az összes gyám-
intézeti tőkék jelen alapszabályok értelmében kezelendők. 

VIII. Az alapszabályok módosítása, jóváhagyása és életbeléptetése. 

20. §. A gyámintézeti alapszabályok módosítására vonatkozó minden 
indítvány közlendő úgy az egyházközségi, mint az egyházmegyei, egyházkerü-
leti és egyetemes gyámintézettel, hozzászólás, illetve alkotmányos tárgyalás 
végett, az alapszabályok módosítása csakis ezeknek meghallgatásával fogana-
tosítható. Az így módosított alapszabályok pedig mindenkor az egyetemre 
felterjesztendők, s életbeléptetésük az egyetemes közgyűlés jóváhagyó végzé-
sének kihirdetésével eszközölhető. 

Ezen fentebbi liusz pontba foglalt új alapszabály az egyház-
községi, egyházmegyei és egyházkerületi gyámintézetek meghall-
gatásával a magyarhoni e. e. e. gyámintézetnek folyó 1903. évi 
szeptember hónap 20-án Szabadkán tartott évi egyetemes gyámin-
tézeti közgyűlésében tárgyalás alá vétetvén, úgy általánosságban, 
mint egyes részeiben elfogadtatott, s mint ilyen, a magyarországi 
ágostai hitv. állású evangélikusok egyetemes közgyűlésére felterjesz-
tetni határoztatott. 

Dr. Berzsenyi Jenő Dr. Baltik Frigyes 
hel> elles világi elnök. püspök, egyet, gyámint. e. elnök. 

Bognár Endre 
jegyző. 

* 

Jelen alapszabályokat a magyarhoni ág hitv. evang. keresztyén egyház 
1903. évi november hó 11., 12., 13. és 14-ik napjain Budapesten tartott 
egyetemes közgyűlése jegyzőkönyvének 65. pontjában foglalt határozatával 
jóváhagyta azzal, hogy a gyámintézet tőkéi a Zs. T. 231-ik §-a értelmében 
kezelendők, és a női- és ifjúsági gyámintézetek jövedelmüknek szabad ren-
delkezésük alá eső 8/4 részéből egyes személyeket is segélyezni jogosítvák. 

Kelt Budapesten, 1903. évi december hó 18-án. 

Br. Prónay Dezső s. k. 
egyetemes felügyelő. 

Dr. Zsigmondy Jenő s. k. 
(P. H.) egyetemes főjegyző. 
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A zsinathoz annak idején a napi lapok is hozzászóltak. Többek között 
a „Budapesti Hirlap" így irt róla, 1891 dec. 5-én: „Az egyházi életnek álta-
lános hanyatlása kihatott Magyarországra is, és attól a protestánsok sem 
maradtak menten. 

Valamennyi egyház pótolni iparkodik mulasztásait s visszanyerni befolyá-
sát az emberiségre. A papi elemet vagyontalansága akadályozza a modern 
pénzkereső világban szerepelni és befolyást gyakorolni, — a világi elem pedig 
hitbuzgóság nélkül való s keveset törődik az egyházzal s istenitisztelettel, kivéve, 
ha egyéni és politikai ambíciók némelyeket arra késztetnek, hogy protestáns 
autonom-testiiletekben szorgalmasan résztvegyenek." 

A magyarhoni e. e. e. gyámintézet viszonzásul, hogy a Q. Adolf-egylet 
oly fényesen képviseltette magát lőcsei Leopoldiánum-iinnepünkön képviselő-
kiil kiküldte a G. A.-egylet görlici főgyülésére Baltik püspököt és Támer Já-
nost, némedi lelkészt, azzal az utasítással, hogy Baltik püspök vigyen köszö-
netet, Támer pedig bajainkat ismertesse. Mindketten derekasan megfeleltek 
küldetésüknek. — Baltik püspök a következőket mondotta : „Mint a magyar-
honi e. e. e. gyámintézet kiküldötte vagyok jelen. Az a megbízatásom, hogy 
ismételt köszönetet mondjak azon megtisztelő határozatért, melynél fogva Önök 
az elnökség által képviseltették magukat nálunk vallásszabadságunk jubiláris 
gyűlésén Lőcsén, amikor küldötteik majd az evangyéliom hatalmas szavával 
bátorításunkra szólottak, majd meg szeretetadományaikkal segítségünkre voltak. 
Azért is otthon áldottuk az Urat, a mi Istenünket, hogy Önöknek sziveit, mint 
a patakoknak folyását hozzánk hajtotta, itt pedig e szent helyen felemelem az 
én kezemet s hálatelt szívvel mondom : Az Úr áldjon meg benneteket Sion-
ból ! Fáradságuk és munkájuk ne legyen hiábavaló rajtunk. Önök az Úr nevé-
ben írták fel szövetségüket szivünk tábláira, és az nem vész el. Egyházi álla-
potaink és szamaritánusi munkánkról nem akarok szólni. Közelről látták azt 
Önök küldöttei és jól megfigyelték nálunk az egyházi életet, annak fény- és 
árnyoldalaival, s ha szükségét látják, közleni fogják önökkel. Véleményeink, 
azt hiszem, egy tekintetben megegyeznek, hogy sok az aratni való gabona, de 
az arató kevés. Ott szedegetjük az egyes kalászokat a diaspora eddig elhanya-
golt mezején, mire Önök figyelmét is szeretettel felhívjuk". 

Az elnök Baltik üdvözlő szavaira hosszabban felelt,1 kiemelte különösen 
hogy „nemzetiségi és politikai kérdéseket sohasem szabad a vallási- és egy-
házi kérdésekkel összekeverni". — „Szép napok voltak azok, melyeket Önök 
körében töltöttünk." — „Mi nemcsak pénzt küldünk, küldjük magunkat és 
a mi lelkiismeretünket." — „Örömmel emlékszünk vissza azon szép napokra, 
melyeket az utóbbi hetekben Magyarországon töltöttünk." 

Másnap a gyámintézet második kiküldöttére — fájdalom — a korán el-
hunyt s költői lélekkel gazdagon megáldott, tehetséges jó Támerra, a tolna-
némedi lelkészre került a sor, ki szép német beszéddel üdvözölte a német-

1 L. Gyámintézet IX. évf., 2. szám, 1892. 
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honi G. A.-egylet görlici gyűlését. E beszédében panaszolva felemlíti, hogy 
amig mi iskolai célokra fejenként 1 frt. 1 kr.-t fordítunk, addig az állam-
segélyből ránk fejenként csak 4 kr. esik. Hivatkozik a hazai protestánsok 
viselt dolgaira s nemes önérzettel mondja : „Az állam iránt mindenkor lerót-
tuk polgári kötelességünket, szintúgy, mint a máshitüek. Bocskay, Bethlen, 
Rákóczy zászlóit nemcsak a protestáns vallás szabadsága mellett, de a haza 
érdekében is meglengette karunk". — A kissé hosszú, de mindvégig érdekes 
német beszédet a következő lendületes szavakkal rekesztette be: „Aki meg-
feszíttetett, annak nevében mondok forró köszönetet a nemes G. A.-egyletnek 
eddigi áldozatáért ; — aki megfeszíttetett, annak a nevében könyörgök újabb 
segítségért a jövőben, és magyarországi evang. egyházunkat a nemes G. A.-
egyletnek, a mi hitsorsosainknak és az összes német testvéreknek szivére kö-
töm. Hisszük, hogy nincs messze az idő, amikor Sión foglyai teljesen fel-
szabadulnak és akkor mi győzelmi zászlóinkat legelsőbben is hálatelve német 
hitsorsosink előtt hajtjuk meg, kik ügyünket, az Üdvözítő ügyét győzelemre 
segítették". 

Dr. Fricke Támer beszédére is szép választ adott, melyben hangsúlyozva 
kiemelte: „Hogy a reformátusok 1591-ben, tehát 300 esztendő előtt az ágostai 
hitv. evangélikusoktól a csepregi kollokvium alkalmával határozottan elszakad-
tak, az nekem mindig nagy fájdalmamra vagyon". — „Egyetértésben rejlik az 
erő." Vigye el Magyarországra magával, ahol legutóbb szívesen időztem, a mi 
legjobb üdvkivánatainkat !" 

A görlici_ gyűlésről küldötteink külön jelentést is adtak be, mi a „Gyám-
intézet" IX. évfolyam 2-dik számában szószerint olvasható, s Támer tollából 
került ki. Közöljük belőle a következőket: „Végtelen lelki gyönyör rejlik má-
sok segélyezésében." — „Szeptember 13-án este értem Prágába, melyre a 
csehek méltán büszkék . . . Másnap kora reggel utrakeltem Prágából Jung-
bunzlaun át Reichenberg felé. 

Csehországnak kétségkívül ez a legszebb, legregényesebb vidéke. Mély 
völgyben halad a vonat, mindenütt erdőkoszorúzta hegyek által környékezve. 
Itt az egyik magas hegy ormán áll herceg Rohánnak gyönyörű várkastélya. 
Mig az óriási hegyek, sziklák, a minden oldalról sötétlő komor erdők mogor-
ván néznek le a völgybe, addig a várkastély alatt elterülő gyönyörű völgy 
patakja mellett, az utasok gyönyörűségére vidáman ugrándoznak a fürge 
őzikék. A vonat tovább robog. Jő Friedland-kastély ! Ez az „Óriáshegyek" 
lábainál fekszik. Oda érünk ! Friedland ! Megdobbant a szivem s könyem ki-
csordult! Ez volt tehát Friedland hercegének, a hires, a rettegett Wallenstein-
nak fészke. Ah ! urának hire hajdan nemcsak e nem épen várkastélyt, de 
magokat az óriási hegyeket is beárnyékozá, mint nyiltreptű sas átszállt azo-
kon s amerre lecsapott, a protestáns Némethon szivéből vérpatak eredt. A 30 
éves háborúnak rettegett hőse itt pihent meg néha-néha a családi tűzhely 
mellett, itt hallgatá serdülő leányának zenejét, simogatá szőke fürtéit. Itt szövé 
nem egyszer csataterveit, innét szállt át merészröptű lelke a magas hegyeken 



Némcthon virányaira, itt mérlegeié előre nem egyszer a csalfa hadi szerencsé-
nek eredményét, melyről hivé, hogy csillaga őt soha el nem hagyandja. 
S minő változás ! Gyorsabban, mint egy hajnali álomnak eltűnése söpörte őt 
el az Úr haragjának Ítélete. Emberi nagyság, földi dicsőség porba hullott. 
A reformáció hamvai fölött ülé diadalát." 

A szép leirás után áttér a gyűlés ismertetésére, melynek során kiemeli 
a szép istenitiszteletet, mely egyszerre három templomban tartatott. Az egyik 
helyen Fáber, a császár udvari papja szónokolt Ézsaiás próféta nyomán „a 
hasznavehetetlennek látszó eldobott rongyokról". Vagyis a G. A.-egylet jótékony-
ságának hatalma nem abban áll, hogy egy ember sokat adjon, hanem igen 
abban, hogy mindnyájan adjunk valamit. S hà egy-egy adomány oly csekély-
nek látszanék is magában, mint az eldobott útszéli rongy, milliók ajándéka 
naggyá teszi azt, mint a csepp viz a tengert, mint a kis patakok a dagadó 
folyamnak árjait. 

Mikor meg az ünnepi ajándékok átadására került a sor, azt mondja a 
jelentés : „A görlici gimnázium tanulóinak egylete latin beszéd kíséretében 
nyújtott át szép oltári edényeket, melyre Fricke elnök úr talpraesett latin 
beszéddel válaszolt, a boroszlói egyetem hallgatóit pedig, kik görög nyelven 
üdvözölték, lelkes görög válaszban buzdította a keresztyénség tanainak buzgó 
követésére, melynek gyökérszálai a pogány görög tudomány világába is bele-
nyúlnak." 

Hognár Endre: Az ev. gyimintézet második Imszoniít-éve. 7 



VIII. FEJEZET. 

(Protestáns theol. akadémia Japánban. — Hunfalvy Pál. — Az 1892. évi állami 
költségvetés tárgyalása. — A Gusztáv Adolf-egyesület lipcsei főegyletének gyűlése 
Delsnitzben. — Dr. Fricke-ünnepély — Dr. Fricke-alapítvány a magyarhoni e. e. 
e. gyámintézetnél. — A szórványhelyek kimutatása a dunáninneni egyházkerület-
ben. — A magyarhoni e. e. e. gyámintézet n y í r e g y h á z i és n a g y k a n i z s a i 

gyűlése.) 

Miután történetünkben az 1892-dik esztendőnél tartunk, általános érde-
kénél fogva érdemesnek vélem megemlíteni, hogy előző évben Japánban, Tokió 
városában protestáns theologiai akadémiát nyitottak, melyen a japán nyelven 
kívül németül és angolul is adnak elő. 

Ugyanabban az esztendőben hunyt el Hunfa lyyPá l 1891 nov. 30-án 
Budapesten 82 éves korában. Folyó Í910. é\T március 12-én mult 100 eszten-
deje, hogy a magyar nyelvtudománynak, néprajznak és történelemnek ez a 
nagy alakja Nagyszalókon, Szepesmegyében született. — Hunfalvy „minden 
gondolatában tudós, minden érzésében magyar". Mégis nem fitogtatta az ő 
tudományát nem hirdette fennen hazafiságát. Utolsó szavai azok voltak, ame-
lyeket magyar tudós akadémiai tagságának 50 éves jubileumakor 1891 nov. 

! 28-án Xántus János üdvözlőbeszédére feleletül adott: „A hosszú élet Istennek 
ajándéka és akinek e nagy ajándék jutott és azt haszontalanságokkal elfecsérli, 
nem érdemes erre az ajándékra Aki pedig valami hasznos munkával tölti ide-
jét, az kötelességét teljesítette". Hunfalvy Pál holtteste az akadémia oszlop-
csarnokában nyugodott halottaságyon, onnan temették nagy pompával 1891 
dec. 2-án. A magyarországi ág. hitv. evang. egyetemes egyház kebelében 
maga állított hűlelkü nejével együtt mindkettejüknek ércnél is tartósabb emlé-
ket, miről az 1909. évi egyetemes gyűlés jkönyve tesz említést azzal, hogy 
„Hunfalvy Pál" nevét viselő alapítványukat 1907 szept. 28-án elhunyt neje 
Röck Karolina végrendeletileg 80.000 koronára egészítette ki evang. theolo-
gusok számára. 

Ha nem tartozik is szorosan a gyámintézet történetéhez, korfestés tekin-
tetében nem mellőzhetjük a következőket: A római katholikus klérus évről-
évre az állami költségvetés tárgyalásakor kifogásolta az országgyűlésen úgy a 
vallási és tanulmányi alap állami kezelését, mint a budapesti m. kir. Tudo-
mányegyetem állami jellegét. Mindannyiszor a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter szokta megadni rá a kellő feleletet, mely szerint az 1848. évi törvény-
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hozás a ni. kir. Tudományegyetemet állami jelleggel ruházta fel s annak gon-
dozását a független felelős magyar kormány hatáskörébe utalta át, — a költ-
ségvetés korlátain belül. Az 1892. évi állami költségvetés tárgyalása alkalmával 
a főrendiházban Vaszaty Kolos, a hercegprímás is felszólalt, s beszédében 
nagyon is exponálta magát a katholikus egyház különleges álláspontja és ferde 
felfogása mellett, — azt állítván, hogy az 1868. évi 53. t.-c. mostani magyará-
zata már csak azért sem helyes, mert a törvény rendelkezései nem foglalnak 
magukban „kategorikus imperativus"-t, sem olyan jogokat, mint aminőket a 
törvényből sokan kiolvasnak, maguk a protestánsok sem kértek maguknak soha 
ilyeneket. Csudálatos, hogy a prímás nehezményeivel szemben senki sem vette 
magának azt a bátorságot a főrendek közül, hogy mint az igazság szószólója 
azzal a kijelentéssel élt volna, hogy az idézett törvény csakis annyi jogot 
biztosít a protestánsoknak, amennyi őket a viszonyosságnál fogva megilleti, és 
amennyit már réges-régen, mint legkevesebbet, minden bevett vallásfelekezet 
számára jogosan követeltek. A törvényben az nem tetszett, a különben békés-
indulatú főpapnak, hogy a hivatkozott törvény a reverzálisok érvényességét 
eltörölte, miknek kierőszakolása a mult század negyvenes éveiben a különben 
békés otthonokat mindenfelé az országban a vegyesházasok közt feldúlta. 
Azért is mindaddig nem tudtak a megváltozott helyzetbe beletörődni, mig a 
magyar törvényhozás ez érdemben a törvényen nem változtatott. Céljukat, 
annyi heves agitáció után végkép el is érték az 1894 évi XXXII. törvénycikk 
megszületésével, mely az 1868. évi 53. t.-c. rendelkezéseit a gyermekek vallá-
sára nézve lényegesen megváltoztatta, s ezzel a gyüleletes léiekhalászatot a 
reverzálisok révén a törvény védelme alá helyezte. Ugy, de csak így lehetett 
a római kath. főpapságot a már akkor készenlevő 1894. évi XXXI., XXXII., 
XXXIII. és az 1895. évi XLII. és XLIII. törvényjavaslatok irányzatával csak 
némileg is megbékéltetni, melyek a magyar házasságjogról, a gyermekek vallá-
sáról, az állami anyakönyvekről, az izraelita vallásról, mint bevett vallásról és 
a vallás szabad gyakorlásáról intézkednek. 

E törvényekkel, melyekkel alkotóik a magyar egyházpolitika terén két-
ségtelenül a legszabadelvübb törvényhozói álláspontra helyezkedtek, Csáky 
Albin gróf, vallás- és közoktatásügyi miniszterrel és Szilágyi Dezsővel, az 
akkori igazságügyi miniszterrel az élükön, — sok visszásságot megszüntettek, 
különösen azzal, hogy az egységes házassági jogot törvénykönyvbe iktatták, 
és a már állami szempontból tűrhetetlenné vált, egész az elkeseredésig vitt 
„elkeresztelési" nemtelen harcot végkép megszüntették. 

A következőkben dr. Pank szuperintendens beszédére térünk át, mellyel 
a német Gusztáv Adolf-egyesület lipcsei főegyletének delsnitzi gyűlését, mint 
annak elnöke 1892 junius 28-án megnyitotta. Tesszük ezt azon okból, mert e 
hatalmas beszéd a lőcsei jubiláris gyűlésnek méltó visszhangja és az egész 
protestáns világnak volt szánva. 

„ . . . Hogy az ünnep fontosságát és jelentőségét a magyarhoni evang. 
egyházban teljesen méltathassuk, ismernünk kell ezen egyháznak történetét, 

7* 
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mely egyúttal a mártírok története, melyhez fogható kevés van. — Magyar-
országot a reformáció mintegy rohammal vette be. Luther tana és éneke, 
mintha csak angyalok vitték volna Wittenbergából, gyorsan terjedt az egész 
magyar hazán át és Magyarország ifjúsága csak úgy özönlött Wittenbergába, 
és kevés idő alatt az ország 9/io_ed része evangélikus lett. Maga Luther is 
összeköttetésben állott a magyar királynéval és nem egy zsoltárt küldött neki 
vigasztalásul a nehéz időkben. Jól mondták Lőcsén, hogy „szép és dicső idők 
voltak azok, — olyan, mint midőn hosszú éjszaka után ragyogó csillagos ég 
nyilik meg; hosszú télre, gazdag tavasz következik". Azonban a wittenbergai 
befolyást csakhamar ellensúlyozta a helvéciai, mi 1591-ben szakadást idézett 
elő a két protestáns hitfelekezet között, vagy mint mondani szokás Magyar-
országon : a református és evangélikus egyház között. Ezáltal az egyidejűleg 
megindult ellenreformáció sötét munkája meg lett könnyítve. Ekkor keletkezett 
azon rend, mely nevét Jézus szent nevétől kölcsönözte, és amelynek munkája 
volt Németországban : a 30 éves háború, Franciaországban : a Bertalan-éjszaka, 
Ausztria és Magyarországban : a protestántizmus élet-halál harca. A legnagyobb 
durvasággal dolgozott a jezsuiták hatalma és nem lépett fel mellettük egy 
második Gusztáv Adolf, hogy megszabadítsa őket. A hitnek bátorságával har-
coltak és szenvedtek az evangéliom hitvallói, de mégis tehetetlenek elnyomóik 
erőszaka ellen. 

Templomaik kilenc-százon felül fegyveres erővel elkoboztattak, lelkészeik 
és tanítóik az országból száműzettek, avagy pedig börtönbe vettettek, az or-
szág legnemesebb fiai a legcsufosabb halállal multak ki. Az ünnepi szónok 
beszédének hatása Lőcsén a magyar istenitiszteleten akkor volt a legnagyobb 
a hallgatók lelkére, mikor hallgatóit lélekben oda állította azok mellé az égő 
máglyák mellé, melyen amaz embertelen törvénynek (lutherani comburantur) 
szerencsétlen áldozatai hősi bátorsággal elhamvadtak; mikor a szép nápolyi 
öbölre mutatott, hol Krisztusnak állhatatos magyar hitvallói mint barmok 
eladattak és a gályákon mint rabszolgák az evezőpadokhoz láncolva lassan 
elhaltak, avagy pedig mikor Eperjes városának piacán a kinzókamrák ajtait 
rövid percre felnyitogatta, hol a vérszomjas Karaffa tekintélyes és jámbor 
polgárok és nemeseket kegyetlenül megkínoztatott, hogy azután nyílt téren 
lefejeztesse őket, és testeiket felnégyeltetvén, fejeiket az országutak sarkain 
karróba huzza. „Áhítattal álljunk meg — úgymond dr. Fricke lőcsei beszé-
dében — s mélyedjünk el azon evangyélmi hithűség szemléletében, melyre 
példát csak ez ország adott, s mit e haza határain kivül oly kevesen ismer-
nek, holott pedig lelkesedést meríthetnének belőle megtartani azt, mit egykor 
az atyák hitbuzgósága drága áron küzdött ki és megtartott a mi számunkra. 
Már gyermekkoromban hallottam a keresztények üldöztetéséről a pogányok 
által, de ennél sokkal nagyobb volt — legalább rám azt a hatás gyakorolta 
— a jezsuitáknak kegyetlenkedése ezen szerencsétlen országban 200 esztendőn 
át, nagyobb és kegyetlenebb az ő esküszegéseik, bebörtönzéseik és kivégzé-
seik, mert nem pogányok, de keresztények cselekedték azt társaikkal." — 
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Maguk a törökök is irgalmasabbak voltak. Ameddig az ö hatalmuk terjedt, 
odáig békességben élhettek az evangyéliom hitvallói. Végre mégis a sötét mun-
kának is vége szakadt. Csakhogy még mindig titokban jöhettek össze, kik 
állhatatosan megmaradtak hitük mellett, hogy egymást Isten igéjével erősítsék, 
még mindig csak a legnagyobb veszedelem közt gyüjthették össze híveiket 
buzgó lelkészek az erdőkben, hegyek között, pincékben és városok alján, hogy 
nekik a tiszta evangyéliomot prédikálják és az uriszentvacsorát kiszolgáltassák. 
Évtizedek multak el, mikor még sóhajukat is magukba vissza kellett fojtaniok> 
mikor a halál néma csöndje ült felettük, mikor hallgatniok kellett és nem 
volt szabad még panaszkodniok sem. Még a mult században is protestáns 
lelkészek róm. kath püspök felügyelete alatt állottak s a protestánsok kötele-
sek voltak a törvény értelmében és az erőszaknak engedve róm. kath. lelké-
szeknek adózni, eskütételnél a szentekre megesküdni, misén és processziókban 
résztvenni. Kétszáz esztendeig tartott sötét éjszaka után az első hajnalpirkadás 
II. József császár türelmi rendeletével kezdődött, a szabadság tavaszi szellője 
átcsapott Ausztriából Magyarországba is. De még ez sem volt jog és igazság, 
csak kegyelem, és nem egyenlőség, csak türelem és az is korlátolt. A várva-
várt szabadító csak 1791-ben jött el II. Lipót király képében, ki a magyar 
evang. egyháznak megadta a maga lelkiismereti szabadságát, ama nevezetes 
1790—91-dik évi 26-dik törvénycikkben. Ennek az emlékezetére ült ünnepet 
1891 május 3-án a magyarhoni evang. egyház összes templomaiban, hála és 
örömünnepet egyaránt. És valójában volt is oka rá. Mégis joggal mondá az 
az ünnepi szónok Lőcse városában: „De haj! mit é r ? hogy elnyertük a jogot 
az élethez, ha nincs miből azt fentartanuk !" Az üldözések vésze lecsendesült 
ugyan, de most meg az ügyefogyott szegénység fenyegette összeomlással az 
egyház alapjait. Minden vagyon a róm. katholikus egyház s annak püspökei 
kezében volt, a kifosztott protestánsok hozzájuk mérten csak olyanok voltak, 
mint a koldus a herceggel szemben. Erre születik meg 32 évvel ezelőtt felejt-
hetlen nagy férfiak szivében a magyarhoni e. e. e. gyámintézet gondolata. 
Kezdetben csak kis mustármag, de idővel mind inkább és inkább terebélyes 
fává növekedik. Találóan mondották Lőcsén, hogy a gyámintézet Mózes sze-
repét vette át, mert miként Mózes egykor vesszejével megérinté a sziklát és a 
sziklából viz folyik ki, ügy a gyámintézet is a samaritánusi szeretet csoda-
vesszejével megérintette az emberi sziveket és ime a könyörülő szeretet hűsítő 
vize bugyog fel, — igaz kezdetben vékonyan, de később mindig vastagabb 
sugarakban, úgy hogy megöntözni lehet vele az evangélium hervadó vetéseit, 
hogy zöldüljenek és gyümölcsöt teremjenek. Kettős áldás követte a gyáminté-
zetet ; neki vették magukat a létért küzdő egyházak és közeledtek, egybeolva-
dának az egymástól elidegenedett nemzetiségek. A gyámintézet megérte azt az 
időt, amikor magyar, német és a tót egyenlő melegséggel szolgálják a gyám-
intézet szent ügyét . . . 

A magyarhoni e. e. e. gyámintézet az 1891-diki jubileumot nem akarta 
megjelöletlenül hagyni. Azért is még 1876-ban megvetették az alapját egy 
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„Leopoldiánum-alapítvány"-nak, melyre csendben gyűjtöttek is, 1891 május 
havában pedig e célra külön gyűjtést rendeztek, amely 9000 forintot eredmé-
nyezett és így, beletudva az 1500 forintot, mit a Gusztáv Adolf-egylet adott, 
— a Leopoldiánum-alapítvány ez idő szerint 32.000 forint. 

A jubileum-ünnep a gyámintézet évi közgyűlésével összeesett. Jól válasz-
tottak, midőn a Szepesség klasszikus földjét, a világnevezetes Lőcsét válasz-
tották, melynek evang. gyülekezete az ország legrégibb egyházközségei köziil 
való. Az első magyar tanulót Wittenbergába Lőcse küldötte, Lőcse volt az a 
város, mely Mária özvegy királynénak udvari papjául Henkel Jánost küldötte. 
Minden egyes lábnyom itt ezen a földön a szentekre emlékeztet, kik sokat 
tűrtek, hittek és remélettek. Ezen szépfekvésü bányaváros nyílt piacán áll az 
a dicső templom, melyet szent Jakabról neveztek el, mely egykor az evang. 
város birtokában volt, lakosai mind evangélikusok levén egytől-egyig. E templom 
az, melynek kapuja előtt férfiak és nők sorfalat képezve, fejszékkel, botokkal 
és más fegyverekkel védelmezték magukat a templomot erőszakkal elfoglalni 
akaró jezsuita-komisszió ellen, mignem a Kassa városából hozott katonaság 
erején ellenállásuk megtörött. Azóta a templom katholikus kézen van és fáj-
dalom nyilai át az ember keblén, ha hogy nézi azokat a régi Luther-képeket 
a reformáció idejéből, melyeket csudálatosképen nem távolítottak el a templom-
ból. Egypár lépésre fekszik ettől az űj evang. templom, melynek istenitisz-
teletére katholikus harangokkal harangoznak be. Ünnepelőtti időmet arra hasz-
náltam fel, hogy a tiszakerületi gyámintézet bizottsági gyűlésén részt vegyek, 
mit ép akkor a magas Tátra tövében Felkán tartottak. 

Augusztus 20-án kerületi gyűlésen voltam Poprádon. — Zelenka püs-
pök melegen üdvözölt, mit én viszonoztam. A fehér asztalnál hasonló történt. 
A képviselőház nagyméltóságú elnöke, mint tiszakerületi felügyelő, Péchy 
Tamás abban a kitüntetésben részesített, hogy életében először, rám német 
felköszöntőt mondott, mi zajos „éljeneket" idézett elő. A lőcsei jubileum aug. 
22-én kezdődött. A mindenfelől egybeözönlött vendégek vasúton Iglóig men-
tek. Onnan az egy órai utat gyönyörű vidéken kocsin tettük meg. 45 kocsi-
val várakoztak ránk Iglón a lőcsei polgárok, köztük más vallásúak is. A be-
vonulás a régi, szabadalmat élvezett városba a lehető legünnepélyesebb volt, 
a harangok szóltak, a házakon zászlók lengtek, az utcákat virágok díszítették 
A vendégeket egyes családoknál szállásolták el, mit csak Magyarországon le-
het tapasztalni. Még ugyanaznap, d. u. 2 órakor a központi bizottmány gyű-
lést tartott, utánna pedig a feldíszített evang. templomban megtartatott a ma-
gyar istenitisztelet. Farbaky főesperes Nyíregyházáról, kit már előbb szemé-
lyesen megismerni szerencsém volt, tartott egy igazán gyújtó és lelkesítő 
magyar egyházi beszédet. Idézem a beszéd azon részét, mely a Gusztáv Adolf-
egyletre vonatkozik: „hanem ime, a hatalmas szövetkezet, mely a mienknek 
mintaképül szolgált, mely jótékonysága sugarait öt világrészre terjeszti ki, 
reánk is oly bőven, gazdagon, az áldott Gusztáv Adolf-egylet is képviselve 
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van körünkben. Képviselői ez áldott intézetnek, drága ünnepelt vendégeink, 
dr. Fricke, dr. Pank! Ti nem értitek szavamat, előttetek ismeretlen a nyelv, 
melyen szólok, — de szivemre tett kezem értesse meg veletek, hogy szivem-
ből beszélek. Legyetek üdvözölve szivből, melegen ! Mondjátok meg küldőitek-
nek, hogy az emberi hozzátételek salakjától megtisztított evangyéliom világa 
nekünk is drága kincsünk, mi is lelkesen valljuk és mondjuk Péterrel : (Játi. 
6 r,s) „Uram kihez mennénk!? Örökéletnek beszéde vagyon nálad". Mi is 
valljuk, hogy „az örökéletnek e beszédén kívül nincsen más evangyélium !" 
(Gal. 1 7). Mondjálok meg nekik, hogy a reformáció, ha nálatok rengett bölcsője, 
vérkeresztséget nálunk nyert, mártírok vérével vannak annak elvei szivünkbe 
beégetve ; mondjátok meg, hogy áldott egyletetek bőkezű adományait nem 
méltatlanokra pazarolja i t t . — J e r ! jer! ünneplő gyülekezet, örömkönnyek közt 
áldozzunk az elismerő hála adójával az áldott, egyházmentő egyletnek, mely 
azokat, kik őt itt képviselik, most sem küldötte üres kézzel . . . egy okkal 
több, hogy meghajtsuk előtte s küldöttei előtt vihartépte zászlónkat!" . . . 

Azzal a nyilatkozattal zárom beszédemet, hogy a magyarországi evang. 
egyház emelkedő fejlődés alatt áll s nagy jövőnek néz elébe . . ." 

A jeles beszédért a jelen volt Baltik püspök mondott köszönetet, arra 
kérvén az Elnökséget: látogassanak el hozzánk jövőre is, mint a mi vendé-
günk, barátunk, testvérünk, atyánk és tanácsadónk. 

A magyarországi ág. hitv. evang. Zsinat alkotásairól sem felejtkezett 
meg, midőn ide vonatkozólag a következőket mondotta : „Zsinatunkon az 
ágost. hitvallást nem érintettük, az egyházközségek autonómiáját sértetlenül 
meghagytuk, a lelkészi karnak az őt megillető állást biztosítottuk, a püspö-
köknek a presbiteriális alkotmány formái közt mindennemű szereplési kört 
nyitva hagytunk, az iskolákat az egyházhoz szorosabban hozzácsatoltuk, anyagi 
bajaink orvoslására közalapot teremtettünk, az egyházközségek háztartását 
szigorúbb ellenőrzésnek alája vetettük". 

Mindvégig tartalmas és érdekes beszédét Baltik azzal fejezte be : „Is-
merik Önök azt a textust, mellyel nálunk a reformációt a törvény fogadta: 
Lutherani comburantur. Ha valaki jövőre a Gusztáv Adolf-egylet köréből vi-
lágos és biztos képet akar formálni a magyarországi ág. hitv. evang. egyház 
viszonyairól, az forduljon nyugodtan Önök főegyletéhez, annak Elnökségéhez, 
ezekre nézve ők a legilletékesebb forum : hungaricae rei locus credibilis". 

Az 1892. év folyamán élénk mozgalom indult meg a német Gusztáv 
Adolf-egylet hangadó köreiben, azzal a törekvéssel, hogy dr. Frickének, a 
Gusztáv Adolf-egylet központi elnökének még életében szobrot ^emelnek, ki 
immár 50 esztendeje, hogy a Gusztáv Adolf-egylet munkás tagjává lett, s 25 
év óta a központi Elnökségben (Central vorstand) majd mint jegyző (1867— 
1874) majd, mint elnök (1874—1892) működik, azzal a szívóssággal és buz-
gósággal, hogy mint görlici beszédében maga mondotta : „már mint tanuló 
1842-ben részt vettem az egyletet tulajdonképen megalkotó gyűlésen a lipcsei 
egyetem aulájában. Azóta a szeretet és lelkesedés szivemhez nőtt a hit és sze-
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retet ezen békemunkája iránt, annyira, liogy 1854 óta egyetlenegy jögyülést 
sem hanyagoltam el, a wormsi kivételével, a többin mindegyiken jelen voltam". 
E végből gyűjtést rendeltek el, még pedig mindazokban a körökben, hol a 
Gusztáv Adolf-egylet célját, eredményét és elnökének érdemét ismerik. Igy 
természetes, hogy a magyarhoni e. e. e. gyámintézetet sem hagyták figyelmen 
kiviil, 100 gyűjtőivel bocsátottak rendelkezésére, melyeket az elnök külön 
felhívással az egyházkerületi elnökök közt szétosztott. A gyűjtés eredménye az 
lett, hogy 415 egyházközségben és 22 női- és ifjúsági gyámintézeti egyletben 
19.909 egyháztag adakozott összesen 5402 koronát. 

A begyült tekintélyes szép összeg átadására nézve a magyarhoni e. e. e. 
gyámintézet 1892 szeptember 18-án Nyíregyházán úgy intézkedett, hogy kül-
döttségileg fogja átadni 1892 november 6-án Lipcsében a jubiláló nagy 
férfiúnak. A küldöttséget már össze is állította, tagjaiúl felkérvén Zelenka Pál 
és báró Radvánszky Béla vezetése alatt Baltik Frigyes, Ihász Lajos és Dianiska 
Andor egyházkerületi gyámintézeti elnököket. Időközben azonban az ünnep-
rendező bizottság, figyelembe véve dr. Fricke óhaját, az ünnepély keretét szű-
kebb körre szorította, miért is a magyarhoni e. e. e. gyámintézet is elállott 
előbbi határozatától s az általa gyűjtött ajándékot üdvözlőirat kíséretében köz-
vetve, dr. Pank szuperintendens útján adta át. Mire csakhamar megérkezett 
Lipcséből dr. Fricke Gusztáv Adolftól a köszönőirat s vele egy időben egy 
külön levél is, melyben dr. Fricke többek közt az Elnökséget Miskolczon a 
következőkről értesítette: „A nekünk olyannyira kedves evang. Magyarország 
egymaga majdnem a felét gyűjtötte annak a szeretetadománynak, mely a dr. 
Fricke-emlékre befolyt. Valójában egész belsőmig meghatottak azok a gyüjtőivek 
aláírásaikkal, melyeket kezeim közt forgatok. Csak azt sajnálom, hogy min-
degyiknek meleg kézszorítással nem tudom megköszönni, mit velem tettek. 
Ugyszinte azokat a sürgönyöket sem, melyek Radvánszkytól, Radótól, Baltik-
tól, Sárkánytól, Dohnányitól, Bognártól, Farbakytól, Dianiskától, Kermeszkytől 
és Ihásztól érkeztek, összesen 13 sürgöny. Örülök, hogy a szíves barátság és 
testvérszeretet kötelékét önökkel személyesen megköthettem. Én sem fogom 
felejteni soha, azokat a szép napokat, melyeket Poprádon és Lőcsén együtt 
töltöttünk. Szükséges is, hogy drága evang. egyházunk tagjai mindenütt szo-
rosan összetartsanak. Önök üdvözlőirata külön nyomtatványban is megjelent 
a lipcsei egyházi Lap hasábjain 1892 november 18-án. Az iratot a béke- és 
hitvallás szelleme hatja át. Hogy csak 1602 gyülekezetet tudtunk segélyezni 
azok közül, melyek a világ minden tájairól hozzánk érkeztek, tekintettel a nagy 
szükségre, reám nézve csak elszomorító lehet. Egyelőre 800 márkát küldök 
Önök gyámintézetének abból az 5000 márkából, mit kiosztásra szántam. A 
többit, mert sokan úgy akarták, Fricke-alapítványra átadtam a központi Elnök-
ségnek. A magyarhoni e. e. e. gyámintézet nem osztotta ki a 800 márkát, 
hanem az ajándékozó engedelmével alapítványt csinált belőle s ezzel dr. Fricke 
is 1892 november20-án a magyarhoni e. e. e. gyámintézet nagylelkű alapítói 
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közé lépett. A Fricke-alapitvány 1908. év végével 1811 korona 37 fillérre 
szaporodott. 

Régi gyakorlati igazság : „Gnoti se autón", ismerd meg magadat. Baltik 
püspök e célból még 1892-ben egyházkerületében összeállította a diaspora-
liclyckct; munkáját a következőkben ismertetjük: A liptói esperességben két 
diasporánk van : a rózsahegyi és a liptószentmiklósi. Utóbbi 68 község hatá-
rára terjed ki 8133 evang. lélekkel; az árvái esperességben a zazrivai és az 
alsókubini ; a turócziban : a tótprónai ; a trencséniben : a szulyói valóságos 
diaspora-kerület, hol hajdan a XVlI-dik században 30 anyaegyházunk és 50 
templomunk volt, ott most mindössze egy imaházunk van, annál több római 
katholikus parochia : 56. Ott van még a zsolnai, a rajeczi, dubkovói, luki, 
lissai, vágujhelyi, ozorai, nagyszlatinai ; a nyitrai esperességben : a salgói, 
saághi és nyitraszerdahelyi ; a pozsonyi esperességben : a nagyszombati, a 
szercdi és a szomolányi diaspora, sok elszórt „száraz csontokkal" s nincs 
aki összegyűjtse őket, és életet leheljen beléjük, hogy járni tudjanak lélek 
szerint. 

A magyarhoni e. e. e. gyámintézet 1892. évi gyűlését Nyíregyházán, az 
1893-dik évit Nagykanizsán tartotta. Nyíregyházán báró Radvánszky Béla 
megnyitó beszédében örömmel mutatott rá ama nagyszerű iskolaépületre, me-
lyet Nyíregyháza evang. iakossága kebelében 100.000 forinton a magyar kul-
túrának emelt. A monumentális épületet ugyanakkor adták át rendeltetésé-
nek. A felavató ünnepélyt ünnepi himnusz és Farbaky József gyönyörű szép 
imája vezette be. Majd meg Mayerszky Béla egyházközségi felügyelő mon-
dott szép beszédet és az új épületet átadta az öreg Bartholomaeides János-
nak, az iskolaszék elnökének, ki azzal kezdte beszédét, hogy „ez épületben 
tanulni és tanítani egyaránt gyönyörűség" s végezte azzal, — több mint 20 
tanítóból álló tantestülethez intézve szavait — „itt ez épületben nc csak tanít-
satok, de első sorban neveljetek!" 

A nyíregyházi gyűlésen Zelenka püspök évi jelentésében a zsinattal rész-
letesebben foglalkozott, különösen kiemelte annak alkotásai közül, hogy a 
magyarhoni e. e. e. gyámintézet mindkét elnöke a zsinati törvények 148. 
és 168. pontja szerint hivatalból tagja úgy az egyetemes gyűlésnek, mint a 
zsinatnak. 

A nagykanizsai gyűlésből, melyen a távollevő világi elnököt boldogult 
Ihász Lajos helyettesítette, kiemelendő a somogyi papság buzgósága, kik 
híveiket seregestől behozták Nagykanizsára, hogy együtt ünnepeljenek a ma-
gyarhoni e. e. e. gyámintézettel. Láttunk köztük elfáradott aggokat, szoptatós 
édes anyákat, kik messzeföldről jöttek. Bizonyára az apák hite hajtotta őket. 
Szép is volt az a nagy kocsitábor, mely Nagykanizsa tágas piacán táboro-
rozott, mint hajdan apáik, mikor elszedték tőlük templomaikat és nagy útat 
kellett tenniök, ha hogy egy-egy artikuláris templomban az Urnák szolgálni 
akartak. Nagykanizsán foglalták határozatba, hogy Luther Mártonnak Eise-
nachban emelendő érc szobrára ők is folytatják a gyűjtést. 
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Ki és mi volt Luther Márton ? Arra a kérdésre ma már meg tudnak fe-
lelni az emberek Spitzbergtől Candiáig, Nowaja Semlától Ceylonig, Algírtól a 
Jóreménység fokig, a Baffinöböltől a Caphornig, a philippini szigetekiül 
Melbourneig, Gibráltártól Keletindiákon keresztül egészen az Azori szigetcso-
portig. Luther Istennek egyik kiválasztott edénye, akár a társusbeli Pál. — 
Neki köszönjük a reformációt. 

A Luther-szoborra befolyt összesen 726 forint 42 krajcár. De miután a 
magyarhoni e. e. e. gyámintézet ekkor már befejezett ténnyel állt szemben, 
a szoborra begyült összeget a magyarhoni e. e. e. gyámintézet javára tőkésí-
tette s alapitványszerüleg kezelteti, „Eisenachi Luther-szobor" címen. Az ala-
pítvány 1908. év végén 2535 kor. 07 fillér. 

Itt emiitjük fel, hogy szinte Luthernak emlékére 1892 okt. 31-én Witten-
bergában a bőkezű császár kezdeményezéséből fogadalmi templom épült, mely-
nek felavatásán a magyarországi ág. hitv. evang. egyetemes egyházat Zelenka 
püspök képviselte, kit II. Vilmos német császár többszörösen kitüntetett. 



IX. FEJEZET. 

(Orosháza. Gusztáv Adolf emlékezete. Gusztáv Adolf-alapítvány. A stock-
holmi ünnepségek. — Szilvay János jóslata. — Az utolsó bujdosó halála.) 

A gyámintézet lelkes bajnokai 1894 október 13-án és 14-én Orosházán 
adtak egymásnak újabb találkozást évi gyűlésük alkalmával. Orosháza annyi-
val szivesebben fogadta őket, mert különben is kettős ünnepe volt. Ezen a 
napon ülte fennállásának IbO éves jubileumát és ekkor avatta fel azt a szép, 
új nagy palotát, melyet 28.000 forint költséggel a népnevelésnek emelt. Az 
érkező vendégeket zászlókkal és zeneszóval várta majd egész Orosháza. A 
zászlóerdőből legjobban kivált az orosházi iparosok és az orosházi független-
ségi párt gyönyörű szép, suhogó fehér selyemből készült, magasan lengő 
zászlója. Amint a Békéscsaba felől érkező hosszú vonat berobogott, a 20.000 
lelket számláló nagy gyülekezet nevében Vangyel Szilárd és Harsányi Sándor 
köszöntötték a vendégeket, és a „Pesti-utcán" vonultak fel velük a község 
háza elé. Az iskolaépületet felavató ünnepélyen beszéltek : Jankó György biró, 
Vangyel Szilárd jegyző, „tiszteletbeli lutheránus", Veres József országgyűlési 
képviselő, Sárkány Sámuel püspök, Zsilinszky Mihály zólyomi főispán, egy-
házmegyei felügyelő és Bánhegyi István kir. tanfelügyelő. 

A felavató ünnep után a magyarhoni e. e. e. gyámintézet központi bi-
zottsága ülésezett. A tanácskozás legfőbb tárgyát a dunántúli indítvány ké-
pezte : „Mondja ki a gyámintézeti közgyűlés, hogy Gusztáv Adolf háromszá-
zados születésénekévfordulóján a magyarhoni e. e. e. gyámintézet is minden 
égyliazközségTíH^öffertoriummal egybekötött istenitiszteletet tart, s az így be-
folyó adományokból a gyámintézetnél Gusztáv Adolf emlékére alapítványt 
tesz". Ugy is lett. — 1894 december 9-én, vagyis Advent 2-dik vasárnapján 
minden egyházközség a hős svéd király emlékére ünnepet ült. Ez alkalommal 
a négy egyházkerületben összesen 2312 forint 27 krajcár folyt be. 1908 év 
végén a Gusztáv Adolf emlék-alap 7438 kor. 02 fillér volt. Az 1894 október 
14-én Orosházán megtartott közgyűlés legkiemelkedőbb pontja Gyurátz Fe-
renc dunántúli egyházkerület gyámintézeti egyh. elnök beszéde volt, melyben 
Gusztáv Adolfról megemlékezett. A nagyhatású emlékbeszédet1 azzal kezdette : 
„A történet beszél nagy férfiakról, kiknek működése az emberi haladás egy-
egy új korszakát nyitja meg. Beszél hősökről, kiknek nevéhez a magasztos 

1 L. Orosházi gyámint. jegyzőkönyv, VI. p. 
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elvek szolgálatában szerzett érdemkoszorú fűződik, kik a végzettől nyert 
lángészt nemes jellemmel párosítva, az emberiségnek dicsőségét képezik. 
Lelkünket az emlékezet oda-oda vezérli e nagyok életéhez. Oda térünk, hogy 
megvigyük nevüknek a tisztelet adóját, hogy látva küzdelmeiket a kitűzött cél 
után, ingatlan hűségüket a nehéz időkben, tőlük tanuljunk mi is lankadatlan 
munkálkodni a kötelesség mezején, lelkesedni mindazért, ami szent, jó példá-
jukból merítsünk erőt állhatatosságra az erény mellett s reményt az igazság 
végdiadalában". 

Ugyanakkor voltak "a stockholmi ünnepségek is, melyeket Svédország 
rende'zett Gusztáv Adolf születésének háromszázados emlékére. Ezt az ünnepet, 
melyben maga is részt vett, leirta nekünk dr. Fricke, a Német Gusztáv Adolf-
egylet tudós elhöke. A jelentés 25 oldalra terjed s külön kiadásban is meg-
jelent Lipcsében a fuldai evang. egyház javára. Az érdekes előadásból adjuk 
a következőket : „A szép stockholmi napoknak immár végük van, csak hálás 
emlékezetünkben élnek még ma is, azokkal a kenetteljes szavakkal együtt, 
melyeket a svédek nagy királyától az általa adott ünnepi ebéden hallottunk, 
1894 december 9-én a királyi várban. Utunk Stockholmba Warnemündén 
és a dán szigeteken keresztül ment, mielőtt Stockholmba jutottunk volna. 
Kopenhágát és Malmot is érintettük. Téli időben Svédország ezen részén a 
gyorsvonat naponta csak egyszer közlekedik ; Malmőről d. u. 3 órakor indul 
s másnap reggel 7 órakor van Stockholmban. Igy tehát ez utunk alatt, 
Svédhon egyes tájaiból keveset láttunk, kivéve a hires hídi templomot, mely-
nek homlokzata gót stylusban épült. Annál szivesebben fogadtak bennünket, 
mikor Stockholmba értünk. A legelsőrendű vendéglőben rendeltek számunkra 
lakást, mely a Mülár-tó túlsó oldalán fekszik, a királyi várlakkal átellenben, 
honnan a hasonlíthatlan szépfekvésű régi várost szemben láttuk. Rövid pihe-
nés után még aznap többrendbeli látogatást végeztünk, hol egyik szeretetre-
méltóság a másikat követte. Este 8 órakor, hol szállva voltunk, a „Grand-
Hotel"-ben a németek tiszteletére lakomát adtak. Részt vett benne Stockholm 
szine-java, mintegy 200 férfi, köztük a svéd miniszterek és a német nagy-
követség tagjai. A szellemes apróságokban nem volt hiány, mi kitüntetés 
akart lenni a németek részére. Az első pohárköszöntőt az ünneprendező 
bizottság elnöke, Forszell János mondotta, Oskár királyra, úgyszinte a német 
császárra, majd meg a német küldötteket köszöntötte fel. Felköszöntőjében 
a következőket mondotta : „Szívesen köszöntünk benneteket, kik a mi nagy 
királyunk emlékünnepére ide hozzánk messze földről elfáradtatok. Az adott 
viszonyoknál fogva, minden esetre eltérés van a két uralkodó hangulat között, 
mellyel úgy a svédek, mint a németek ez ünnepet megülik. Mert mig itt tökéletes 
béke uralkodik, addig Németországban az ellenség, kiket Gusztáv Adolf meg-
szélesztett, még ma is létezik ; harci riadójuk ugyanaz, ami volt 300 esztendő 
előtt: „Jézus Mária!" —, mit megfúvatnak ha máskor nem, mikor választásra 
mennek. Mindez nálunk nem fordul elő, különösen a XIX-ik században, leg-
fölebbb csak a múlt ködös homályában van nyoma. És ti e versenyben, mint 
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hajdan, most is megálljátok helyeteket, még pedig derekasan. Szívből óhajtjuk, 
hogy Isten áldása legyen nemes munkátokon, hogy azt a nagy eredményt, mit 
halhatatlan királyunk számotokra kivívott, épségben megőrizhessétek". 

Az elnökség üdvözlésére a németek nevében dr. Fricke hosszasabban 
felelt, mintsem pohárköszöntőben szokás. De azért beszéde nem veszített a 
maga nagy hatásából. „Egypár héttel ezelőtt, körülbelől ilyen időtájban lehe-
tett, mint most vagyunk, úgy az estéli órákban, beállít hozzám egy ismeretlen 
férfiú, ki svédországinak mondta magát, de ki csakhamar enerzsiájánál fogva, 
meleg érdeklődése következtében mindaz iránt, ami csak evangélikus, — isme-
rősömmé lett. És ez nem volt más, mint a mi igen tisztelt elnökünk. Mikor 
elbúcsúzott tőlem, utolsó szava az volt hozzám : „viszontlátásra Stockholmban !" 
Íme most itt vagyunk. Akkor azt a megjegyzést tettem, hogy a mi igen tisztelt 
urunk, komolyan aggódik a protestántizmus miatt; ami csuda sem volna — 
mert, az utóbbi időben nem egy dolog történt Szászországban, ami feltűnést 
keltett és a távolabb állókban azt az aggodalmat kelthette, hogy a szászországi 
lutheránizmusnak ártalmára van a katholicizmus. De akkor én őt aggodalmá-
ban megnyugtattam ; mert a protestántizmus sehol sem vert oly mély gyökeret, 
sehol sem oly biztos, mint e majdnem teljesen evang. országban, melyet az 
isteni gondviselés méltónak talált arra, hogy a reformációnak bölcsőjévé váljék. 
Egyúttal magunk is vigyázunk, hogy a próbakisérletek, minők nálunk, de itt 
is előfordulnak, ne sikerüljenek. Ez a propaganda-kisérlet Svédország kapui 
előtt : Dániában, Norvégiában is, nagy erővel dolgozik. Mi is a békességet 
keressük, fenn is akarjuk azt tartani a mi kath. testvéreinkkel, ha az ő hitük 
valóságos hit, és a mi hitünket nem bántják, de tisztelik és becsülik, miként 
mi az övökét. Ami a protestántizmus szellemi erejét illeti, tudniillik a tiszta 
evangéliumhoz való ragaszkodást és lelkiszabadságot sehol, az kézzelfoghatóbban 
nem működik, mint éppen a mi Szászországunkban, hol békességben élünk 
egymás között protestánsok és katholikusok, — és mi a mi kath. királyi 
házunkat is nemcsak, hogy tiszteljük de szeretjük is. És ezt a lelket, a békes-
ségnek lelkét ápolja a mi Qusztáv Adolf-egyletünk is befelé úgy, mint kifelé ! 
Nein támad, de védelmez, védelmezi azt, ami a mienk, mikor azt mások meg-
támadják. A harcot tehát úgy erőszakolják ránk kívülről az ő rendszeresített 
támadásukkal. Ezt senki jobban nem tudhatja, mint épen a Gusztáv Adolf-
egylet, melynek összeköttetései vannak az egész világgal. De mi nem tágítunk, 
ragaszkodunk az apostol mondásához : „aki az övéiről, különösen az ő háza-
népéről gondot nem visel, az a hitet megtagadta, és a pogánynál is alábbvaló". 
Mégis a Gusztáv Adolf-egylet a szeretet munkájában foglalatos. Egy és fél 
ezer segélykérő egyház veszi oltárait körül. Több, mint 29 millió márkát 
osztottunk ki 4000 német gyülekezet között. És ezt mind a szeretet, maga 
magától, önként cselekedte, mely a lützeni csatamezőn abból az egyszerű 
emlékkőből gyúlt lángra Vajha itt is, férfiak és nők, nagyobb számmal csatla-
koznának hozzánk ! A kezdet már itt is megvan, melynek élén nem kisebb 
férfiú, mint ezen állam uralkodó egyházának nagyérdemű püspöke, az upsalai 
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Lundberg áll. Poharamat emelem : a stockholmi, upsulai, gothenburgi, lundi 
és az utánuk következő Gusztáv Adolf-egyletek felvirágozására !" 

December 8-án az országban mindenütt iskolai ünnepélyeket rendeztek 
Malmőtől Haparandáig, a stockholmiban maga a király is résztvett egész 
udvarával együtt. Hogy mennyire érdeklődik Oszkár király az egyház ügyei 
iránt, abból is látható, hogy a királyi audencián dr. Frickéhez többek között 
azt a tudományos kérdést intézte;. „Az ige Isten vala" (theos én hó logos). 
Mi itt az alany? 

Mégis a főünnep december 9-el kezdődött. A riddarholmi templom, mely 
G. A. királyi sírboltja, volt az ünnep köz- és fénypontja. Nagyszerűen volt 
ékesítve. Különben is a „Malártőnak" egy szigetén fekszik, amelynél gyönyörűbb 
fekvést, szebb hátteret gondolni sem lehet. A riddarholmi templomot ma már 
csak királyi sírboltnak használják. Az ünnepi szónok Luk. 2125_8(i fölött 
prédikált „Gusztáv Adolf hitéről és szeretetéről. Este az egész város fényárban 
úszott, — 10.000 fáklya világánál ö00_énekes a svéd királyhimnuszt énekelte. 
Ugyanakkor Oszkár király palotájában fényes vacsorát adott. A riddárholmi 
templomban tartott istenitisztelet után a „Gertrud templom"-ban volt az isteni-
tisztelet, hol dr. Fricke volt az ünnepi szónok A hatalmas beszéd tárgya : 
„Mint megholtak, noha im élünk" (2.Kor. 6„). Hadd álljon itt egykét jellemző 
mondata a beszédnek: „Az újkor történetében Lutheren kiviil nincs nagyobb 
történeti alak, mint aminő Gusztáv Adolf volt. A XVI-ik század végén és a 
XVII-ik század elején Németországban a lakosok !'/J0-ed része evangélikus volt. 
Ugyanazt az arányt találjuk: Svédhonban, Norvégiában, Dániában, Lengyel-
országban, sőt Franciaország egy nagy részében is. Több mint 4000 luth, 
egyház virágzott csak magában Németországban. Itáliát, Spanyolországot csak 
az inkvizícióval tudták visszatartani, hogy ne legyen evangélikussá. Bécs városa 
egészen protestáns egyetemével együtt; Magyarországon egy katholikusra 
harmincegy protestáns esett. A mi egyenetlenségünk, a mi közönyünk volt az 
oka, hogy különösen az „ellenreformáció" idején ezer és millió lelket veszí-
tettünk, főkép a jezsuiták ravaszsága következtében". 

A fentebbiek kapcsán eszembe jut a hires Szilvay János jóslata. Ugyanis 
Kochanóczon, Trencsénmegyében, az urodalmi kertben, mely hajdan a nagy 
szerepet vitt Szilvay-családé volt, még ma is mutogatnak egy óriási jávorfát, 
melyet a hagyomány szerint a protestántizmus hajnalán Szilvay János ültetett. 
Az üldözésnek kitett hívek, miután vallásukat szabadon nem gyakorolhatták, 
titokban az ő kertjében gyülekeztek össze. A jövőt rettegő hivek előtt Szilvay 
hét csemetét húzott ki a földből s azokat erős kézzel összesodorta s ágainál 
fogva e szavakkal nyomta a földbe: „ha e fa életre kel, akkor vallásunk igéit is 
nyilván fogják hirdethetni". A fa életre kelt, a vastag törzsön a csavarodások 
jelenben is észlelhetők, a föld felületével párhuzamosan elnyúló alsó ágak 
5 méter hosszúak s az ezekből kinőtt kisebb ágak nem hegyesszög alatt, de 
függőlegesen emelkednek a magasba, hatalmas lombsátorukkal a protestántizmus 
diadalát jelképezvén. 
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Nem lenne hű ennek a kornak a festése, ha e helyen is meg nem 
emlékeznénk az utolsó nagy magyar bujdosóról, Kossuth Lajosról, ki 1894 
március 20-án fejezte be hosszúra nyúlt munkás életét Itália kék ege alatt 
Turinban. Az 1825-től 1849-ig terjedő időszak gazdag volt nagy emberekben. 
Mégis a nagyok legnagyobbjai : Széchenyi, Kossuth és Deák. Széchenyi és 
Deák Kossuthnál korábban meghalt, Ő maradt közülök az utolsónak. Halála 
napján népek millióinak szive dobbant meg el egészen Amerika ősrengetegeiig. 
Az emberi szivekre való nagy hatását első sorban rendkívüli szónoki képes-
ségének köszönhette. S e téren, egy pontban, páratlanúl áll az egész világ-
történelemben. A világ nagy szónokai mind csak egy nyelven, saját népüknek 
nyelvén voltak képesek varázshatalmukat gyakorolni. Demosthenes csak az ő 
szeretett Athenéjének nyelvén nienydöröghetett Fülöp ellen ; Cicero csak római 
nyelven volt képes megalkotni művészi szerkezetű beszédeit. Bürke és Sheridán 
csak a hatalmas, erőteljes angol nyelven tudták elragadni London és a britt 
szigetek közönségét. Mirabeaunak, midőn titáni harcát vivja a monarkhiáért, 
Corneille és Bossuet nyelve ömlik ajkairól. S idegen népek közé hirtelen át-
helyezve alighanem a némaság lett volna szerepük. Kossuth, tudtunkkal az 
egyedüli, aki két — egymástól oly végtelenül különböző — nyelven egyaránt 
nagy szónok volt, ki szónoklatával ép úgy lázba és elragadtatásba hozta a 
pesti vagy debreczeni országgyűlést, mint London vagy Edinburgh, vagy 
New-York összegyűlt ezreit; s akinek beszédein a Tisza partján felnőtt turáni 
eredetű fiú s a kelta, angolszász és normán vérvegyülék hatalmas anyagú 
terméke, a mai angol tanuló az etoni középiskolában: egyformán lelkesül.' 
Porait valóságos triumphussal hozták haza, minőben Rómában csak a Caesarok 
részesültek, —- s itthon még nagyobb halotti pompával temették el. Mígnem 
az 1909-ik év végén számára Budapesten a kerepesi temetőben fényes már-
ványpalotát emeltek s oda helyeztek át az ország halottját. 

Kossulh-albuin 10. I. 



X. FEJEZET. 

(A magyarhoni e. e. e. gyámintézet másodízben tartja vándorgyűlését Pozsonyban. 
— A gyűlés lefolyása s főbb mozzanatai. — Karsay püspöki méltóságát leteszi. — 
A püspöki szék betöltése. A gyámintézet „serlege". — Kirándulás Modorba. — 

Bethánia. — Sztehlo-jubileum. — 35 év eredménye.) 

A pozsonyi ág hitv. ev. egyház szives meghívására a magyarhoni e. e. e. 
gyámintézet 1895. évi gyűlését Pozsonyban tartotta, abban a nagymultú város-
ban, hol már egyszer 1865-ben gyűlésezett. A város mindent elkövetett, hogy 
vendégei jól érezhessék magukat. E végből az ünneprendező bizottság meg-
mutogatta nekik a gyülekezet középületeit: templomait, iskoláit, temetőjét, 
diakonissza-intézetét, kórházát, árvaházát, szegények házát. Azután az új Lyceum 
alapkő-letételéhez siettek. Este lithurgikus istenitiszteletre sereglett az egész 
város, melyen Schmidt Jenő lelkész és Frühwirth Sámuel karmester működtek 
közre, s az általuk bemutatott istenitiszteletet meghatóvá tették. A másnapi 
gyűlést báró Radvánszky Béla többek közt a következő szavakkal nyitotta 
meg: „Örömmel jöttünk az ősrégi városba, mely hajdan oly fényes gyüleke-
zeteket látott- falai közt. Ez volt a koronázó város, itt voltak az országgyűlé-
sek, itt intéztetett az ország sorsa, Pozsonyé volt a vezérszerep. Jelentőségét 
most sem vesztette el. Örömmel szemlélem itt hitfelekezetemnek hatalmas 
egyházát, ősrégi főiskoláját, az utóbbihoz kegyeletes emlékek is fűznek. Nem 
egy ősapám volt ennek a főiskolának növendéke. Itt tanultak, itt készültek a 
közpályára. Ez a hatalmas intézet nem fér már meg a régi falak között. 
A hitbuzgóság és áldozatkészség most emel neki új hajlékot, amely legyen 
erős bástyája a magyar kultúrának". 

Zelenka évi jelentésében azt mondja : „Az elmúlt év sok bánatot, sok 
örömöt hozott. Akitől a múlt évi közgyűlésen búcsút vettünk, az Úr rendelé-
séből bucsut vett tőlünk Földváry Mihály, Pestvármegye hírneves alispánja, a 
bányakerületi gyámintézet elnöke; ugyszinte termékeny, hosszú élet után 
Dessewffy Ottó, a legnehezebb időkben a bányai egyházkerület felügyelője, 
Nóvák Sámuel és Bujkovszky Gusztáv. Csapás számba megy — úgymond — 
Gynrátz Ferenc dunántúli gyámintézeti elnöknek e helyről történt végleges 
visszavonulása. Hosszú 20 éven keresztül sok ideálizmussal, mindig lángoló 
szeretettel és ügybuzgósággal védte, emelte és vezette szent ügyünket, bevált 
azon férfiak közé, kiket a szeretet egyházának közvéleménye áldólag emleget 
s visz példaadólag nemzedékeken keresztül. Az ügykörnek mintaszerű vezetésén 
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kívül a most már nagyra nőtt Leopoldiánum őt nevezi kezdeményezőjének. 
Ezen árnyakon, mint sötét feliegeken keresztül azonban itt is új fényt bocsá-
tott az Úr mérhetetlen kegyelme : Egyetemes világi elnök úr őexcellenciáját a 
törvényhozás koronaőrnek választotta, s ezzel e főméltóságba, mint királyunk 
egyik legbizalmasabbja, a mi vezérelnökünk emeltetett. Egyházunk egyik avatott 
bajnoka, gyámintézetünk lelkes úttörője Sztehlo András f. évi julius hó 30-án 
ünnepelte házasságának 50 éves jubileumát, s a gyámintézet nevében abban 
én is részt vettem ; a bányai egyházkerület helyes érzéke Földváry utódjául 
Radvánszky János bárót választotta ; néhai Dörfler Szulovinyi Teréz nagy-
szombati egyháztag, úgyszinte Hermann Gusztáv lőcsei egyháztanácsos 1000— 
1000 forintot hagyományoztak a gyám intézetre, nemes példájukat követte 
Kemenessömjénben özv. Berzsenyi Miklósné. Pozsonyban Andrae Ernő 500 
forintot adott a pozsonyi gyűlés emlékére. Zelenka püspök jelentését azzal a 
nyilatkozattal fejezte be, hogy lemond az elnökségről. Hiába volt minden 
kérés, hogy lemondását vegye vissza. Mire a közgyűlés Trsztyénszky indítvá-
nyára megválasztotta őt a magyarhoni e. e. e. gyámintézet tiszteletbeli örökös 
elnökének (diszelnök). 

Mig mindezek Pozsonyban történtek, lázas mozgalom indult meg a 
dunántúli evang. egyházkerületben Karsay lemondásával a püspöki szék be-
töltése körül. Két erős párt mérközött egymással. Az egyik Gyurátzot, a másik 
Poszvék Sándort akarta látni a dunántúli püspöki széken. A Gyurátz-párt 
győzött. Az első, ki a győztes vezért üdvözölte, Poszvék volt, azzal a köszön-
téssel : „Az új püspök kezében a főpásziorí bot változzék Mózes pálcájává". A 
választás eredménye a magyarhoni e. e. e. gyámintézet örömét csak fokozni volt 
képes, mert gyors egymásutánban Gyurátz immár a negyedik, kit a magyar-
honi e. e. e. gyámintézet köréből emeltek a püspöki székbe. Gyurátz Ferenc 
püspök beiktatása 1895 dec. 10-én nagy fénnyel, pompával Győrött ment 
végbe. Ennél szebb és nagyobb ünnepet rég nem látott a hazai protestáns 
egyház. Nagyban hasonlított ahhoz a fényes ünnephez, melyet a győriek 
1860-ban ültek. De nem csuda, ha a két ünnep sokban hasonlított egymáshoz. 
Akkor dermesztő hosszú tél után ádventi vágyak, ádventi remények repkedtek a 
levegőben, most országos aggodalmakkal teli a levegő. Akkor úgy, mint most, 
valláskülönbség nélkül ünnepelt egész Győr városa ; részt vett benne mindkét 
hazai protestáns egyház. Akkor, úgy most is, egy hírneves Radó ült a felügye-
lői széken. Ott a megdicsőült apa, itt az ő erőskezű fia. Hajdan a közös fájda-
lom, most a közös öröm összehozta a protestánsokat. Az egész ünnepi aktus-
nak mégis legmeghatóbb jelenete volt, mikor az új püspök megérkezett a 
győri evang. templomba az érte ment küldöttséggel Karsayval az élén. Amerre 
a küldöttség elhaladt, a zsúfolt templomban az emberek helyet csináltak s 
könyek csillogtak a szemekben annak láttára, amint az agg főpásztor az ő 
fiatal utódja mellett, elfojtott lélekzetek közt, néma csendben, mintha csak 
sírboltban járna, nehéz léptekkel, erejetörötten az oltár felé lépdelt és ott egy 
babérfa árnyékában leült s mint egy „szent szobor" ülve maradt némán, szót-

Bognár Endre : Az ev. gyáinintézet második huszonöt-éve. 8 
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lanúl. Annál elevenebben játszadoztak vele a babérfa lombjai, tarhomlokát 
nem egyszer megsimogatták örökzöld leveleikkel, sátort vonva feje fölé a glóriás 
főpapnak. 

Németországban az a szokás, hogy a G. A.-egyleti gyűléseken ebéd alatt 
meghordozzák Gusztáv Adolfnak, a hős svéd királynak örökbekapott értékes 
ivópoharát a vendégek közt, kik azt a G. A.-egylet szegényei számára gazdag 
ajándékaikkal szinig megtöltik. Ezzel kettős célt érnek el : Felelevenítik maguk 
közt évente a nagy király emlékét és a gazdagon terített asztaloknál azokra 
gondolnak, kiknek könyhullatás a kenyerük. Ennél szebb dolgot a gazdagok 
nem művelhetnének ! Ugyanez a cél lebeghetett azok előtt az áldozatkész 
férfiak előtt is, kiknek nevében 1895-ben Pozsonyban Lőw Fülöp, a soproni 
felső egyházmegye gyámintézeti elnöke a G. A. egyleti serleg mintájára készült 
új serleget nyújtott át ajándékba a magyarhoni e. e. e. gyámintézet elnökének 
azzal, hogy ennek is ugyanaz legyen a rendeltetése, ami a német Gusztáv 
Adolf-egylet serlegéé. „A magyarhoni e. e. e. gyámintézet serlegét" még a 
pozsonyi gyűlésen felavatták. Kik a serleget ajándékozták, azoknak a neveik : 
Stettner Gyula f.-vasi esperes, Lőw Fülöp locsmándi, Ludig Emánuel kuk-
méri, Famler Gusztáv torzsai, Schmidt Jenő pozsonyi, Franz Vilmos ruszti 
lelkész. A nagybecsű serleg őrizése az egyetemes gyámintézeti pénztárosra 
bízatott, ki minden gyűlésre magával hozza a serleget, a gyámintézet vándor 
utain. 

Az ünneprendező bizottság Pozsonyban a pozsonyi gyámintézeti köz-
gyűlés ünnepségeinek keretébe belevonta a modori kirándulást is, hogy elő-
segítse ezzel is annak a szép, egészséges eszmének a megvalósítását, mit 
megelőzőleg négy évvel előbb a pozsonymegyei evang. esp. gyámintézet 
kezdeményezett. S ez a „Betánia-ügy". Hogy annál jobban megértsük a dol-
got, Hollerung Károlynak és Farkas Gézának ez érdemben 1895 január havá-
ban kibocsátott felhívásából közöljük a következőket: „Minden társadalmi 
osztály gondoskodik saját tagjairól gyógy- és üdülőhelyek tekintetében ; az 
állam hivatalnokairól, a társaságok alkalmazottjaikról, csak rólunk evang. lelké-
szekről nem gondoskodik senki. A gyermekeket nyári üdülőtelepekre küldik ; 
a társadalom a maga szegényei és öregeiről hasonló módon kezd gondos-
kodni, csak nekünk evang. lelkészeknek ne legyen, hová fejünk lehajthassuk, 
ahol fáradságos munkánk után felüdülhetünk ? A pozsonymegyei ev. esperes-
ségi gyámintézetnek ezelőtt 4 évvel tartott gyűlésén fogamzott meg az eszme 
egy ilyen üdülőhely érdekében, melynek neve „Betánia" lehetne. Egy ilyen 
üdülőhelyet hazai evang. lelkészek számára Modorban lehetne létesíteni, mely-
nek balzsamos levegője, nagykiterjedésű fenyvesei e célra önként ajánlkoznak. 
E cimen 800 forint már együtt van. Azonban legalább is 3—4000 forintra 
lenne szükség." 

A programmnak ez a pontja is végre lett hajtva. Ahogy Modorba ért a 
társaság, sietett volna nyomban a közeli fenyvesekbe, hol Modor előkelősége 
gazdag lakomára várta a gyámintézet tagjait. De nem ment az oly könnyen ! 
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Előbb meg kellett reggeliznünk a paplakon, hol Hollerung Károly repülni 
készülő, bájos kis lánya hatodmagával kínálgatta a vendégeket izletesnél-izle-
tesebb sültekkel, és „Famler"-féle finom borokkal. A szives háziasszonynak 
is volt egy-egy nyájas szava mindenkihez, mikor dr. Láng Lajos karján, kit 
ekkor nyertünk meg először a magyarhoni e. e. e. gyámintézetnek, Hunfalvy 
Pálné és Zelenka püspök társaságában a vigadó vendégek közt megjelent az 
ősrégi leveles fák suttogó árnyékában, a modori paplak idyllikus kertjében. 
Innen a közeli „Harmónia-völgybe" mentünk, ahova a Betániát tervezték. — 
Alig hogy a szívesen látott vendégek a gőzölgő tálak, a jóizii ételek mellé 
letelepedtek, künn az erdőn, a szép erdei villák egyikének tágas termeiben, 
csakhamar megnyíltak a beszédes ajkak, s szebbnél-szebb felköszöntőkben 
gyönyörködtünk, mit azonban nem adtunk ingyen. De nem mondom tovább; 
mert akkor mi lenne a gyámintézettel, ha mindenki üdülni akarna a modori 
szép fenyvesek alján, Betániában. Úgyis sok a nyugdíjas. 

Fentebb említettük, hogy a magyarhoni e. e. e. gyámintézet egyik sok 
ideig volt lelkes munkatársa, Sztehlo Andor_]895 jul. 30-án ülte aranylako-
dalmát Budán; és hogy ez alkalomból a magyarhoni e. e. e. gyámintézet 
nevében Zelenka püspök is melegen üdvözölte az aranyos mátkapárt, mire 
a boldog menyegzősök következőleg válaszoltak : „Méltóságos Püspök Úr ! 
A magyarhoni e. e. e. gyámintézet mélyen tisztelt Elnöke ! Folyó évi julius 
30-án 617. sz. a. kelt, engem felette megtisztelő, meleg hangon irt üdvözlő-
iratát, melyben házasságom 50-dik évfordulója alkalmából rólam, mint a 
gyámintézet egykori szerény munkásáról megemlékezni méltóztatott, a legna-
gyobb örömmel és mély köszönettel vettem. Életem legnagyobb és legneme-
sebb feladata volt a magyarhoni e. e. e. gyámintézet céljait szolgálni, ennek 
a célnak éltem, mig a munkára és tettre meg volt bennem az erő. — Jól 
esett a gyámintézet egykori öreg szolgájának, hogy a gyámintézet nagyérdemű 
elnöke egy családi ünnepély alkalmából megemlékezett az öreg hü szolgáról 
és magányában felkereste őt a keresztény szeretet meleg sugaraitól áradozó 
üdvözlőiratával. Az ég áldja meg ezen nemes cselekedetéért, mélyen tisztelt 
püspök úr, és hogy a mi szent ügyünknek is némi kis szolgálatot tehessek 
és ez által kifejezzem ragaszkodásomat egyházamhoz és intézményeihez, a mai 
napon, aranylakodalmam emlékéül postautalvánnyal 100 forintot küldtem 
Méltóságod címe alatt az egyet. ev. egyházi gyámintézet pénztárába. Fogadja 
egyébként mély tiszteletem és hitrokoni szeretetem őszinte kifejezését. Buda-
pest, 1895 augusztus 1. Méltóságos és főt. püspök urnák alázatos szolgája 
Sztehlo András." 

A magyarhoni e. e. e. gyámintézet jegyzője még a pozsonyi gyűlésen 
rövid jelentést tett a gyámintézet 35 évi munkásságáról. E jelentésből közöl-
jük a következőket: 

8« 
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A gyámintézet pénzbeli eredménye 1860—1894. 

162.430 frt. 
82.915 „ 
56.488 „ 

Bevétel: a központban . 
a bányai kerületben . 
Dunáninnen. 
Dunántúl . 
tiszai egyházkerületben 

93.005 
85.444 

46 kr. 
97 „ 
94 „ 
50 „ y  
63 

Összesen 
Gusztáv Adolf-egylettől . . 

Összes bevétel 
Egy évre átlag esik 25.900 forint. 

Kiadás: 1860—1894. Egyes egyházaknak 

440.285 frt. 
400.438 „ 

50 kr. 
25 „ , i / 

880.723 frt. 75 kr. 

bányai egyházkerületben . . . . 175.125 frt. 69 kr. 
dunáninneni „ . . . 100.721 » 96 » 

dunántúli „ . . . 173.927 » 35 » 

tiszai „ . . . 145.078 » 86 » 

intézetekre és egyeseknek. . . . 119.042 » 10 » 

tőkésített . . . 105.624 M 86 » 

folyó költségre fordított . . . . 38.723 » 07 V 

fenntartott . . . . 22.479 86 w 
Összesen 880.723 frt. 75 kr 



XI. FEJEZET. 

(Nagy esztendő. — Luther halálának évfordulója. — Közalap. — A magyarországi 
ág. hitv. evang. egyházegyetem igénye állami dotációra. — Theologusok Otthona 
Pozsonyban. — Flugblatt. — Püspöklátogatás és a Rupprecht család. — Melanchton 

Fülöp. - Átirat.) 

Magyarország az 1896-dik esztendőben ünnepelte ezeréves fennállását. 
Ezer esztendő, — még gondolatnak is sok, nemzetek életében is nagy idő. 
Világrészünkben melyik az a nemzet, bármily hatalmas volt legyen is, mely 
a mienkhez hasonló ezeréves múlttal b i r? Hellas, a régi görög műveltség 
hazája, nem élt ezerévig. Minden dicsőségével előbb romba dőlt. Róma, a 
világ eddigelé leghatalmasabbnak ismert állama, alig 800 éves fennállásakor 
Augustus halála után már haldokolni kezd. Egyes nagy császárai úgy tűnnek 
fel, mint a haláltusában fellobbanó végső életerő jelenségei. És nemzetünket 
az ezeresztendő sem öregítette meg. Ellenkezőleg, ifjú erővel halad a második 
ezredév hajnalán előre. Valóságos csoda! Isten csudája, „hogy annyi bal-
szerencse közt, oly sok viszály után, él nemzet e hazán". A magyarhoni e. 
e. e. gyámintézet is a maga körében ünnepet ült e nagy esztendő emlékére. 
S ez ünnepet hol ülhette volna meg méltóbban, mint épen a Szepesség 
klasszikus földjén, hol az ezeréves ünnep alkalmával századok, ezredek szó-
laltak meg a hegyek ormain s ünnepélyes némasággal beszédessé váltak, 
regéket mondva husszú, nagy időkről, melyeknek kezdete történetelőtti kor-
szakba esik, de mire kivülöttük más tanú nincsen. 

A gyámintézet nemzeti ünnepélye 1896 okt. 10. és 11-én Szepesfelkán 
folyt le. Mely alkalommal báró Radvánszky Béla megnyitó beszédében méltat-
ván az ünnep jelentőségét, annak tulajdonította, hogy még mindig itt vagyunk 
nyugat és kelet között mint a civilizáció őrállói, mert van ősi erőnk és poli-
tikai érettségünk és segítségünkre jött később a reformáció. S azzal fejezte 
be tömött elnöki megnyitóját, hogy eszünkbe juttatta a római vezér tanácsát, 
ki rámutatván egy csomó vesszőre, azt mondotta : „Ezek egymagukban egyen-
ként mind igen könnyen eltörhetök, de csomóba összefogva törhetetlenek". 

A magyarhoni e. e. e. gyámintézet ezen a gyűlésen mondotta ki, hogy 
vagyonát jövőre biztos helyen kezelteti. E célból egyezkedett az egyesült 
budapesti fővárosi takarékpénztárral, hol vagyona azóta letétben van. 

Egy másik fontos nevezetesség, mely 1896-al összeesik: Luther halálá-
nak 350-dik évfordulója, mit a gyámintézet 1896 febr. 18-án szinte megült 
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azzal, hogy Lapjában mindazokat a kiváló eseményeket közzététette, melyek 
Lutherra emlékeztetnek. Ilyenek: Luther születése, a kis „alumnus", Luther 
a zárda falai közt, Luther Wittenbergben, Luther Rómában, a pápai átok-
bulla, Luther a császár előtt, Luther Wartburgban, Luther egyházlátogatásai, 
Luther halála, V. Károly császár és Alba herceg Luther koporsójánál. 

Zelenka püspök még a losonczi gyűlés alkalmával 1887-ben indítványt tett, 
hogy terjesztessék Őfelsége elé felségfolyamodvány, melyben a magyar állam 
egy sorsjátékának jövedelmét kérjük a gyámintézet javára. Ugyanakkor azt is 
indítványozta, hogy a Bazilika és Vöröskereszt-egylet sorsjátéka mintájára ren-
dezzünk nyereménysorsjátékot. De már a következő évben e nemben táplált 
vérmes reményünket lehűtötte azzal, hogy újabb engedélyt mindaddig nem 
adnak, mig a Bazilika sorsjegyek el nem fogynak. Mégis 1890. évi április 
15—23-án a reformátusok konventje Budapesten elhatározta, hogy a testvér 
ágost. hitv. evang. egyházzal közösen megkísérli sorsjegykölcsön útján tőké-
jének szaporítását. — A szükséges előkészületek megtételére egy 17 tagu 
bizottság küldetett ki, melybe tagokul beválasztattak : a reformátusok részéről 
Tisza Kálmán, gr. Tisza Lajos, br. Bánffy Dezső, Kerkápolyi Károly és György 
Endre, utóbbi mint előadó; az ág. hitv. evangélikusok részéről pedig Zelenka 
Pál, Radvánszky Béla és Géza bárók, Ivánka Imre, Földváry Mihály, br. 
Podmaniczky Géza, Perlaky Elek, Samarjay Károly és Győry Elek. — Ilyen 
nagytekintélyű és befolyásos férfiak közreműködésével a sorsjegy kölcsön-
törvény létre is jött, de megvalósítva a mostoha pénzügyi viszonyok miatt 
mindidáig sem lett. — Időközben az ágost. hitv. evangélikusok zsinata, a 
reformátusok Domesztikáját véve alapul, megalkotta a közalapot. Ekkor a ma-
gyar törvényhozás mulasztásait jóvá. akarván tenni, 1894-ben a két protestáns 
egyháznak 3 millió tőke 5%-tóliját, vagyis 150.000 forintot szavazott meg, 
ugyanannyit 1895-re, s 1896-ra szinte kilátásba helyezte számukra ez össze-
get. Miből lélekszám arányában az ágost. hitv. evang. egyházra a harmad-
rész, vagyis 50.000 forint esvén, azt egészben a közalap javára tőkésítette, a 
a második évit pedig úgy osztotta fel, hogy abból 20°/0-tólit a tőkéhez csa-
tolt, 80%-tólit pedig a közalap céljaira fordított Ebből kifolyólag a magyar-
országi ág. hitv. evang. egyházegyetem jogos igényeit az államdotációra nézve 
az 1848. évi XX. t.-c. alapján írásba foglalta és a magyar kormánynak beter-
jesztette, mely főbb vonásaiban a következőket tartalmazza : „Azon közmű-
velődési feladatok, amelyeket hazánkban az ág. hitv. ev. egyház az állam 
helyett és az állam érdekében végez, nem csekélyek, és évről-évre növeked-
nek. Számokban kifejezve, evang. egyházunk köztudomású, nyomasztó anyagi 
helyzete dacára kiad évenként, — amint ezt a zsinat elé terjesztett munkálat ki-
mutatta, — közoktatási, tehát egyenesen állami célolga. 1,567.000 forintot. — 
E mellett kiadunk egyházi célokra évente 1,256.000 forintot, ^s~~nyug- és 
ellátási évdijakra 75.762 frtot. Az ág. hitv. evang. egyház erejét ezen reá 
nézve óriási terhek viselése annyira kimerítette, hogy azokat az égető szükség-
leteket, amelyeket az alábbiakban részletesen fel fogunk sorolni, csak részben 
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is fedezni képtelen. Ennek tudata és átérzése kényszeriték az ág. hitv. evang. 
egyházat arra, hogy a céljai eléréséhez szükséges és már az 1848. évi XX. 
t.-c. által kilátásba helyezett állami segélyezést igénybe vegye. Az 1848. évi 
törvényhozás a bevett vallásolTTcözött tökéletes egyénlőséget és viszonosságot 
alapúi véve, a XX. t.-c. 3. §-ában kimondotta azt a nagy elvet, hogy minden 
bevett vallásfelekezetek egyházi és iskolai szükségei közálladalmi költségek 
által fedeztessenek. 

Nem óhajtja ugyan az ág. hitv. evang. egyház, hogy ezen elv, minden 
következményeivel együtt megvalósíttassák, mert autonom szervezetével az 
állami gondoskodásnak az a módja, amely az 1848-iki törvényben kontem-
plálva van, össze" nem fér, de az állami segélyezés kérdésénél mégis az 1848-iki 
XX. törvénycikkre kell utalnunk, mert az abban foglalt fenn hivatkozott elv-
nek törvénybe iktatása által a magyar törvényhozás elismerte, hogy a bevett 
vallásfelekezetek között az államnak nem szabad külömbséget tennie, hogy a 
magyarhoni evang. egyház céljai épen úgy állami célok, mint más egyházéi, 
hogy tehát a magyarhoni evang. egyház szükségleteiről az államnak abban 
az arányban kell gondoskodnia, amint ezt a gazdag dotációkkal ellátott más 
egyházakkal tette. Tudva van Nagyméltóságod előtt, hogy evang. egyházunk, 
dacára annak, hogy évszázadok óta teljesíti az államnak közművelődési és 
nagy részben az állami közigazgatás körébe tartozó feladatait, 1868-ig semmi-
féle állami segélyezésben nem részesült, — 1868 óta kapott egyházunk évente 
20.000 forintot, majd 24.000-t, mely összeg legújabban 74.000 forintra emel-
tetett fel. 

Nem akarunk ezen összeg csekélységének megvilágosítása végett pár-
huzamot vonni ezen segély és azon nagymérvű adományozások között, me-
lyeket más egyházak az államtól nyertek, habár az 1848-ik XX. törvénycikk-
ben kimondott egyenlőségi elv ezen összehasonlítást önkénytelenül felhívja, — 
ezen segélyösszeg csekélységének és jogos igényeink feltüntetése céljából csak 
azon nagy aránytalanságra utalunk, mely az általunk állami célokra fordított 
összeg : 1,567.000 forint és ezen állami segélyösszeg között fennforog. Jól 
tudjuk, hogy az állami háztartásra nehezedő rendkívüli terhek nem engedik 
meg, hogy az állam a közoktatásügy költségeinek terhét egészen magára vegye. 
De nekünk egyházunk létérdekeit érintő oly égető szükségleteink vannak, 
melyeket el nem hanyagolhatunk a közoktatási ügy kedvéért, és így ha az 
állam rajtunk nem segít, előbb-utóbb tényleg oda jutunk, hogy sem a szorosan 
vett egyházi, sem a közoktatási célokat nem leszünk képesek betölteni. Nem 
hagyható figyelmen kivül azon nagymérvű álalakulás sem, melyet egyházunk 
létérdekeire, különösen anyagi szempontból, a legújabban meghozott egyház-
politikai törvények gyakoroltak. Ezen törvények szükségét és helyességét állami 
szempontból készséggel elismerjük ugyan, de egyházunkat és különösen lel-
készeinket ezek anyagilag érzékenyen megkárosították. Az anyakönyv államo-
sítása, az egyházi házasságkötés és egyéb egyházi funkciók kötelező voltának 
megszüntetése érezhetően apasztani fogja lelkészeinknek létminimumot már is 
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nem fedező jövedelmeit. Az igazságosság követelménye, hogy az állam, ha a 
közjó érdekében reformokat hoz be, melyek egyes osztályok, vagy valamely 
hivatással foglalkozók anyagi érdekét sértik, azokat, akik a közjó érdekében 
saját egyéni javaikat vagy'jövedelmeiket vezetik, ezért anyagilag kárpótolja, 
mert sem nem méltányos, sem nem igazságos, hogy annak az árát, amiből 
az egész országra szellemi vagy anyagi előny hárul, egyesek, ebben az eset-
ben a lelkészkedő papság, fizesse meg. Felismerték ezen érvek alaposságát az 
egyházpolitikai törvények kezdeményezői, és Wekerle Sándor volt miniszterel-
nök 1893-ban a képviselőház pénzügyi- és igazságügyi bizottságában, úgy-
szintén a költségvetés beterjesztésekor elmondott nagy beszédében, valamint 
Szilágyi Dezső volt igazságügyi miniszter az egyházpolitikai törvények tár-
gyalása alkalmával úgy a képviselő-, mint a főrendiházban, több izben oda 
nyilatkoztak, hogy a kormány kész az 1848. évi XX. t.-c. szellemében tör-
vényjavaslatot előterjeszteni a protestáns egyházak állami nagyobb dotációjára 
nézve, mihelyt azok méltányos igényeiket adatokkal támogatva elő fogják 
adni. Miután a Nagyméltóságod vezetése alatt álló kormány ismételve kijelen-
tette, hogy a volt kormánnyal teljes szolidaritásban van, nem kételkedünk, 
hogy a volt kormány ezen igéretét és felhívását magára nézve is kötelezőnek 
fogja ismerni. — Ágost. hitv. evang. egyházunk egyetemes közgyűlése ezen 
felhívás folytán, és az 1848. évi törvényhozás, és a magas kormány ezen ígére-
teiben bizva mély tisztelettel fordul a nagyméltóságú m. kir. minisztériumhoz, 
és a kilátásba helyezett nagyobbmérvű állami segély megállapításához szük-
séges adatokat a következőkben terjeszti elő : 

1. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr által m. évi 36.532. számú 
leiratában elrendelt, és mind a négy egyházkerületből felterjesztett összeírás 
szerint 253^ leikész és missionárius évi fizetésének zsinati törvényeink értel-
mében 800_forintig pótlására szükségeltetik évente 63.126 forint. 

2. Ugyanazon leirat folytán kimutattatott 66 segédlelkész fizetésének 500 
forintig kiegészítésére évente 18.181 forint. 

3. Ugyanazon leirat folytán kimutattatott a 641 lelkésznek anyakönyvi 
kivonatokért befolyt jövedelem kárpótlásáúl 38.482 forint, stóla-díjak fejében 
89.011 forint. 

4. 695 lelkész, theologiai és vallástanár, úgyszinte kántor teljes fizetésé-
nek nyűg- és ellátási intézetnél biztosításához évente kellett 152.564 forint-
ból az állam a tanárok és tanítók irányában már törvényben elvállalt átlago-
san 4%-tóli arányában, ehhez is járulna évente 61.025 forinttal. 

5. Az egyetemes alap céljaira az állami törvényhozás által adott összeg 
jövőre is az egyetemes alap javára megmaradna 50.000 forint. 

6. Az egyházkerületek és bennük az egyházmegyék szükségleteire eddig 
adott 24.000 forinthoz még 56.000 forint, pótlásul adatnék 80.000 forint; 
összesen 399.825 forint, vagyis kerek összegben 400.000 forint évenként.1 

1 L. a kérvény indokolását „Gyámintézet" XIII. évf. 2. sz. 1896. 
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Ugyanabban az esztendőben, vagyis 1896 január 1-én a pozsonyi thol. 
akadémia meg egy felhívást bocsátott ki, melyben egy létesítendő thol. otthonra 
kér segélyt. Ezzel Pozsony a protestántizmus sáncaira gondolt, hogy olyan 
őrállókat állíthasson azokba, kik a támadt réseket, ha kell, saját testükkel is 
betömik. 

Löw Fülöp, hogy a magyarhoni e. e. e. gyámintézet segítségére jöjjön, 
„Flugblatt"-ot adott ki, 1896-ban jelent meg tőle a 3-dik szám. 

Mikor Gyurátz Ferenc püspök 1896-ban első egyházlátogatási körútjára 
indult, a soproni alsó egyházmegye gyülekezeteit kereste fel. Így jutott el 
Nagygeresdre is, hol magyarhoni e. e. e. gyámintézetünket az a ritka kitün-
tetés érte, hogy a Rupprecht-család a gyámintézet céljaira 1000 forintot adott 
át az egyházlátogató főpapnak alapítványképen, néhai vircsologi Rupprecht 
Lajos volt dunántúli egyházkerületi gyámint. világi elnök emlékére. Ennél 
szebben püspököt fogadni egy családnak majd alig lehet, mint ahogyan a 
Rupprecht testvérek Gyurátz püspököt Nagygeresden a „nagy papok" paro-
chiáján fogadták. 

Alig volt vége a mozzanatokban gazdag 1896-dik esztendőnek, újabb 
ünnep várakozott ránk 1897 február 16-dikával. Ekkor ülte az egész protes-
táns világ Melanchton Fülöp születésének négyszázados évfordulóját, melyben 
hazai evang. egyházunk, a magyarhoni e. e e. gyámintézet is részt kért ma-
gának. A németek Brettenben palotaszerü épületet emeltek s azt Melanchton-
múzeumnak szánták, hol együtt van minden, mi a tudós Melanchtonra (prae-
ceptor Germaniae) emlékeztet. A Luther-társaság megíratta Melanchton élet-
rajzát. Püspökeink ez alkalommal pásztorleveleket bocsátottak ki, melyben 
Melanchton érdemeit méltatták s azt irták róla, hogy „Melanchton a XVI. 
század elsőrangú tudósa". — „Luther a nagy reformátor és Gusztáv Adolf, a 
hitvédő hős király neve emléke után Melanchton következik." A gyámintézet 
is ir Melanchtonról ez alkalomból, s a többek közt azt mondja : „Nagy tudo-
mányának hire csakhamar bejárta egész Európát. Ezeren meg ezeren siettek 
Wittenbergába, a világ minden tája felől, ifjak és öregek, hogy Melanchton 
lábainál letelepedve hallgassák az ő beszédeit, mint hajdan a zsidó farizeusok 
a bölcs Gamaliel tanítását. Luther maga is versenyre kel Erasmussal, hogy 
őt a dicséretben felülmúlja, midőn mindketten Melanchton talentumát, finom 
műveltségét és tudományát dicsőítik . . . Egész valóján szerénység, kegyesség, 
és jóság ömlik el. Gyermekded naivsággal adja meg magát az evangyéliom 
igazságának és teljes alázatossággal hajol meg Luther esze és gyakorlati 
bölcsessége előtt . . . Az Eck és Melanchton közt folyt tollharcban Eck üres 
öndicsekvése mellett Melanchton nemes szerénysége hallható". 

Ebben az időben a magyarhoni e. e. e. gyámintézet, különösen az er-
délyi szászok részéről, de más oldalról is sokféle megtámadtatásoknak vol* 
kitéve a külföldi német lapokban ; úgy hogy az ElhöHég -szükségét érezte 
annak, hogy az igaztalan vádak ellen „átirat"-ban védekezzék. Az átirat 1897 
március 17-én Budapesten kelt. Aláirva : Zelenka, báró Radvánszky és Bognár. 
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Fordításban adjuk belőle a következőket: „Mélyen tisztelt Urak! Szeretett 
testvérek ! Már egy éve, hogy a magyarországi ág. hitv. evang. egyház ellen 
intézett mozgalom észlelhető, mi az oknál fogva is fájdalmasan érint bennün-
ket, mert a hozzánk közel álló Gusztáv Adolf-egylet köreibe is behatolt, több 
fő- és mellékegyletet kedvezőtlen eljárásra indított, sőt magát a központi 
elnökséget is arra birta, hogy a rajnai és brandenburgi főegyletnek ide vonat-
kozó indítványát, nevezetesen a mag var és_ erdélyországi egy házi viszonyok 
megbeszélését a dessaui gyűlés napirendjére kitűzte. Az indítványt annak be-
nyújtói az utolsó órában visszavonták ugyan, miután a helyzetről alaposabb 
ismeretet szereztek maguknak, de azért a kedvezőtlen hangulat irányunkban a 
G. A.-egylet köreiben megmaradt. Kötelességünknek ismerjük, hogy e tárgyra 
visszatérjünk, egyúttal afölött sajnálatunknak adjunk kifejezést, hogy a dessaui 
főgyülésen képviselőnknek Lőw Fülöp locsmándi lelkésznek nem nyújtatott 
alkalom, hogy az igaztalan ítéletet egyházáról elhárítsa és a jogtalan támadás 
ellen hazai egyházunkat megvédhesse. Dr. Beyschlag th. tanár még múlt évben 
az „Erdélyi Német Újság" egyik támadó cikkét, mely ellenünk volt intézve, a 
„Német Evang. Lapok"-ba átvette s ugyanakkor, tekintettel arra, hogy az egye-
temes gyűlés memorandumot dolgoztatottt ki, melyben az államsegély feleme-
lését követeli, a G. A.-egylet által eddig nyújtott segély megvonásával fenye-
getődzik. A magyarhoni e. e. e. gyámintézetnek nem áll módjában, de feladatát 
sem képezi, hogy békés munkájának közepette olyan nyilatkozatok ellen véde-
kézzék, melyek viszonyaink nem ismeréséből származnak és többnyire politikai 
és nemzetiségi iránynak hódolnak és mint ilyenek árasztják el a lapokat, nem 
egy esetben az egyháziakat is. Dr. Beyschlag nyilatkozatát is figyelmen kívül 
hagytuk volna, abban a reményben, hogy idővel körültekintőbb lesz és így 
jobb meggyőződésre jutván, viszonyainkat alaposabban és igazabban fogja 
megítélni. De mert tulajdonképen az egésznek ő volt a kezdeményezője és az 
áldott G. A.-egylet szeretetmunkáját is érintette nálunk, mintha annak német 
nemzetiségű irányzata volna, egyúttal tagja a központi elnökségnek, de meg 
mint jeles theol. tanár, közbecsülésnek örvend és mint ilyen tekintély : azt 
hittük tartozunk vele, tartozunk dr. Beyschlag személyének, tartozunk a moz-
galom által veszélyeztetett érdekeknek, de magának az igazságnak is, ugyszinte 
azon benső bizalomteljes viszonynak, mellyel a német G. A.-egylet iránt 
viseltetünk és valahányszor e viszony meglazult, azonnal siettünk annak 
megerősítésére, hogy legalább utólag nyilatkozzunk és a mozgalom forrásaira 
rámutassunk. Anélkül, hogy az erdélyi német napi lap túlhajtásaiba bele-
bocsátkoznánk, amely évek óta meglehetős gyűlöletes hangon szokott irni 
Magyarországról, dacára, hogy elenyészően csekély párt ért vele egyet az 
erdélyi szászok közül is, mindenekelőtt ki kell emelnünk, hogy a két egyház, 
nevezetesen a hazai és az erdélyi ág. hitv. ev. német egyház közt, mely 
amannak l /6 részét képezheti, régidők óta, de legkivált az utóbbi időben, 
dacára, hogy a Szorosabb értelemben vett Magyarország Erdélylyel az unió 
következtében törvényileg egyesíttetett, a kapocs meglehetős laza, majd alig 
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hogy érintkeznek egymással, továbbá, hogy az ág. hitv. ev. egyház az erdélyi 
részekben, már történeti fejlődésénél fogva is, sokkal kedvezőbb helyzetben 
van és nagyobb állami segélyben részesül és hogy vitás kérdésekben a m. 
kir. kormány különös figyelemben részesiti, akár az az eset adja elő magát, 
hogy erdélyi magyar családok a helyi német lelkészi hivatalok mellőzésével 
magyar lelkészi gondozásban akarnak részesülni, akár megfordítva, a magyar 
kormány mindig az erdélyieknek fogja pártját és a magyar lelkészek hatás-
körét pusztán azon 12_csángófalura szorította, melyek két évtizeddel ezelőtt 
az erdélyi szász egyház kebeléből törvényesen kiváltak. Az egyházi felsőbbség 
nálunk és az ottani hitrokonok képviselői a magyar országgyűlésen a legjobb 
egyetértésben vannak, úgy a magyar kormánnyal, mint az országgyűlés több-
ségével és a kiegyezés következtében megszilárdult új államrendet és helyzetet 
elfogadták, azokhoz alkalmazkodnak, melyeknek alapján a történeti fejlődés 
következtében a különböző nemzetiségek egy egységes politikai nemzetté 
összeolvadtak és így az őket összekötő kapocs a magyar államiság eszméjének 
és a magyar állami nyelvnek törvényes érvényt szerzett. És ezt annál szive-
sebben teszik, mert az ő nyelvi és egyházi érdekeiket, úgyszinte anyagi elő-
nyeiket biztosítva tudják. Hogy csak egyet említsünk : nem nagy előny-e az 
rájuk nézve, hogy amíg a hazai ág. hitv. ev. egyház összesége, vagyis négy 
egyházkerület évenként csak 24.000 forint évi rendes segélyben részesül : 
addig az ej^déjyi szászok-4veiitg^6.000 forint segélyt kapnak, mi a lélekszám 
arányában úgy viszonylik egymáshoz, mint 172:8-hoz. Mi csak örülni tudunk 
annak, hogy erdélyi testvéreink kedvezőbb helyzetben vannak nálunknál, minek 
következtében egyházi és iskolai ügyeiket könnyebben rendezhetik ; örülni 
tudunk, hogy mégis Magyarország területén van egy egész országrész, hol 
az evang. egyháznak, az evang. egyházközségeknek, az evang. lelkészeknek 
nincs okuk annyi gonddal, akkora szegénységgel és oly nagy szükséggel 
küzdeniök, mint amekkora a szűkebb értelemben vett Magyarhazában reánk 
várakozik. Ha a magyarországi ág. hitv. ev. egyház egyetemes gyűlése arra 
törekszik, hogy az 1848. évi XX. t.-cikknek érvényt szerezzen, vagyis, hogy 
egyházunk egyházi és iskolai szükségletei, anélkül, hogy ezáltal autonomiánk 
csorbát szenvedne, az államkasszából fedeztessenek és ha ennek megfelelőleg 
rámutatva arra a sok különféle szolgálatra, mit egyházunk az állam helyett 
sok időkön át teljesített, felemlítve hazafias és lovagias érzületünket, támasz-
kodva hű alattvalói voltunkra, mit sokan nem egyszer meggyanúsítottak, azzal 
a kéréssel járulunk a kormányhoz, hogy az államsegélyt emelje fel s igazsá-
gosabb arányban részesítse benne egyházunkat : akkor joggal várhattuk volna 
erdélyi atyánkfiaitól, hogy atyafiságosabb indulattal viseltessenek irányunkban 
s ne forgassák ki eredeti jelentőségükből, s ne ferdítsék el azt a nemes inten-
ciót, amelyből mindezek keletkeztek és ne kísérjék azokat rosszhiszemű meg-
jegyzéseikkel s ne Írjanak ellenünk izgató cikkeket, sem az Erdélyi Német 
Újságban, sem a hallei Lapokban. Sajnálatraméltó, hogy az evang. érdekek 
szolidaritása egy olyan államban, minő Magyarország, hol a protestánsok a 



— 124 — 

kisebbséget képezik, — olyan gyönge lábon áll. — Még inkább sajnálatra-
méltó, hogy az „Erdélyi Újság" rosszakaró célzatosságával az evang. Német-
országban is visszhangra talált, melynek előkelő körei a német császárral és 
a birodalmi kormánnyal a magyar állameszmét minden utógondolat nélkül 
elismerik, és az itteni politikai és nyelvi viszonyokat helyesen itélik meg ; 
sajnálatraméltó, hogy még oly előkelő tudós is, minő Beyschlag, felült neki, 
hogy ami szegénységgel küzdő hazai egyházunkat meggyanúsítsa s olyasmivel 
vádolja, ami legtávolabb áll tőle, tudniillik: németellenes_sovinizmussal és 
hogy az internácionális G. A.-egyletet nemzetiségi agitáció terévé lealacsonyítsa 
s azzal fenyegesse egyházunkat, hogy a segély tőle elvonassék, ami pedig 
szegény egyházainkra és intézeteinkre nagy áldás. Már 1890 febr. 28-án kelt 
átiratunkban a danzigi eset alkalmából, mikor szintén azzal lettünk vádolva, 
hogy sovinizmust üzünk, őszintén és nyíltan szóltunk. Őszinte szívvel ma is 
csak azt ismételhetjük: „Nem tagadjuk, hogy a mi több nyelvű lutheránus 
egyházunkban több mint 50 év óta nemzetiségi zsurlódások fordulnak elő, 
amelyek első sorban politikai színezetűek és hogy azok ma élesebbek a 
szokottnál. Magunk is látjuk, tudjuk ezt, és fölötte sajnáljuk; mert miattuk 
csak az egyház szenved, és ha tőlünk függne, bizonyára békét csinálnánk a 
viszály helyett. De annyit mégis megengedünk magunknak, hogy teljes jog-
gal tiltakozzunk az ellen, mintha mi a magyarhoni e. e. e. gyámintézetnél 
sovinizmust űznénk, vagy bármiféle nemzetiségi ügynek elsőbbséget adnánk ; 
mi tárgyilagosak vagyunk, azok is akarunk maradni Krisztus szeretetében és 
meg akarjuk őrizni a samaritánus azon tulajdonságát, hogy ahol valójában 
szükség van a segítségre, legyen az illető német, magyar avagy tót, ott 
segítünk. A gyámintézet a maga dolgaiban nemzetiségi tekintetek által magát 
vezettetni soha nem engedte, sőt számokkal igazolhatjuk, hogy évről-évre 
minő arányban részesültek segélyben úgy a tót, mint a német és magyar 
gyülekezetek; — sőt még attól is eltekintettünk, — pedig igazolt lett volna 
eljárásunk, — hogy az egyes egyházak minő mértékben támogatták a gyám-
intézet szent ügyét. A mi gyámintézetünk a vöröskereszt-egylethez hasonlít, 
hol a küzdő felek lerakják a fegyvert, és a szegény egyházak enyhülést 
találnak". Igen szívesen közelednénk a mi erdélyi német testvéreinkhez is, — 
a ^ j ^ t j s el terí tet tük számukra, mikor őket a zsinatra is meghívtuk ; de ők 
még eddjgjBÍnd£ii-*'kalm?t pluiagjtgttak Legalább hát azon a neutrális téren 
közeledjünk egymáshoz, amelyet mindketten elfoglalunk, ők az erdélyi G. A.-
egyletben, mi a magyarhoni e. e. e. gyámintézetnél. Testvérileg közeledjünk 
már csak azért is, hogy a félreértéseket kikerüljük, az ellentéteket megszün-
tessük, és mások rossz véleményét rólunk elhárítsuk, hogy azután, amennyire 
tőlünk telik, egyesült erővel, vagy legalább egymással békében élve, mozdítsuk 
előbbre az evang. egyháznak mai napság nagyon is veszélyeztetett érdekeit. 
Egy azért sem hallgathatjuk el sajnálatunkat, mert a dessaui gyűlés indokolatlan 
eljárása sok alaptalan gyanúsításra adhat okot s annak a hamis feltevésnek 
jár kezére, mintha a magyarországi ágost. hitv. evang. egyház az erdélyi 
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szász egyháznak ártani akarna, uralkodni kivánna fölötte. Nagyérdemű Köz-
ponti Elnökség! A magyarhoni e. e. e. gyámintézet a maga lelkesedését 
mindidáig a német G. A.-egylettől kölcsönözte, mely a szelídség, a béke és 
egyetértés egylete s arra tanított bennünket, hogy mi egymással oly szoros 
összeköttetésben vagyunk, hogy azt senki meg nem bolygathatja. De ha egy 
Beyschlag is gyűlöletes újságcikkek által félre engedi magát vezettetni, nem 
tehetünk egyebet, minthogy a legfájdalmasabb sajnálatunknak adjunk kifejezést 
és sürgetve kérjük a Központi Elnökséget, hogy ne hagyja magát a régi, 
hozzánk való szeretetben megzavartatni, hanem testvéri kéznyújtással marad-
junk meg jövőre is az eddigi jó viszonyban. Szomorú volna, ha a múlt 
esztendő, mely számtalan vendéget hozott hozzánk, Németországból is tudó-
sokat, államférfiakat, művészeket, egyházi téren azáltal válnék nevezetessé, 
hogy a régi jó viszony a német G. A.-egylet és a magyarhoni e. e. e. gyám-
intézet között meginogna, avagy melegségéből veszítene, mikor ugyanakkor 
politikai téren a két nemzet : Németország és Magyarország a legszebb test-
vérisülés ünnepét ülte Budapesten. Hisszük, hogy a gyászos eset nem fog 
bekövetkezni. Mégis mindazoknak, kik bármi okból a régi jó viszonyt Német-
ország és Magyarország közt, ugyszinte a német Gusztáv Adolf-egylet és a 
magyarhoni e. e. e. gyámintézet között gyöngíteni akarnák, mikor annak fenn-
maradását a több százéves közös múlt, és protestáns szellemegység tőlünk 
okvetlen megköveteli, — emlékezetükbe hozzuk a próféta mondását : Ne 
rontsd el, áldás fekszik benne !" 



XII. FEJEZET. 

(A gyámintézet Budapesten tartott gyűlése. — Köszönőirat. — Hermann Gusztáv, a 
nagy jóltevő. — Kongrua-javaslat. — Egyetemes nyugdíj-intézet. 50.000 forintos 

alapítvány.) 

A magyarhoni e. e. e. gyám intézet 1897. évi gyűlését kivételesen Buda-
pesten tartotta. Szánandó egy gyűlés volt. A^JiüzpíHlíLJaizűítságorLJövöil a 
közgyűlésen csak huszonketten vettek részt. Pedig ha valamikor, úgy ez 
alkalommal illő dolog lett volna, hogy minél többen legyenek jelen, mert 
előre tudva volt, hogy e gyűlésen a „mester" búcsúzik, Mózes leteszi a 
vándorbotot, mit hosszú időn át kezében tartott, és nem egyszer csudákat 
müveit vele. A nagy közönség mulasztását a közgyűlés azzal akarta némileg 
jóvá tenni, hogy Szentiványi Árpád indítványára megválasztotta Zelenkát a 
magyarhoni e. e. e. gyámintézet örökös diszelnökévé ; — mert Zelenka 
határozottan kinyilvánította, hogy megválasztatását nem fogadja el és kér 
egy újabb választást, melyen róla többé ne legyen szó. 

Ugyanennek a gyűlésnek jelentette be az elnökség, hogy az ezeréves 
ünnep alkalmából báró Prónay Dezső a magyarhoni e. e e. gyámintézetnél 
1000 forint alapítványt tett, özv. Munker Anna Sopronban ugyanannyit 
hagyományozott. 

A közgyűlés kimondotta, hogy köszönetét báró Prónay Dezsőnek nagy-
lelkű alapítványáért külön köszönőiratban is tolmácsolni fogja. A nemes báró 
a küldöttséget, mely a köszönőirat átadásával meg lett bizva, 1897 március 
18-án Budapesten saját lakásán, Bálvány-utca 20-ik szám alatt fogadta. 
Zelenka püspök a gyámintézet háláját ékes szavakban tolmácsolván, átadta a 
köszönőiratot az egyetemes felügyelőnek. Ez irat felsorolja a báró Prónayak 
érdemeit a hazai protestáns egyház körül, úgyszinte azt az áldozatot, mit a 
magyarhoni e. e. e. gyámintézet oltárára letettek. Báró Prónay Gábor volt az 
első, ki 1862-ben, tehát mindjárt keletkezésekor, a magyarhoni e. e. e. gyám-
intézetre 4000 forint alapítványt tett. Őt követte báró Prónay Róza, ki fivéré-
nek egyetemes felügyelővé lett megválasztatásakor követve édesapja példáját, a 
gyámintézetre ő is 1000 forintot adott. Harmadik jóltevőnek báró Prónay 
Dezső következett a családban, ki erre Magyarország ezeréves ünnepét 
használta fel. 

Hiób postája 1898 február 7-én azt a szomorú hirt hozta a magyarhoni 
e. e. e. gyámintézetnek, hogy Hermann Gusztáv, a nagy jóltevő 81 éves 
korában Lőcsén meghalt. Harmadnap temették el, az általa építtetett új tem-
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plomban. Temetésén a magyarhoni e. e. e. gyámintézetet Zelenka püspök 
képviselte. Ritka jó sziv hült ki az ő halálával. Utolsó óráját is alamizsna-
osztogatással töltötte. Félmillió vagyonát mind jótékony célokra költötte. Neve-
zetesen Lőcsén egy evang. árvaházra 100.000 forintot, ugyanott kórházra 
100.000 forintot, a lőcsei lelkész fizetésének javítására 10.000 forintot, segéd-
lelkész és tanítók fizetésére 10.000 forintot, a magyarhoni e. e. e. gyám-
intézetnek 1000 forintot, a lőcseinek 500 forintot, Lőcse városának 5000 forintot. 
Hermann 1817 augusztus 8-án Beszterczebányán született s az ottani algim-
náziumban nevekedett. Kenyérkereseti pályájául a kereskedelmi pályát válasz-
totta, melyen nagy sikert aratott. Családja nem lévén, örökösévé a lőcsei ág. 
hitv. evang. egyházközséget választotta, miben Dianiska Andrásnak is nagy 
érdeme volt. 

Az 1848. évi törvényhozás a vallás dolgában alkotott XX. törvénycikkben 
megállapította az új rendfolytán előállott elvi határozatokat. A jogi követ-
kezmények kifejtésére azonban már nem maradt ideje. Mindössze a görög-
keletiek vagyonjogára nézve intézkedett részletesebben, míg a többi vallás-
felekezetekre nézve megelégedett az elvi következmények egyszerű érintésével. 
Ehhez képest a 3. §-ban kimondotta : „Minden bevett vallásfelekezetek egyházi 
és iskolai szükségei közálladalmi költségek által fedeztessenek, — s az elvnek 
részletes alkalmazásával a minisztérium az illető hitfelekezetek meghallgatásával 
a közelebbi törvényhozás elé kimerítő törvényjavaslatot fog beterjeszteni". 
Több mint egy félszázad múlt el azóta, s az 1848. XX. t. c. 3-ik §-a még 
mindig nincs végrehajtva. 1898 február 8-án Wlassics miniszter ez érdemben 
törvényjavaslatot nyújtott be a képviselőháznak, mely szerint „a lelkészi állások 
jövedelme az állampénztár terhére évi 800, illetőleg 400 forintra egészíttetik 
ki 9 év alatt". Annak idején a benyújtott törvényjavaslathoz sokan hozzá-
szólottak, legalaposabban a magyarországi ágost. hitv. evangélikusok egye-
temes küldöttsége, mely Radó Kálmán vezetése alatt memorandumot adott át 
ez érdemben, úgy a miniszterelnöknek, mint a kultuszminiszternek. A memo-
randum többek közt kifogásolja a javaslatot, mert — úgymond — „nagy 
hibája a javaslatnak, hogy a katholikus lelkészek javadalmának kiegészítését 
egy külön törvénynek tartja fenn és hogy az 1848. XX. törvénycikkben ki-
fejezett egyenlőségi és viszonyossági elv ellen vét". A „Gyámintézet" is tárgyalta 
ez ügyet, mely „más alakban, nagyobb összegben s rövidebb idő alatt óhaj-
totta volna, hogy a lelkészi fizetések kiegészíttessenek. Ha mégis kívánja annak 
törvényre emelését teszi, ezt azon oknál fogva, mert a törvény célja tagad-
hata t lant jó s életbeléptetésével sok lelkésztársunkon segítve lesz. De legfőkép 
azért, mert O' Connell-el tartunk, ki az angol parlamentben azt hangoztatta : 
„ha valaki egy schillinggel tartozik, és nem tudja egyszerre megfizetni, attól 
egy „penny"-t is elfogadok. 

A törvényjavaslat „Congrua-törvény" címen még az évben törvényerőre 
emeltetett, — melynek módosítását képezi az 1909. évi XIII. t.-c., amennyiben 
a kongrua a kath. lelkészekre is kiterjed. 
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Az 1898-ik esztendőben elkészült a magyarországi ágost. hitv. evang. 
egyház egyetemes nyugdíjintézetéről szóló szabályrendelet is s azt az egyetemes 
gyűlés elfogadta. Ezzel a zsinati törvényekben kimondott elv, hogy nyugdíj-
intézet létesíttessék, életbe lépett, s általa egy régi óhajtás teljesült: „vajha 
kiterjesztené a maga gondoskodását, az egyetemes egyház a lelkészekre is". 
De egyúttal a velejáró teher legnagyobb része ismét csak a lelkészek nyakába 
szakadt. Mert szemben azzal a nagyon is szűkre mért nyugdíjjal (évi 400 frt.) 
nagy megterheltetés várakozik a szegényebb sorsú lelkészekre. Ez a nyugdíj-
szabályzat 1908-ban nagy változáson ment keresztül, amennyiben a nyugdíj-
minimum 2400 koronában állapíttatott meg végérvényesen. Mindkét javaslatot 
Gyürky Pál készítette s az egész nyugdíjügynek — úgy szólva — ő volt 
kezdet óta éltető lelke, — illő tehát, hogy róla itt e helyen megemlékezzünk. 
Gyürky Pálról is elmondhatom, mit már talán e munkámban egy másik jeles 
férfiúról is jellemzésképen állítottam : „Előttem áll e fáradhatlan férfiú min-
den hiúságtól ment nagyságában s egyéniségének egész szeretetreméltó szerény-
ségében". Gyürky Pál 1849-ben január 9-én Csetneken Gömörmegyében szüle-
tett. Négy testvér közül ő volt a legfiatalabb. Atyja s testvérei korán elhaltak 
mellőle, csak édes anyja maradt vele életben. Gyürky a gimnáziumot Rozsnyón, 
a theologiát Eperjesen végezte. 1871-ben Berzetére került Máriássy Móric 
előkelő házához nevelőnek, hol két évet töltött. 1873-ban az ismeretes „vas-
emberének Czékusnak lesz káplánjává, 1874-ben Nyíregyházára hívják meg 
tanárnak. Nem sokáig ülhetett a tanári katedrán, a rimaszombatiak seregestől 
jőnek érte és elviszik papjuknak. E békés otthonában működik még mindig, 
áldásteljesen. 1876-ban 9000 forint költséggel szép paplakot épített magának, 
1885-ben emeletes iskolát 10.000 forinton, 1892-ben a templomot kijavíttatta, 
mire a hivek 11.000 forintot költöttek. Tőkében gyülekezete számára 2000 
forintot gyűjtött s 16 hold birtokot vásárolt. Mindezt a rimaszombatiak azzal 
hálálták meg, hogy beválasztották papjukat városi és megyei bizottsági tagnak. 
1890 óta Gyürky Pál a kishonti esperesség esperese, 1893-ban egyházkerületi 
fő-, 1896-ban egyetemes jegyzőnek lett megválasztva. Az utóbbi két állásról 
időközben lemondott, és mint ügyvivő egyedül a nyugdíjügynek kiván élni, 
arra szenteli minden szabad idejét. 

1898 május 22-én dr. Haubner Rezső Sopronban a következő levelet 
intézte a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület nagyérdemű püspökéhez : 
„Mélyen tisztelt Főtisztelendő Püspök Úr! Nemzeti életünk felébredésének és 
emelkedésének félszázados évfordulóján háladatos szívvel tekintünk a múltba, 
azon dicsőültekre, akik érettünk annyit tettek, oly sokat áldoztak. Megváltóink 
voltak ők, akiknek kegyeletes emlékére mi is tartozunk áldozni. Ily tisztes 
kötelesség maradt reám is, Atyám, boldogult Haubner Máté szuperintendens 
után, aki „mint ama jó pásztor" egyházát szerette mindenek felett, melynek 
vallása vezérelte öt mindenkor a tiszta hazaszeretetben. Ezen felmagasztalt 
lélek nyilatkozik meg ma is és szólt hozzánk ezen válságos időkben azon 
főpásztori üdvözlőiratában, melyet mint szuperintendes 1848 Advent vasár-
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napján intézett lelkésztársaihoz, akiket az abban foglalt igazainak letéteménye-
seivé tett. Vajha megértenők őt ma is! De eljött az idő, amelyben kell, hogy 
bizonyságot tegyek ebbeli szeretetéről és jóvoltáról, hogy testet öltsön azon 
ige, melyet egész életében fennen hirdetett. Ennélfogva tisztelettel jelentem, 
amidőn a nagytekintetű ág. hitv. evang. egyházkerület lelkésznövendékeiről 
gondoskodik, azoknak, mint egyházunk leendő oszlopainak az ehhez meg-
kívántató szellemben való kiképzését komoly szándékába vette, theologiai 
intézetét ehhez képest, reformálni kivánja, — hogy boldogult Atyám lelkületé-
nek sugallatától indíttatva, végrendeletemben már régebben 50.000 forint 
alapot rendeltem egyelőre ezen célra, melyről, miután az csak halálom után 
lehet folyósítható, míg élek, 2000 forintot fizetek évenként jelenlegi használatra. 
Fogadja a nagytekintetü dunántúli ág. hitv. evangélikus egyházkerület ezen 
egyházunk érdekének szánt jólelkű ajánlatot, mint kegyelmes zálogát, azon 
szellemi köteléknek emlékét, mely a rég elköltözött főpásztort egyházához fűzi. 
Amidőn ezen intézkedésemet a Főtisztelendő Püspök Úr becses tudomására 
hozni szerencséltettem, hódoló tiszteletem kifejezésével maradtam Főtisztelendő 
Püspök Úr — Sopron, 1898 május 22-én — alázatos szolgája dr. Haubner Rezső 
s. k." E levél elolvasása közben megelevenedett lelkemben mindaz, ami a 
nagy Haubner Mátéra emlékeztet, úgy az egyszerű falusi parochián, mint a 
fényes szuperintendensi széken. Szinte hallom a főpap hazafias ajkáról az 
1848. évi hatalmas adventi epistolát, mely még ma is fülembe cseng : „Hitvány 
korcs, és nem ember az, aki előtt nem szent a haza neve. Akiben csak egy 
szikrája is él a nemesebb érzésnek, annak két kincse van e világon, amin lelke 
egész erejével csügg: Egyik az Isten, másik a Haza'1. 

Látom kimagasló, egyenes alakját a pozsonyi katonai laktanyán és a 
kufsteini nehéz várfogságban, amint a jószívű főpap tenyeréből a „kufsteini 
madarak"-at eteti, látom bevonulni 1860-ban a kőszegi, 1861-ben, a győri 
egyházkerületi gyűlésre, hogy székét, melytől hosszú időre megfosztva volt, 
újból elfoglalja. Utja valóságos diadalmenet, minőt a diadalmas hősöknek 
szoktak rendezni. — Dr. Haubner Rezső újabb 40.000 korona alapítványát az 
1909. évi kassai gyűlésen hirdette ki a magyarhoni e. e. e. gyámintézet 
elnöksége. 

Bognár Endre: Az ev. gyámintézet második huszonöt-éve. 9 



XIII. FEJEZET. 

(Erzsébet királyné.) 

I. Ferenc József 1860 október 20-án az általa kiadott diplomában, mielőtt 
Varsóba indult volna Sándor cár látogatására, lemondott korlátlan hatalmáról, 
s a birodalom élére új erőket állított. Az első főkancellár br. Vay Miklós, mint 
ilyen az első protestáns. A magyar igazságügyet elválasztották az osztráktól s 
a királyi kúria élére gróf Cziráky János, majd gróf Apponyi György lép, mint 
országbíró. Helyreáll a régi magyar alkotmány alapköve : a vármegye. Mégis 
Deák Ferenc nem tartja törvényesnek e diplomát, Kemény Zsigmond a 
„Pesti Napló"-ban egyenesen az 1848 kivívását követeli alkotmányos alapon. 
A vármegyék nem érik be ennyivel sem. Bizottságaikba beválasztják: Kossuthot, 
Klapkát, sőt Napoleont, Cavourt, Garibaldit is. A „kis szabadság" idejét élték. 
Vay 1861 január 16-iki leiratával eltiltja ugyan a száműzött felségsértők, 
forradalmárok megválasztatását, de mindez foganat nélkül maradt. A császár 
hajolni kezd a kiegyezésre, Deákot magához hivatja. A nagy férfiú becsületes-
sége, logikája megragadja az uralkodót. 1860 december 13-án Schmerling lép 
hivatalba. 1861 február 26-án császári pátens jelenik meg, minek nem lehetett 
más hatása, mint az ellentétek újabb és erősebb kiélesítése. ,Az emigrációt 
egyik csapás éri a másik után. Fegyvereiket a török Oláhországban lefoglalja, 
a Kossuth által gyártott magyar pénzjegyek kibocsátását az angol törvényszék 
nem engedi meg; gróf Teleky Lászlót a szász kormány kiszolgáltatja. Ily 
viszonyok közt ül össze a magyar országgyűlés, melyet gr. Apponyi György 
mint királyi biztos nyitott meg. A többség gróf Teleky László vezetése alatt 
csak egy „határozat"-tal akarta kifejteni az ország jogát és tiltakozni az el-
nyomás ellen. Deák ellenben kész volt „felirat"-tal válaszolni a tónbeszédre. 
Deák feliratot javasolt, és az országgyűlés 1861 junius 5-én elhatározta, „hogy 
első felszólalása felirat legyen". A határozati párt ezen önkéntes rezignációjá-
hoz nagyban hozzájárult vezérének, gróf Teleky Lászlónak, mindjárt az ország-
gyűlés elején, május 8-án történt öngyilkossága. Deáknak most alkalma nyilt 
géniusza legsajátosabb vonásainak remek kifejtésére. Felirata, és az azt 
kisérő beszéde százados, gravaminális, diétái történelmünknek legkiválóbb 
emléke.1 Panaszon kezdi: „Nehéz idők, vészteljes évek mentek el fölöttünk. 
Végenyészet szélén állott nemzetünk. Nekünk adott alkotmány nem kell, mi 

1 Korunk állami és társadalmi alkotásai irta Marczali H. 431—439. 
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visszaköveteljük ősi alkotmányunkat, mely nem volt ajándék, hanem a nemzet 
életéből fejlett. Mellettünk jog és törvény állanak, és a szerződések szentségei ; 
ellenünk az anyagi erő". A múlt szenvedéseire fátyolt vet, de a most is fenn-
álló jogtalanság ellen tiltakozik. Az uralkodó válasza (jul. 21.) tagadó lett, 
mire az alkú megszakadt. Deák második feliratában kifejti, hogy az irányok 
különfélesége „óhajtott egyesülésre nem vezethet". Minden korban a politikai 
szónoklat remekei közé fogják sorolni beszédének búsan lemondó, de azért 
férfiasan határozott, jog dolgában megalkuvást nem ismerő végszavait : „Lehet, 
hogy nehéz idők következnek ismét hazánkra, de a megszegett kötelesség árán 
azokat megváltanunk nem szabad. Az ország alkotmányos szabadsága nem 
oly sajátunk, mellyel szabadon rendelkezhetünk, hitünkre bizta a nemzet, és 
mi felelősek vagyunk a haza és önlelkiisméretességünk előtt. Ha tűrni kell, 
tűrni fog a nemzet, hogy megmentse az utókornak azon alkotmányos szabad-
ságot, melyet őseitől örökölt. Tűrni kell csüggedés nélkül, mint ősei tűrtek 
és szenvedtek, hogy megvédhessék az ország jogát, mert amit erő és hatalom 
elvesz, az idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják, de amiről a nemzet, 
félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz 
és mindig kétséges. Tűrni fog a nemzet, remélve a szebb jövőt s bizva 
ügyének igazságában". Az országgyűlés augusztus 8-án egyhangúlag elfogadta 
a feliratot. Kossuth is augusztus 15-iki levelében kimondja, hogy Deák fér-
fiasan megvédte a nemzet jogait. „Ha ezután törésre kerül a dolog, Isten, 
világ s a történelem előtt csakis az osztrákházra hárulhatand a felelősség". 
A törés bekövetkezett. Bécsben elhatározták az országgyűlés feloszlatását. 
Deák indítványára augusztus 21-én a ház ünnepélyesen óvást tesz a fel-
oszlatás törvénytelen ténye ellen s felszólítja a honpolgárokat, tartsák magukat 
szigorúan a törvényhez. Másnap a szuronyok hatalmának engedett a gyűlés. 

Az 1867. évi XII. törvénycikk megalkotása és elfogadása után a koronázás 
1867 junius 8-án Budán ment végbe. A királyi pár a magyar nemzettől aján-
dékba nyert 100.000 aranyat a volt honvédek özvegyei-, árvái- és rokkantjai 
segítésére ajánlotta fel. Az ország a gödöllői urodalmát már előbb ajándékba 
megvette uralkodójának. A király civilistájához ugyanakkora összeggel, vagyis 
3,650.000 forinttal járult a nemzet, mint amekkorával Ausztria. Később ez 
összeget egy millióval emelték. 

Bámulatos az a glória, mivel a fejedelmek székeit körülveszik. A hatalom 
isteni voltának eszméjét a faraóktól a makedón dinasztia vette át, Rómába 
Caesar nyitott neki utat. Ezentúl aranyos széken ült a szenátusban, képét az 
ünnepi körmenetekben az istenekével együtt vitték át a városon. A magyar 
nemzet is szokatlan nagy loyalitással viseltetik fejedelmei iránt, különösen 
mióta I. Ferenc József megkoronáztatta magát. Az őszinte kibékülést király 
és nemzet között nagyban elősegítette, hogy I. Ferenc József az 1859. és 
1866. évi véres háborúkban elvesztette olasz tartományait, és az osztrák 
ármádiát Königgrátznél megverték a porosz „oskolamesterek". De talán ez 
még sem lett volna elégséges ok, hogy egy abszolút uralkodóból a legalkot-

9* 
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mányosabb uralkodó váljék ? ! E metamorfózis Erzsébet királyné érdeme, ki 
szelid lelkületével, fenkölt gondolkodásával legtöbbet hathatott e tekintetben 
királyi férjére. Mégis egy elvetemült gonosztevő Lucheni épen őt szemelte ki 
véres áldozatul, ki egy üldözött nemzetnek egyedüli szószólója lett a trón 
zsámolyán, és bőkezű adakozója, vigasza a szegényeknek úton-útfélen. 

Dr. Láng Lajos, mint helyettes gyámintézeti világi elnök e megrázó ese-
mény kiemelésével nyitotta meg 1898-ban szeptember 25-én Sopronban a 
magyarhoni e. e. e. gyámintézet 38-ik évi gyűlését, hogy egy gonoszlelkü 
ember Genfben 1898 szeptember 10-én fényes nappal leszúrta Erzsébetet, a 
magyarok felejthetlen királynéját. Az ádáz vaksors még oly nagy iróniájának 
látszassék is, rendesen az igazak, az ártatlanok, a jólelküek esnek áldozatul, 
múlnak ki mártírok módjára, fejükön töviskoronával, miután átküzdött siralmas 
életük fájdalmas kínszenvedéseit békességes tűréssel elviselték. 

Dr. Láng Lajos elnökhelyettes megemlékezvén Erzsébet királyné tragikus 
haláláról, mely királyt és nemzetet egyiránt sújtott, kegyeletes szavakkal adózott 
az ő dicső emlékének a következőkben : „Azt hiszem az egyetemes közgyűlés 
minden tagjának szivéből beszélek, midőn ezen ülés megnyitásánál mindenek-
előtt megemlékezem arról, kinek életét kiolthatta egy emberi szörny, de akinek 
emlékét a magyar nép szivéből semmi emberi erő ki nem törölheti. Késő 
évek buzgó történetírói sárguló okmányok fakuló betűiből napról-napra össze-
állíthatják, mit tett a magyar királyné a magyar népért; miként egyengette 
gyöngéd kezekkel a magyar nép útját a magyar király szivéhez, s miként 
fűzte a szeretet és bizalom aranyszálaival mindig szorosabbra a magyar 
király és a magyar nép szivét. A nép szive azonban a maga finom és mély 
érzésével első pillanatra a nemzet védangyalát tisztelte királynéjában, s az ő 
szeretete és ragaszkodása nem halványult meg akkor sem, midőn a királyné 
lelki bánat és testi szenvedések által megtörve a messze külföldön keresett 
üdülést, távol attól a néptől, mely őt szeretettel, imádással környezte. Erzsébet 
királyné halála megrendítő lesz vala akkor is, ha az emberi élet rendes során 
következik be, ha hosszú, boldog élet után szerettei körében fejezheti vala be 
áldásos életét. De annyival megrendítőbb most, midőn váratlanúl, a sors annyi 
csapása és oly szörnyű körülmények közt sújtott bennünket. A keresztényi 
megadás és az Istenben való hit teljessége adhat csak megnyugvást a sors 
ily nehéz csapásában. S ha van valami, ami még ebben a nagy szerencsétlen-
ségben is vigaszt nyújthat, úgy az a tudat, hogy az isteni gondviselés csak 
azután szólította el a földről imádott királynénkat, midőn a bizalom és szeretet 
nemzet és korona közt teljesen helyreállt, és így beteljesítette azt a nagy és 
nemes hivatást, melyet az isteni gondviselés számára kijelölt. Vigaszt talál-
hatunk még abban is, hogy királynénkat habár annyi bánatában megtörve is, 
mégis ott láthattuk a fényes ezredéves ünnepeken, mintegy reményteljes 
zálogául annak, hogy a jövő ezredév is áldást hoz nemzetünkre. És végül 
vigaszt kereshetünk még abban, hogy királynénk halála most már nemcsak 
a szeretetben és örömben, de a távolban és gyászban egybeforrasztotta a 
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nemzet és királya szivét, — pedig a fájdalom közössége talán az öröm közös-
ségénél is erősebb és bensőbb kapocs. Ebben a reményben keresve vigaszt, 
kérjük a Mindenhatót, hogy áldása vegye körül Erzsébet királynénk emlékét!" 

A soproni gyámintézeti közgyűlés a nagy királyné emlékét felelevenítő 
elnöki beszédet megilletődve áliva hallgatta végig, egyúttal elrendelte, hogy 
a beszéd egész terjedelmében jegyzőkönyvbe vétessék s ez által Erzsébet 
királyasszony áldott emléke a gyámintézetnél is megörökíttessék. Még ugyan-
azon gyűlésen határozatba ment, hogy Erzsébet királyné emlékére a magyar-
honi e. e. e. gyámintézet a kőszegi leányiskolánál alapítványt tesz magyar-
országi evang. papleányok számára. Az alapítványi tőke jelenben 2418 kor. 
22 fillér. 

Erzsébet királyné tetemeit Genfből Bécsbe szállították, hol 1898 szept. 
17-én a kapucinusok templomában fejedelmi pompával temették el. Mint 
hajdan Izrael Jákobot, úgy siratta a magyar nép Erzsébet királynét. Erzsébet 
királyné temetésére Ábrányi Emil igen szép költeményt irt, mely leghűebben 
tükrözi vissza azt az igaz benső szeretetet, mellyel a magyar nép Erzsébet 
iránt életében viseltetett, halálában meggyászolta, s holta után emlékét szivé-
ben örökre megőrizi. Cime „Az a tizenhárom !" Kezdő sorai : 

„Viszik a nagyasszonyt császárok sírjába, 
Kopog a köveken fejedelmek lába. 
Királyok kisérik tündöklő sorokban, 
S a fényes urak közt látatlanul ott van : 

Az a tizenhárom !" 

Vége pedig a hatásos költeménynek : 

„Csönd. Setétség árad a világra széjjel. 
Csak lenn, a kriptában, csak ott nincsen éjjel. 
Van, magyar királyné, aki őriz téged: 
Ragyogó kardjával ott áll diszőrséget : 

Az a tizenhárom !" 



XIV. FEJEZET. 

(Sopron. A tiszai és a bányakerületi felügyelők hivatalba iktatása. — Özv. Káldy 
Gyuláné, dr. Láng Lajos, Szentiványi Árpád gyámintézeti alapítványa. A jeru-
zsálemi evang. templom felszentelése. — Szarajevó esdőszava. — Raab jelen-

tése. — A dunántúli ker. gyámintézet felhívása.) 

Az 1898. révi szeptember 24-én teljesedésbe ment a Luthertársaság ama 
hő óhajtása, hogy a gyámintézettel együttesen tarthassa gyűléseit, ez alkalom-
mal Sopronban, abban az előkelő dunántúli kulturvárosban, hol a reformáció 
korán elterjedt és mindjárt kezdetben mély gyökeret vert. Poszvék Sándor 
meghatóan jellemzi úgy az egyiket, mint a másikat, midőn a vallásos estélyen 
ezeket mondja : „Mai összejövetelünkben szimbólumát látom azon nemes eszmé-
nek melynek apostolaivá szegődtünk. Evangélikus egyházunk két legjelesebb 
társulata egy időben, egy helyen tartja tánácskozmányát. Az egyik zászlaján ez a 
felirat ragyog: „Mindenekkel jót tegyünk, kiváltkép-a mi hitünk cselédeivel" 
(Gal. 610). A szeretet adományaival igyekszik behegeszteni a sebeket, melyeket 
a nyomor fegyvere vág az egyházi élet testén. A másik szántja, beveti, öntöz-
geti a talajt, hogy abból az evangéliom szellemének gazdag vetése sarjadzék. 
S mindegyik hűségesen, buzgón s önzetlenül, kizárólag a szeretetben munkás 
hit sugallatából teljesíti nemes missióját. Üdvözlöm őket, üdvözlőm szivem 
mélyéből ! Legyenek uttőrői a haladás, az egyházépítés terén egymással egyesülő 
erőnek, — és eljön az idő, midőn a panasz jaja elnémulván, amaz apostoli 
szóban hálaadó zsoltárba olvad : „a régiek elmultak, ime mindenek meg-
újultak!" (2 Kor. 5 n ) . Ily jól sikerült ünnepe rég nem volt a magyarhoni e. 
e. e. gyámintézetnek. A gyűlés érdekességét nagyban emelte a „vallásos 
estély", mit a soproniak gyűlést megelőző este a templomban rendeztek. 
Altdörfer orgonajátékával hatott. Gyújtó, lelkesítő hatását nem lehet eltagadni 
annak a szép zsoltárnak, mit Kapi vegyeskarra áttett. Thiering Matild Beethoven 
bűnbánó énekével áhítatot keltett. Hasonló hatása volt másnap annak a ritka 
szép jelenetnek, mikor nők és férfiak, ifjak és vének az őskeresztényeket 
követve lerakták ajándékaikat az apostolok lábainál, a szeretet oltárára. 

Az ismeretes elnöki megnyitó után elmaradásukat sürgönyileg kimentették: 
báró Prónay, Radó, Radvánszky János és Ihász Lajos. Utóbbi kettő a gyám-
intézetre 100, illetve 150 forintot küldött. Azután Dianiska Andor helyettes 
egyházi elnök adta elő évi jelentését, melynek kapcsán örvendetes tudomásul 
szolgált, hogy a magyarhoni e. e. e. gyámintézet egyik kipróbált vitéze : 
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dr. Baltik Frigyes lett megválasztva egyházi elnöknek, ki székét nyomban, 
lényegében a következő beszéddel foglalta el : „Midőn ezelőtt két évvel az 
egyházkerületi gyámintézet elnöki székétől megváltam és az egyetemes gyám-
intézet ideiglenes vezetését a rendes elnöknek átadtam, nem gondoltam volna, 
hogy még egyszer a gyámintézet vezetése reám lesz bizva ; mert sem koromnál 
fogva, sem elfoglaltságom következtében nem érzem magamat arra eléggé 
alkalmasnak, hogy egy újabb munkakört nyissanak a számomra. Azonban az 
egyházkerületek így határoztak . . . a felajánlott állást elfoglalom, hogy míg 
gyarló erőm engedi, éltem alkonyán tiszttársaimmal együtt e sátorban egyhá-
zunk testének minél számosabb sebeit beköthessük, s ez által saját sebeink 
is ápolásban részesülnek, mit egy negyedszázadon át gyámintézeti munkám-
ban, nehéz óráimban bőven tapasztaltam. 

S annál nagyobb készséggel lépek be újból e hajlékba, mert ennek élén 
azt a nagyméltóságú férfiút tisztelhetem elnöktárs gyanánt, ki nemcsak a dicső 
magyar szent koronát őrzi, de szintoly híven őrzi szivében a nemes Radvánszky-
család ősi tradícióit is evang. egyházunk érdekében. Megkönnyíti munkámat 
az a körülmény is, hogy gyámintézetünk vezetését olyan főmunkásnak a kezé-
ből veszem át, ki kitűnő szakavatottsága, vasszorgalma és hathatós befolyása 
által gyámintézetünket a legfényesebb eredménnyel vezette. Nekem is kedvező 
lesz gyámintézeti működésem, mert a kerületi elnökökben egytől-egyig régi, 
kipróbált, jó munkatársakat tisztelhetek. Felmentve érzem magamat, miután 
a közelmúltban is együtt dolgoztunk, hogy részletes programmot adjak. Rövi-
den kijelentem, hogy tisztelt hivatalbeli elődöm nyomdokába lépek. Áldás van 
abban . . ." 

Most következett az a fentebb rajzolt ritka szép jelenet, mikor a soproni 
evang. nőegylet gazdag ajándékokat hozott a gyámintézet céljaira. Ajándékát 
dr. Artner Jenőné Kmetty Friderika úrhölgy e szép beszéddel nyújtotta át : 
„Főtiszteletü és Nagyméltóságú Elnökség! Mélyen tisztelt Közgyűlés! En-
gedjék meg, hogy mi is, mint a helybeli gyámintézeti nőegylet képviselői, 
önöket örömmel és tiszteletteljesen üdvözölhessük! Engedjék meg, hogy e 
Sopronra nézve oly nevezetes nap ünnepléséhez szinte legjobb erőnkből mi 
is hozzájárulhassunk, midőn csekély adományunkat személyesen átnyújtjuk. 
Kérjük önöket, ne méltóztassanak azokat anyagi értékük szerint becsülni, de 
szíveskedjenek tekintetbe venni, hogy mi azt, ami csekély erőnkből tellik, 
szivből adjuk". 

Majd meg a soproni theologusok hoztak 3 diszbibliát, szónokuk Kapi 
Béla theologus a következőket mondotta : „A szeretet szavával a j k u n k o n ^ 
szeretet könyvével kezünkben jelenünk meg itt egyházkerületi főiskolánk ifjú-
sági gyámintézetének nevében. Vájjon mivel fejezhetnénk ki az indító érzelmet, 
a célt, mely bennünket ide vezérelt, méltóbban, mint a szeretetben munkás 
hit e szent könyve által ! Legyen e szent könyv zálog, záloga a mi szerete-
tünknek ; legyen szimbólum : szimbóluma a mi belső vallásos lelkesedésünk-
nek. S midőn e 3 oltári bibliát ily jelentéssel ezennel átadni bátorkodom, nem 
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teszek egyebet, mint a szeretet egyesületének csekély áldozatát teszem le a 
szeretet oltárára. Oh, vajha a szeretet szelleme kihatna e könyvekből ! Vajha 
építenének oltárt az Urnák a hivők szivében ! Vajha forgatnák az írásokat és 
megtennék mindenek a maguk hitvallását : „örök élet vagyon abban !" Vajha 
felszállna minden hivő ajakáról ama boldogító fohász : Isten ! az én lábaimnak 
szövétneke a te igéd, és az én ösvényemnek világa!" 

Utánnuk a soproni gyülekezet magyar és német konfirmándusai rakták 
le ajándékaikat, összesen 68 forintot. Szószólóik Mally Irén és Rátz Ágoston 
voltanak. Ajándékot hozott a soproni felső egyházmegye, úgyszinte a locsmándi 
gyülekezet. Végül a soproni helyi gyámintézet világi elnöke, Lenk Lajos, két 
nehéz oltárterítővel kedveskedett. 

A soproni gyűlést megelőzőleg 1898 julius 10-én Miskolczon és utánna 
1898 október 18-án Budapesten iktatták hivatalukba Szentivány Árpádot és 
Zsilinszky Mihály egyházkerületi felügyelőket. Szentiványi Árpád székfoglaló-
jában rámutatott amaz öseröre, mely az egyházban és a vallásban rejlik ; 
Zsilinszky pedig azzal az imaszerű kérelemmel fordult az ég és föld minden-
ható urához : „Engedje meg, hogy evang. egyházunk hajója, mely annyi vihart 
diadalmasan állott ki, biztosan evezzen a Krisztus által kitűzött révpart felé ! 
Védő páncélja legyen a törvény, hajtóereje a lelkesedés, koronája az örök 
igazság, iránytűje a folytonos haladás, vezércsillaga pedig mindenkor az el-
érhető legnagyobb emberi tökéletesség !" 

Ez az esztendő termékeny a magyarhoni e. e. e. gyámintézetre nézve. 
Erre az esztendőre esik : özv. Káldy Gyuláné, dr. Láng Lajos, Szentivány 
Árpád 500—500 frtos alapítványa. Zelenka Pál tizedszer hozta meg szokott 
évi áldozatát 100 frtot, gróf Zay Miklós hasonló összeggel járult a gyáminté-
zet czéljaira. Özv. Káldy Gyuláné őméltósága a következő levél kíséretében 
küldte be alapítványát a Gyámintézet szerkesztőjéhez : „Nagytiszteletü Ur ! 
A folyó évi augusztus hóban megtartott egyházkerületi ülés alkalmával öcsém, 
Rupprecht Olivér által a gyámintézet részére bejelentett csekély adományom : 
500, azaz ötszáz forintokat, kedves emlékű jó fiam, alsókáldi Káldy József 
nevére, mint alapítványt azon kéréssel küldöm, hogy a segélyre szorult egy-
házak közül a „kissomlyai" egyház szükség esetén előnyben részesíttessék. 
Kiváló tisztelettel. A.-Káld, 1898 szept. hó 1-én. Özv. alsókáldi Káldy Gyuláné 
m. k." 

II. Vilmos német császár, ki előtt a római Caesárok és hatalmas impe-
rátorok képe áll követendő példa gyanánt, Jeruzsálemben templomot építtetett 
s annak a felszentelését 1898 október 3l-re tűzte ki. Ez alkalommal magával 
vitte leghíresebb udvari papjait, Magyarországot Zelenka püspök képviselte. 
A templomszentelés fejedelmi nagy pompával ment végbe. Előző nap a~német 
fejedelmi pár istenitiszteletet tartatott magának Bethlehemben, este naplemen-
tekor az Olajfák hegyén. Az új templom küszöbén, mely „Megváltó" nevet 
visel, Vilmos császár az őt fogadó Bosse kultuszminiszternek azt felelte : 
„Puszta beszéddel semmit sem lehet végezni keleten. Reméli, hogy az evan-



gélikusok életmódjukkal is tanúságot fognak tenni az evang. hit igazságairól". 
Ujabban ismét két templom épült a szentföldön, felszentelésük 1910 április 
9-én és 10-én ment végbe, nagy egyházi ünnepségek közt, melyen a német 
császárt a trónörökös Eitel Frigyes képviselte. Az egyik a Sión hegyén, a 
másik az Olajfák hegyén épült. Mindkettőt a német császár építtette. Az alap-
követ még 1898-ban letették hozzá, mikor a császár a szentföldön járt. A 
német lapok igen nagyszerűnek festik e két templomot és annak vidékét. 
Utóbbiról azt írják, hogy a templom tornyáról nézve gyönyörű szép tájkép 
tárul a néző szemei elé. Legközelebb van hozzá Jeruzsálem, a mögött a kies 
Sáron völgye, bámulatos szép rózsáival, messzebb a Közép-tenger kék hab-
jaival, keletre Juda hegye, lejebb a Holt-tenger, a Jordán-völgye és a Moabita-
hegyek. 

! 878-ban Ausztria és Magyarország Boszniát és Herczegovinát okkupálta, 
1909-ben pedig annektálta. Az okkupáció előtt Boszniában majd alig laktak 
evangélikusok. Ha laktak is, életjelt magukról nem mertek adni, hitüket nyil-
vánosan nem vallhatták, Istent saját egyházuk szertartásai szerint nem imád-
hatták. Az első „esdő szó"-t Boszniából 1898-ban vette a gyámintézet. Már 
ekkor az evangélikusok száma 4000-en felül volt s három egyházközséget 
képeztek : Franz Joseffelden, Banjalukán és Szarajevóban. Templomépítésre 
kértek segélyt s bizalmukat bennünk helyezték, annyival inkább, mert a szara-
jevói egyház minden tagja Magyarországból származott. 

Ujabb időben szokásba jött, hogy a magyarhoni e. e. e. gyámintézet 
majdnem minden évben kiküld valakit Németországba, hogy a német Gusztáv 
Adolf-egylet főgyülésein magát képviseltesse. 1898-ban Raab Károlyt érte ez a sze-
rencse. Raab nevezett esztendőben részt vévén a Gusztáv Adolf-egylet glauchani 
gyűlésén, tapasztalatairól jelentést adott be, melyből közöljük a következőket : 
Julius 3-án érkezett Lipcsébe, s ott felkereste dr. Pank szuperintendenst. „Egy 
óránál — úgymond — tovább időztem nála Minden szavából meggyőződ-
tem, hogy dr. Pank az ellenünk indított hajszában szilárdan mellettünk van. 
Tetszésemre hagyta, hogy mikor akarok felszólalni. Azután elmentem dr. 
Frickéhez, s kértem jóakaratát szegény egyházaink számára jövőben is. Meg-
látogattam dr. Härtung és dr. Hölscher lelkészeket is, kik a Centraivorstand 
(központi elnökség) tagjai voltak. Mindkettő meleg érdeklődéssel tudakozódott 
egyházi viszonyaink felől. Julius 4-én Pankkal utaztam Glauchauba. Még az 
nap este volt az első társastalálkozás a „Theaterlocal"-ban, hol a kölcsönös 
üdvözlések után (közben ének és zene) már úgy 11 óra felé Herfurth beszélt. 
Hangsúlyozta ugyan a németséget, melynek az erdélyi szászok keleten véd-
bástyáját képezik, de beszédében higgadt és tárgyilagos volt, politikai szem-
pontokat nem érintett. Julius 5-én volt a tulajdonképeni hivatalos ülés, melyen 
idegenek nem szólaltak fel. Az elnöklő Pank engemet is üdvözölt, mint a 
magyarhoni e. e. e. gyámintézet képviselőjét, felolvasta a diósgyőri és a burgerhofi 
egyházak táviratait. A tárgyalásból megemlítendőnek tartom, hogy egy magyar-
országi theologus számára ismét 600 márka segélyt szavaztak meg „ösztöndíj" 
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címen. Kimondották, hogy jövőre a segélyezési tervezetből Trencsén és Tálya 
kihagyandók. Ebédre a helybeli szuperintendenshez, Weidauerhez voltam 
meghíva, ki igazi jóakarónk, különösen a Szepességben Burgerhofnak hathatós 
támogatója. Ott ismerkedtem meg Groszmannal, ny. szuperintendenssel, a G. 
Adolf-egylet megalkotójának fiával ; dr. Hohlschütter főegyháztanácsossal, ki 
az országos konzisztóriumot képviselte; dr. Richter werdaui szuperintendenssel, 
kitől egy kelyhet kaptam Horhi számára. Igyekeztem mindegyiknél a nyilvá-
nult érdeklődést kielégíteni s a téves nézeteket helyesbíteni. Az nap este, 
mikor még nagyobb közönség volt jelen, az elnök engemet hívott fel szólásra 
elsőnek. Átadtam a magyarhoni e. e. e. gyámintézet üdvözletét, szegényeink 
köszönetét ; rajzoltam viszonyainkat, egyházainkat úgy állítván oda, mint 
segélyreszorultakat és a segélyre érdemeseket. Julius 6-án volt az istenitisztelet, 
melyen dr. Reichard (Posenból) prédikált. Utóbbi a kirándulás alkalmával 
Rochsburgba, hova Schönburg-Glauchau gróf hívott meg bennünket, élcelve 
kérdezte tőlem : merünk-e még Magyarországon németül beszélni ? Én is élccel 
feleltem, a poseniek németesítésére célozván." 

Ugyanez esztendőben a dunántúli egyházkerületi gyámintézet ikerelnök-
sége is foglalkoztatta a közérdeklődést, az általa kiadott kétrendbeli felhívás-
sal, melynek költségeit a világi elnök, a mi Ihászunk viselte. 

Felhívásukban felsorolják azokat az alkalmakat és eszközöket, melyek-
nek felhasználásával az eddiginél sokkal többet gyüjthetnének gyülekezeteink 
a gyámintezetre. Különösen fontos, szerintük, „az elemi iskolai gyiijtésu. „Van 
— úgymond — hazai evangélikus egyházunkban körülbelül 150.000 elemi 
iskolás gyermek. Ha mindegyik évente csak egy krajcárt ád is gyám intézetre, 
ennyit pedig a legszegényebb is adhat, az évente 1500 forint, min 3 evang. 
tanítót lehetne alkalmazni oly vidékeken, hol az elszórt hitsorsosok gyermekei 
ez ideig szüleik szegénysége miatt hitoktatásban nem részesülhetnek." 



XV. FEJEZET. 

(Két érdekes levél. — Radó és Ihász. — A kőszegi nagy napok. — A gyámintézet 
Szarvason. — Balassagyarmat. — Dr. Weszter Lajos alapítványa. — Gyámintézeti 

hitelszövetkezet.) 

Az 1899-dik esztendőről két érdekes levél fekszik előttünk. Az egyiket 
Szontágh Pál valóságos belső titkos tanácsos, a másikat idősb Sztehlo János 
kiérdemült főesperes irta hozzánk gyámintézeti ügyben. Közöljük úgy az egyi-
ket, mint a másikat, habár csak kivonatban is : 

I. 

„Horpács, (u. p. Nagyoroszi, Nógrádvármegye) 1899 április 17-én. Nagy-
tiszteletü, Különösen tisztelt Uram ! A „jókedvű adakozót" stb. Mellékletben 
küldök a „Gyámintézet" számára (m. évi kiadási pótlékul inkább) 5 (öt) o. é. 
forintot. — Egyúttal felhasználom az alkalmat, hogy a Lap számára egy rö-
vid értesítéssel szolgáljak. S ez a következő : Lelkészünk Zatkalik Mihály 
(mert mi itt a bánki egyház fiókját képezzük) f. évi februárban ünnepelte 
lelkészsége 26-dik évfordulóját. Ebből 23 évet ezen gyülekezetünkben töltött. 
Egyházunk felügyelőjének (Veres Ernő úrnak) kezdeményezésére, néhány hive 
100— Egyszáz frankkal kedveskedtünk neki aranyban, ez alkalomból. Mert a 
papunk nagy családu férfiú, s nem látszott célszerűnek, kehellyel, tintatartóval, 
diszbibliával, vagy más ehhez hasonlóval ünnepelni meg jubileumát. Ezt any-
nyival inkább ; mert szeretett papunk terhes kötelességeket végez. Ugyanis, 
hiványszerüleg tartozik ő évenként 3-szor ide Horpácsra is kifáradni, hogy 
itt a nagyoroszi magyar (évenként fogyói!) híveknek, úgy néhány szórványos 
(cseléd 3 m. é. f.) hívének alólirottnak szerény házánál magyar nyelven osz-
sza a lelki vigasz malasztait. A megjelenés napjai : március 25-ike, aug. 
20-ika és dec. 8-ika. Ez azért van, mert ekkor Bánk egyházilag nem ünne-
pel. A szomszéd (nagyoroszi és helybeli) pápistaság pedig könnyebbíti ezen 
hivek megjelenését. Ez már évek hosszú során így van ; de nem azért írom, 
hogy ez is kinyomassék, nem hivalkodom vele. Csak igazolni akarom, hogy 
jobb reális értékkel, mint jelképező kedveskedéssel ülni meg papunk jubileu-
mát. Aztán én már nem élek soká, mert öreg vagyok. De az esperesség út-
ján (bekebelezéssel) biztosítva van a Szontágh Pál kisded birtokán azon 
szolgálmány, hogy a tulajdonos holta után is, akár pápista, akár görög, akár 
zsidó lenne a jogutód, a bánki pap horpácsi isteniszolgálata folyton fen-
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maradjon, avagy megváltassák. A pap |is megkapja azon díjazását, mit az 
eddigi birtokosnál kapni szokva volt. Sapienti, si non pauca, sed non plura ! 
Kiváló tiszteletem nyilvánításával maradtam Nagytiszteletüséged alázatos szol-
gája Szontágh Pál m. k." 

II. 

Bártfafürdő, 1899 jun. 11-én. Nagytiszteletü Szerkesztő Úr! A „Gyám-
intézet" f. évi 2-ik számában olvasom : „Tudvalevő dolog, hogy a magyar-
honi e. e. e. gyámintézet legutóbbi gyűlésén Sopronban alapját vetette meg 
egy alapítványnak, mely a tragikus halállal kimúlt Erzsébet királyné nevét 
volna megörökítendő a kőszegi leányiskolánál. Erre a célra legutóbb a vönöczki 
nőegylet 3 frtot küldött. Meg kell a gyűjtést mielőbb indítani, mert a királyné 
emlékét kicsinyes alapítvánnyal megörökíteni nem lehet." Bizony igen-igen 
helyes ez a megjegyzés, t. Szerkesztő úr! A fenti csekély kis összeg csak is 
alapvető kezdet akar lenni, egy elhintett mustármag, melyből mielőbb egy 
sokkal nagyobb és méltóbb emlékmű nőjje ki magát, hitrokon híveink kegye-
letes buzgalmának növesztő melege által, melyben bizonyára nem is lesz hiány, 
tekintve a kegyeletes szent célt, mely a soha eléggé meg nem siratható 
királyné dicső nevéhez fűződik s amely előtt soha meg nem szűnő hódolattal 
hajol meg minden magyar. Itt ezen emlékezetes gyógyhelyen ez idei első 
sétám elvezetvén a nagy „Deák-szálloda" mellett, épen olvasván egy diszes 
emléktáblán : „Ezen házban lakott Ő császári és apostoli királyi Felsége, 
Erzsébet királyné 1895 jul. 1. — jul. 22." Ugyanakkor történt, hogy szeren-
csés véletlen folytán egyik reggeli sétám alkalmával e páratlan ősfenyves 
csendes magányában, melyben a fenköltlelkű fejedelemasszony enyhülést kere-
sett magának mélységes gyászában, történetesen közel mellette elhaladván, 
közelről láthattam dicső alakját s hódolatos tisztelettel kalapot emelhettem 
(Ő viszonzásúl nyájasan „Jó napot" mondott) a tüneményes és gondviselés-
szerű királyné előtt, akit az Isten védangyalúl küldött akkor, mikor a nemzet 
a nagy szabadságharc túlfeszített küzdelmében csaknem kimerülve, néma meg-
adással volt kénytelen tűrni legszentebb igazságának eltiprását, tűrni egészen 
a kétségbeesésig, mikor legjobbjai hol csatamezőkön, hol a vérpadon elhulltak, 
vagy sötét börtönökben és szomorú száműzetésben éltek és nem akadt a világ 
államférfiai közt de egyetlen egy sem, ki a leigázott nemzet érdekében hatha-
tósan szót emelt volna . . . Akkor e fenköltlelkű nő mély érzéssel, történeti 
helyes belátással és finom tapintattal védelmébe vette e sokat szenvedett vér-
tanú nemzetet s nagy szellemével, szive egész melegével új életre kelté a 
már-már reményte len t . . . " 

1899-ben Radó Kálmán halálát Gyurátz püspök a következőkben hozta 
tudomására egyházkerületének. Nagytiszteletü Esperes Úr ! A Mindenható vég-
zése folytán egyházkerületi felügyelőnk, nagyméltóságú szentmártoni Radó 
Kálmán valóságos belső titkos tanácsos úr mindnyájunk fájdalmára folyó évi 
julius hó 1-én a minden halandók útján őseihez tért. Halála egész magyar-
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honi evang. egyházunkban a gyász érzését kelté fel. De legnagyobb veszteség 
ez közvetlen dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerületünkre, mely kiváló tehet-
ségekkel megáldott, a közügyek terén nagy érdemeket szerzett hü tagját, a fel-
ügyelői állásban tisztének minden igazságát betöltött, egyháza érdekét mindig 
szivén viselt lelkes vezérét siratja benne, ki mig élt, nem szűnt meg az egy-
házért tenni, áldozni : méltó arra, hogy az egyház hálás emlékezettel őrizze, 
áldja nevét holta után is . . . " A képviselőház elnöke pedig a képviselőház 
jul. 3-iki ülésében így emlékezett meg e nagy államférfiuról : „Minden állá-
sában, melyet a közéletben betöltött, meleg hazaszeretetével, páratlan buzgó-
ságával, férfias erélyével és jellemszilárdságával tüntette ki magát, és általá-
nos rokonszenvnek örvendett". 

A felügyelői székben Ihász Lajos lett az utódja, kit 1899 nov. 29-én 
iktattak hivatalba Pápán. Beiktatása rendkívül fényes volt. Sorra ünnepelték : 
Qyurátz püspök, Prónay báró, Laszkáry, dr. Baltik, Antal Gábor, Kolozsváry 
József Veszprémvármegye alispánja, Mészáros Károly Pápa város polgármestere 
és még sokan . . . szebbnel-szebb beszédekkel. — Miután Baltik a magyar-
honi e. e. e. gyámintézet nevében szólt, idézem e beszédéből e helyen a 
következőket: „Üdvözlöm Méltóságodat az egyetemes gyámintézet nevében! 
Méltóságod eddigi buzgó és áldásos munkásságának nem kis részét a gyám-
intézetnél fejtette ki, kerületi elnöki minőségben. Ezen előkelő állásban Méltó-
ságodat mindnyájunk szeretete és közbecsülése kisérte, mert áldó szeretete 
évről-évre növekedett gyámintézetünk iránt s mindig tettekben nyilatkozott. 
Nem akarom nagy szavakkal magasztalni mindazt a nagy sok jót, mit Méltó-
ságod a gyámintézettel cselekedett. Méltóságod különben is annak a nagy 
elvnek barátja, hogy ahol tett kell, ott a szavak némuljanak el s helyettük a 
tettek beszéljenek! Különösen a szeretet munkájában van erre nagy szükség. 
Amire a gyámintézetnek legnagyobb szüksége vagyon, arról a gyámintézet 
évkönyvei Méltóságod mellett a legfényesebb bizonyságot szolgáltatják. Mert, 
hogy e kitétellel éljek : Méltóságod „saját vásznával" kötözte be szegényeink 
fájó sebeit". 

Az ünnep legkimagaslóbb fénypontja mégis az volt, mikor az egyház-
kerület jegyzője felolvasta Ihásznak a püspökhöz intézett levelét, melyben ma-
gát kötelezi, hogy amig hivatalát le nem teszi, évente 2000 koronát bocsát az 
egyházkerület rendelkezésére, azzal, hogy annak fele mindenkor gyámintézeti 
célokra fordíttassák. Ugyanakkor jólelkű neje 400 koronát adott a gyámoldára. 

Előttem áll a férfiú, kit tettei tettek naggyá, egyéniségének szerénysége 
semmivel sem kisebb annál. 

A Radó-gyász szept. 6-án Kőszegen gyászistenitisztelettel ért véget. Az 
emlékbeszédet Horváth Sámuel egyházkerületi főjegyző tartotta. Ugyanakkor 
az egyházkerület az elhunyt Erzsébet királyné emlékét jegyzőkönyvébe iktatta 
s a kőszegi evang. felsőbb leányiskolát felavatta. Az ünnepségek három napon 
át tartottak. 

A magyarhoni e. e. e. gyámintézet 39. évi közgyűlését 1899 szept. 23. és 
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24-én Szarvason tartotta. A közgyűlés tagjainak fogadtatásáról a legilletékesebb 
körök úgy nyilatkoztak, hogy az „fejedelmi" volt. Mi is igazat fogunk nekik 
adni, ha beleképzeljük magunkat abba az emberáradatba, mely az nap Szarva-
son együtt volt; ha visszagondolunk az előkelőségek festői csoportjára, kiket 
Melis János, Szarvas főbírája vezetett; ha lelki szemeink előtt még egyszer 

^TéTvOmHfH-látjuk a főiskola viruló ifjúságát, a disztornászok daliás alakjait, a 
tűzoltók sisakos vitézeit, az iparostestület mozgékouy tagjait, 200 fehérbe öl-
tözött, mosolygós szarvasi lány vidám arcát, 150 bandérista délceg lovasait és 
szebbnél-szebb úri fogatokat. Előttük mentek az ünneprendezők, Benka Gyula, 
Bolza gróf és Bakay Gézával az élén. Hátha még arra a zászlóerdőre gondo-
lunk, mely elhomályosította a napot és arra a sok iskolás gyermekre, kiknek 
sorfalai közt történt a bevonulás. És ez mind két szép és nagy eszmének 
szólott, melyet a .Gvámintézet és Luthertársaság képvisel. Egyik a szeretet 
oltárát őrzi, akárcsaka" kerúbímok, hogy az áldozat tüze soha ki ne hamvad-
jon, a másik a világosság fáklyáját lobogtatja. A közgyűlést Baltik imával 
nyitotta meg s a távollevő elnök helyét itt is Ihász töltötte be. Az első szónoka 
a gyűlésnek Sárkány Sámuel püspök volt, ki a következőket mondotta : „Ünnep-
számba megy nálam valahányszor a gyámintézet ünneplő közönségéhez csatla-
kozhatom ; annyival inkább most, mikor egyházkerületem egyik nagy és elő-
kelőbb alföldi gyülekezete először fogadja szives vendéglátással a magyarhoni 
e. e. e. gyámintézet vándorapostolit mind a négy egyházkerületből. A gyám-
intézet célja nagy és nemes cél, oly nemes, hogy annak minél nagyobb kör-
ben leendő megvalósítása egyre feltűnőbb áldás lesz evang. egyházunkra. Mert 
egy olyan fontos célt szolgál, olyan dolognak a megvalósításán fáradozik, 
mely legméltóbb egyházunkhoz : „Erősíteni a gyöngéket, összegyűjteni a szét-
szórt csontokat". Lehetetlen tehát, hogy amidőn a gyámintézet vezérférfiait 
magam és egyházkerületem nevében üdvözölni szerencsém van, hogy akkor 
áldást ne kérjek Istentől arra a szent munkára, mely igazi evangyéliomszerü 
munka." Majd Baltik adta elő évi jelentését, melyben „Istennek áldott emberei"-
hez fordul s Lábánnal szólva azt mondja nekik : „Jöjj be Istennek áldott 
embere! miért állasz itt künn?" Azután pedig elparentálta a gyámintézet 
halottjait, báró Radvánszky Jánost, Radó Kálmánt, Busbak Ádámot és Truszik 
Jánosnét, ki a nagyszombati evang. gyülekezetnek szép kápolnát építtetett a 
temetőben s a gyámintézetnek is 200 frtot hagyott. Beszéde folyamán a 
gyámintézet évi mozzanatai közül kiemelte, hogy Szabadka új templomának 
alapkövét aug. 20-án tette le és hogy a tiszakerületi gyámintézet Szentiványi 
utódjául Radvány Istvánt választotta, ki ez évben helyét 500 forint adomány-
nyal foglalta el. 

A következő évben Balassagyarmaton találkozunk a magyarhoni e. e. e. 
gyámintézettel. Báró Radvánszky Béla koronaőr elnöki megnyitójában Balassa-
gyarmattal, illetve Nógrádmegyével foglalkozik, kiemeli Balassa Bálintot, Rimai 
Jánost és Madách Imrét, mint a vármegye szülötteit. Ezen a gyűlésen lett 
bejelentve dr. Weszter Lajos végrendelete, mely messzehatő intézkedéseivel, 
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különös dispoziciójával gondolkodóba ejtette a legélesebb elméket is. Neveze-
tesen dr. Weszter Lajos cs. és kir. törzsorvos Lőcsén, 1891 junius 21-én kelt 
végrendeletében akként intézkedett, hogy : a) Lőcse városában, Zárda-utca 20. 
sz. a. fekvő és a lőcsei 1765. sz. tjkvben felvett házát, b) a lőcsei 1765. sz. 
tjkvben felvett 57 katasztrális hold 436 D-öl szántóföldjét a magyarhoni e. e. 
e. gyámintézetre hagyományozta . . . a^zal, hogy nejének a hasonélvezeti jog 
az egész hagyatéki vagyonra életfogytáig fentartassék. 

A magyarhoni e. e. e. gyámintézetnek hagyományozott örökséget mégis 
örökhagyó oly célnak megnevezésével rendeli ki, hogy a hagyaték jöve-
delme neje halála után mindaddig tőkésíttessék, mig a tőke négymillió forintra 
nem emelkedett, amikor is a 4 millió ingatlanba fektetendő és 4 egyenlő 
részre osztandó s az első millió evang. leányok számára emelendő felső leány-
iskolára és ezzel kapcsolatos evang. nőcselédiskola felállítására és fentartására 
fordíttassék, a második millió jövedelme evang. gyermekek számára emelendő 
lelenc- és árvaházra fordíttassék, a harmadik millión „Szegények háza" épít-
tessék és tartassék fenn evang. férfiak és nők számára, a negyedik millió 
jövedelme adassék mindenkor a tiszai egyházkerület püspökének személyes 
használatra, mindazáltal azzal az utasítással, hogy az első püspök, ki ezen 
vagyon élvezetébe lép, tartozzék Budapesten egy palotát építeni a felsőházba 
meghívott püspökök számára. 

E mellett örökhagyó kiköti, hogy az összes terheket, melyek a házon 
feküsznek, a magyarhoni e. e. e. gyámintézet viselje, tehát azon közterheket 
is, melyek az özvegyi haszonélvezet ideje alatt válnak esedékessé és hogy a 
szóban levő ház csak örökhagyó özvegyének halála után lesz a magyarhoni 
e. e. e. gyámintézetre telekkönyvileg átruházható. 

Kezdetben a jogászok jogi véleménye az alapítvány elfogadása ellen 
nyilatkozott. Időközben azonban a haszonélvező özvegy elhalálozván, a meg-
változott jogi vélemény alapján a beszavatolás az egyetemes evang. egyház 
javára megtörtént, a vagyonkezelés pedig a magyarhoni e. e. e. gyámintézetre 
ruháztatott. Dr. Weszter Lajos alapítványa ez idő szerint : 31.025 korona érték. 

Radvány István, mint a tiszakerületi gyámintézet világi elnöke, mikor 
székét elfoglalta, székfoglaló beszédében a „szövetkezés" eszméjét gyámintézeti 
téren is megpendítette. Célja lett volna e szövetkezésnek : a tagokon hitel-
igényeik kielégítése által segíteni.1 A felvetett eszme mindidáig megvalósítva 
nem lett. 

1 Lásd alapszabályjavaslatát „Gyámintézet" 1900. évf. 2. szám. 



XVI. FEJEZET. 

(Fejedelmi ajándék. — A század fordulópontján. — Baldácsy Antal báró emlékezete. 
— Nagyvárad esdő szózata. — Lelkészfiak segélyezése. Pécs Krisztina és Böhm 

János gyámintézeti hagyatéka.) 

Gróf Pálffy János, a bajmóczi vár ura, valóságos „grand seigneur", ami-
nőknek az emlékét a XVIII. századbeli francia irók tartották fenn számunkra, 
óriási vagyonának nagy részét jótékony célokra, kastélyait és műkincseit pedig 
az államra hagyta. E helyen csak az 1900-ban kelt s a magyar középosztály 
fiai számára, iskolai ösztöndijakra tett alapítványáról akarunk megemlékezni, 
mely három millió korona értéket képvisel, 5758 kat. hold erdőből és 734 
kat. hold szántóföldből áll. Ennek az alapítványnak a magva a vöröskői vár, 
melyből az őt megillető s / s - ad részt a rokonok tartoznak nyári üdülőhelyűi 
átengedni beteges középiskolai tanárok és növendékek számára. Alapítvá-
nyával módot akart nyújtani a szegény anyagi viszonyok közt levőknek, hogy 
közép- és főiskolai tanulmányaikat folytathassák. Valójában fejedelmi ajándék. 

1901-el újabb századba lépett az emberiség. E század első évében fog-
lalta el elnöki székét dr. Pank szuperintendens a német G. A. egyletnél, 
Königsbergben, a 200 éves porosz királyság fővárosában. Az akkor elmondott 
nagyfontosságú székfoglaló beszédéből közöljük a következőket: „Egyletünket 
több mint egy negyedszázadon át oly férfiú vezette, kinek csak nevét kell 
említenem és azonnal lelkesedés szállja meg a sziveket, mert dr. Fricke titkos 
egyháztanácsos úgy szólva, személyesítője volt intézetünknek. Már mint tanuló 
1842-ben részt vett annak lipcsei főgyülésén, és még Braunschweigban is tőle 
hallottuk az elnöki megnyitót. Nem akarom részletezni, hogy mi mindent 
köszönhetünk egyletünk vezérének, azért az égő szerelemért, mellyel evang. 
egyházunk iránt viseltetétt, azért a lelkiismeretes hűségért, amellyel legkisebb 
dolgait is végezte, azért a fáradhatlan munkakedvért, mellyel évente 6000 ügy-
darab elintézésébe sem fáradt bele, — azokért a lelkes, gyújtó beszédekért, 
melyekkel mindig készen volt. 

Többet mond egy egyetlen tény felemlítése, annyi sok beszédnél. Az 
évi segélyezések összege ő alatta 680.000 márkáról 1,300.000 márkára emel-
kedett, vagyis majdnem megkétszereződött. Vezérletének utolsó éve 1899-re 
esik, de szeretetének nem ez volt utolsó éve. A vezérpálcát letette ugyan 
kezéből, de a kéz a szívvel együtt mienk maradt. A mai gyűlés, hiszem és 
tudom, hogy nyilvánosan és ünnepélyesen ki fogja mondani, hogy hála-
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tartozását képtelen dr. Fricke iránt még csak felszámítani is, anr^ál kevésbbé 
leróni. Helyére Önök bizodalma engem, érdemetlent hivott meg. Addig is, míg 
nálamnál jobbra és erősebbre találnak, itt állok, rendelkezésükre bocsátom 
magamat, fogadjanak szeretettel és legyenek segítségül ! Egy dologról bizo-
nyosak lehetnek, hogy az a férfi, aki önök előtt áll, egész szivével a G. A.-
egyleté, kinek lelkiismerete jól tudja, hogy mi van rábízva, ki tekintetét hittel 
emeli fel az Urak Urához, ahonnan jő a segedelem. A G. A.-egylet königsbergi 
főgyülésével a század fordulópontján áll. Maga is a XIX-ik század szülötte, 
annak teljes átélte. Annak fejtegetésébe nem bocsátkozom, hogy ez idő 
alatt egyletünk rendkívüli módon mennyire növekedett. Legyen elég csak annak 
az egy dolognak felemlítése, hogy amikor a G. A.-egylet az új századba lép, 
kíséretét képezik: 45 főegylet, 590 nőegylet, 1918 fiókegylet és másfélmillió 
évi segélyösszeg. És ezt nem dicsekvésből hozom fel, csak megemlítem, hogy 
ez által is lerójuk azt a kötelességet, amellyel a mennyei Atya megmérhetetlen 
kegyelmének és szeretetének tartozunk. Vétkeznénk Isten dicsősége ellen, ha 
egyik századból a másikba átlépnénk, anélkül, hogy kezeinket összetéve hálát 
ne mondjunk ennyi jóság és irgalmasságért. De egyletünknek nemcsak külső 
fejlődésére gondoltam, hanem annak belső fejlődése is lelkem előtt áll. Bizony-
nyal elmondhatom, hogy egyletünk is erősödött, mint az az ember, ki Krisztus-
ban lesz férfiúvá. Ama jelentőségteljes időszakok, amelyeken az evang. egyház 
a múlt században átment küzdelmei és viszontagságaival, a G. A.-egylet 
szűkebb történetében mind visszatükröződnek, sőt maga a G. A.-egylet sem 
volt lényegtelen befolyással arra, hogy az evang. egyházban az evang. szellemi 
élet fellendüljön. Az egyházi élet ama két erőnyilvánulása mellett, melyek a 
két utóbbi generáció idejére esnek, nevezetes a kiilmissió, mely egészen a 
pogány világig elhatott, és a belmissió, mely a haza határain belől mozog, 
joggal helyet foglalhat, mint ugyanazon anyának a szülötte: a Gusztáv Adolf-
egylet, mely az evang. hitsorsosokat összeköti, kétszeresen : künn a diasporában 
és benn a hazai egyház terén. A G. A.-egylet egyházunk sajátságos élet-
nyilvánulásává lett, saját élete is ettől függ. A G. A.-egylet azok közé a csele-
kedetek közé tartozik, melyeket Isten egyháza vezetésében az utolsó évszázad-
ban maga végzett. Mindezek a szent Istennek voltak utai, nemcsak a mi 
egyletünk, hanem főképen a mi egyházunk. 

Mostannal egy új századba, a XX-ikba lépünk. Mit hoz e század szá-
munkra? Ünnepi nyugalmat sehogysem. Ezt már nyitott szemmel látnunk 
lehet. Nyugalom helyett még erősebb munka, még nagyobb feladat várakozik 
ránk. És ha mi, mint evang. keresztények, az új század titokteljes kapuján 
bemenni nem akarunk, még pedig szövétnek nélkül, mely az Istennek beszéde, 
avagy pedig pálca nélkül : akkor úgy tűnik fel nekem, mintha egy láthatatlan 
kéz jelennék meg előttem, és az első Pál-féle levelet nyitná ki s azt adná 
utravalóúl jelszó, figyelmeztetés gyanánt és igéret, szinte paizsúl, mellyel a 
G. A.-egylet a komoly határvonalat bátran átlépheti azzal a hitvallással és 
fogadással : „Nem szégyenlem a Krisztus evangyéliomát, mert Istennek hatalma 

Bognár Endre: Az ev. gyámintézet második huszonöt-éve. 10 
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minden hívének üdvösségére" (Róm. 112). Igen ! a tiszta evangyéliom Isten-
nek hatalma még ma is, s ugyanaz leszen mindenkoron. Nem-e ez az irás 
olvasható a XX-ik század hitfejénél is sokféleképen, és új, megható alakban ? 
Visszagondolok az európai népek fejlődésére a reformáció óta. Amely népek 
egykor minden emberi erőt megragadtak, egész az embertelenségig véve a 
dolgot, hogy a Krisztusban megjelent isteni kegyelemről szóló tant elnyomják, 
a reformáció isteni magvetését eltiporják, századokon keresztül úgy tetszett, 
mintha csak ezen tettük büntetetlenül maradna, sőt mi több, mintha ezt Isten 
erejével vitték volna végbe. De ma magasabb szempontból tekintve a dolgot, 
azt látjuk, hogy itt is valóra válik, lassan bár, de feltartoztathatlanúl az az igaz-
ság, hogy a világtörténet egyúttal világitélet. Olyasmi van készülőben, mintha 
csak leszámolás történnék azokkal az országokkal, melyek, volt ideje, — hogy 
inkább szerették a sötétséget, mintsem a világosságot. Hasonlóképen egy benső 
érzés azt súgja nekünk, hogy azok a népek vagy hallgatnak még a 11-ik 
órában az evangyéliom szavára, mely általuk sokáig börtönre itélve volt, és 
most megjelenik a börtön ajtón azzal a kopogtatással, hogy nyiljék meg az 
Isten fiai előtt a szabadság ajtaja, — vagy pedig világosságuk végkép el-
enyészik, mivelhogy nincs isteni erejük és a világtörténet „árnyékának tarto-
mányában" lesz helyük, hogy ott üljenek. Megfordítva, viszont ki merné 
tagadni, csak a hatalmas német birodalom erejére s annak vezérszerepére 
kell gondolnom, melyet az emelkedő kultura terén elfoglal, hogy mindez 
szoros összefüggésben van azon isteni erőkkel, melyek a protestántizmusban 
rejlenek. Amit a világ mával kétszázad mesgyéjén észrevesz, hogy a hangadó 
szerepet a népek koncertjében egy evangélikus császár viszi, tulajdonítsák bár 
ezt sokan a hallatlan véletlennek, vagy bárminek ; akinek szemei vannak a 
látásra, az bizonyosan egy magasabb kormányzatot vesz észre abban, és 
sejteni fogja, hogy az a titkos erő az evangyéliom tiszta forrásából buzog 
fel a népek számára. Avagy becses figyelmüket arra hívjam-e fel, mi most 
Franciaországban vagy Ausztriában történik? Értem alatta az ottani evan-
gélikus mozgalmat. Mert hiszen azon a nagy halálmezőn, melyen egykor a 
még emlékezetnek is irtóztató ellenreformáció virágzó • evang. hitéletet erő-
szakkal fojtott meg, és temetett el, a tetemek megmozdulni látszanak, mintha 
csak életre ébredni akarnának. A mag tehát, az evangéliom magva, mely 
két-három századon át vér és hamu alatt eltakarva volt, még mindig elég 
életerős, hogy újból kicsirádzék és megbizonyodjék boldogító isteni erőnek 
lenni. Bizonyára nem emberektől van e dolog, hanem Istentől, és csuda-
számba megy nekünk. Általa egész szivünk mélyéig meg vagyunk hatva, s 
emlékeztetve vagyunk a reformáció tavaszi napjaira, mikor azt halljuk, hogy 
itt is, ott is az emberek eladják javaikat, hogy az evangélmi drága kincset 
megszerezhessék. És így nemcsak arról van szó, hogy „erősítsd meg, kik 
halandófélben vannak", hanem arról is, hogy erősítsd meg az élőket, kik élni 
szeretnének. Akik a ő kezüket felénk nyújtják, azok nem haldoklók (morituri), 
hanem újjászülöttek (quasi modo geniti). Ennek következtében a G. A.-egyletre 



— 147 — 

újabb feladatok várakoznak az új században. Csak röviden akarom meg-
említeni : azon kell lennünk, hogy Ausztriában a theologusok számát szaporít-
suk, a fontos diakonissza-intézményt pártoljuk, kiváltképen a diasporában. 
Igen ám ! de az egyre növekvő feladatok újabb eszközök gyarapodását köve-
telik. Sebaj ! az evangéliom azért isteni erő, hogy ahol él a szivekben, ott 
az arany és ezüst se maradjon el. Ennél még messzebbre vetem tekintetemet. 
A jövő század mindinkább be fogja bizonyítani, hogy a népek jövője a közle-
kedési eszközök jó felhasználásától függ, vagyis a tengereken döl el. Túl a 
tengereken, különösen Braziliában már is sok hitsorsosunk van, 300.000 
németnél több nélkülözi ott a lelki gondozást, és így veszedelem fenyegeti 
őket, ha őket nem, bizonyára az ő gyermekeiket és unokáikat, hogy elveszítik 
apáik hitét. A modern közlekedés utai a G. A.-egyletet is arra tanítják, hogy 
más módokról is gondoskodjék ; s az isteni ujjmutatás előtt ő sem hunyhatja 
be szemeit. Útjelző karróit messzebbre kell levernie, segítő jobbját távolabb 
kell kinyújtani. De hát csak németekről van-e szó ? A G. A.-egyletnek mással 
nincsen dolga? 

Csudálatos ellentétet látok abban, hogy míg egrészről általános az a 
törekvés, hogy országokat összekapcsoljanak, népeket összeforrasszanak ; addig 
másrészről a fajok és nemek szerint való kiválás dolgában oly erős ösztöne 
van az egyes népfajoknak, nemzetiségeknek, aminőre a történet csak elvétve 
emlékszik. És e tény arra ösztönzi a G. A.-egyletet, hogy számot vetvén 
önmagával, állást foglaljon a nemzetiségekre való tekintetből. A G. A.-egylet, 
mint maga a lutheri reformáció, német földben fogamzott meg. És így német-
ség és evangéliom szorosan eggyek. Mégis nem mind evangélikus, ki német-
nek vallja magát ; viszont sok evangélikus van, ki nem német. Ebből kifolyólag 
a G. A.-egylet legfőbb gondját a németség képezi, de e mellett nem fogja 
elhanyagolni a más nemzetbelieket sem, mert tudja, hogy ő mégis csak 
evangélikus intézmény. Tehát a német mellett segélyezni fogja az olasz, 
francia, magyar, szláv, cseh és a lengyelt is. Mert ugyanaz az evangéliom, 
mely a legnagyobb nemzeti erő titkát rejti méhében, egyúttal a legerősebb 
nemzetközi kötelék is. Még egy dolog nyomja a szivemet. És ez a különféle 
konfessziók, hitvallásokra vonatkozik. Az a körülmény, hogy a G. A.-egyletben 
lutheránusok és reformátusok testvéri szeretetben találkoznak, sokaknál immár 
sokszor képezte a botránkozás kövét. Ez hozta létre a „Lutheránus Gottes-
kasten "-t, ez tartott vissza nem egy egyháztagot a G. A. egylettől. De kérdem: 
mikor a lutheránus Königsberg a hozzá menekült református németalföldiek-
nek és franciáknak helyet adott, váljon rosszat cselekedett-e akkor ezáltal ? 
Hibáztassuk-e érte utólagosan ? Hiszen Königsbergnek e segélynyújtása 
valódi nemes tett volt, prófétai szellemben felfogott és gyakorolt G. A.-egyleti 
működés. Vagy micsoda kárát látja az ember annak, ha jót gyakorol a más-
hitüekkel, avagy a jót ezektől elfogadja ? Amit Bismarck egyszer Kissingenben 
a német tanulóknak mondott, hogy „Uraim ! küzdjék le magukban a párt-
szakadást (itio in partes), mert ha összetartanak, akkor az ördögöt is kiverjük 
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a pokolból" ; — az ma is igazság. És ebben segítségünkre vannak más ellen-
tétes erők is. Monod a „Predicateur"-ban azt mondja: „A kath. egyház még 
megéri, hogy a modern világ az ő ölelései elől menekülni fog. A katholiciz-
mus igaz régi intézmény, de lejátszotta immár végkép szerepét. A reformáció 
kezdetén Franciaország, Ausztria, Spanyolország és Itália felosztották maguk 
között az egész világot ; mig a protestántizmus Európa éjszaki részén csak 
egyes ködös helyeken húzhatta meg magát nagy ajjal-bajjal, mint a kis moha 
a falrepedésekben. És most az igen kicsi-pici mohából egy óriási fa lett, 
melynek gyökerei az egész földön elterjedtek, és a pápaság roskadozó épü-
letét halomra döntéssel fenyegetik". 

Még más erők is vannak, melyek velünk együtt átlépik az új korszak 
küszöbét. Olaszország királyának ördögi meggyilkolása bevilágította újból azokat 
a mélységeket, melyeknek meredek partjain egyre botorkál az emberiség. Isten-
káromló radikálizmus, állati nihilizmus a kinövése annak a ferde világnézet-
nek, mely azt prédikálja, hogy nincsen Isten ! nincsen lélek ! nincsen lelki-
ismeret ! . . . 

1876 október 19-én egyrészről végvezekényi báró Baldácsy Antal, más-
részről a magyarországi összes protestáns egyházkerületek, és az egyetemes 
unitárius egyház megbízottai közt Tokaji Nagy Lajos budapesti kir. közjegyző 
előtt közokirat erejével felruházott örökalapítványi és ajándékozási szerződés 
köttetett. Melyszerint Baldácsy Antal báró, a magyar korona területén levő 
protestáns egyháznak,"""Benne a három protestáns hitfelekezet mind a l l ke-
rületének tulajdonjoggal átadott Tiszántúl a karczagi kir. törvényszék, a szolnoki 
és mezőtúri kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság területén levő birto-
kaiból : a fegyverneki, köteleki, tiszaroffgyendai, nagykiirüi, szentiványi és déva-
ványai birtokait, összesen 10.122 kat. holdat, a velük járó kisebb kir. haszon-
élvezetekkel : halászati, vadászati, mészárszéki, vásári, vám, rév és malomjogok-
kal, épületekkel, dohánytelepekkel és az összes gazdasági felszerelésekkel. E 
nagyszerű, valójában fejedelmi alapítvány céljául három pontot tűzött ki. A) Pusz-
tuló egyházak megmentése, Ínséges egyházak segélyezése, építkező egyházak 
gyámolítása. B) Szuperintendens urak illő díjazása. C) A lelkészek özvegyei 
és árvái ínséges sorsának némi enyhítése. — A nemes bárónak az alapít-
vány megtételéhez indító okúi szolgált: azon megingathatlan hite, erős meg-
győződése, hogy a hazai prot. egyház a magyarság előőrse és az alkotmá-
nyos szabadság védbástyája. Ezeken kívül : a protestáns hitfelekezetek nyo-
masztó anyagi körülményei, főpapjaiknak magasztos hivatásuk és előkelő 
állásukhoz aránytalanul csekély dijaztatásuk, a lelkészi özvegyek és árvák 
ínséges állapota. 

Báró Baldácsy Antal, a nagy alapító, az alapítvány megtétele után nem-
sokára, 1878 augusztus 8-án meghalt, amikor az alapítványi vagyon haszon-
élvezete, a fundus instructus birtokba vétele, a behelyezkedés ideje elkövetke-
zett. De mindez nem kis nehézségekkel járt ; mert az alapítványi birtok több 
oldalról perrel lett megtámadva. Hogy mégis á jogi viszonyok tisztázva lettek, 
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hogy ma már háborítlan tulajdonosa, haszonélvezője a prot. egyetemes egy-
ház a nagynevű báró alapítványának, ebben a Baldáesy-alapítványt kezelő 
bizottságnak tagadhatlan nagy érdemei mellett halhatatlan nagy érdeme van 
boldogemlékezetű gróf Lónyay Menyhértnek, a bizottság volt elnökének, ki a 
magyar földhitelintézet útján, annak segítségével e nagy felelősséggel járó 
ügynek pénzügyi nehézségeit leküzdötte, az alapítványt rövid idő alatt gyü-
mölcsözővé tette úgy annyira, hogy minden egyes egyházkerület évenként 
osztalékul 2000 forinton felül kapott. Bizonyosabb, mint nem, hogy az egész 
alapítvány-ügy Török Pál püspök bölcs fejében fogamzott meg, báró Baldácsy 
Antal csak az „úgy legyen"-t mondta rá. 

A közművelődés és kultura egyéb terén is ritkán találkozunk hasonló, 
még kevésbbé nagyobb méretű alapítványokkal, kitűzött céljaik közül pedig 
egyike sem oly kiszámíthatlan nagy, mint aminőt a Baldácsy-alapítvány maga 
elé tűzött. Mert ennek megítélésénél nem elég, hogy csak arról legyen szó, 
ami abban a három pontban foglaltik, mit a nagylelkű alapító alapítványában 
megnevezett, hanem szükséges, hogy az ennél sokkal magasztosabb célt, azt 
a beláthatlan erkölcsi előnyt is figyelembe vegyük, mely az alapítvány közös-
ségéből származik s mind a három prot. egyházra háramlik. Stand Lajos 
indítványára úgy az alapítványi igazgatóság, mint a tulajdonos egyházkerüle-
tek meghatalmazottjai e nagyfontosságú alapítvány megalkotásának 25-ik év-
fordulóját 1901 október 19-én közösen megünnepelték. 

Erre az időre esik a nagyváradi ágost. hitv. evang. egyház fennállásának 
százados ünnepe, mit azzal óhajt a gyülekezet emlékezetessé tenni, hogy 
elhatározza, miszerint új templomot épít. E célból kér segítséget. Esdő szavát 
így kezdi: „Isten nevében! Az egész Biharvármegyében egyetlen ág. hitv. 
evang. egyházközség emeli fel szavát százados fennállása küszöbén, azokhoz, 
kikből nem veszett még ki az Isten országa érdekében való munkálkodás 
magasztos érzése. A mult század elején 340 evang. hivő páratlan áldozat-
készséggel szerezte meg a mostani egyháztelket s épített rá egy szegényes 
imaházat. Ma mintegy 1000 evang. lélek van csak magában Nagyváradon . . . " 
Azóta temploma felépült s benne a hivek buzgón dicsérik minden vasárnap 
és ünnepnapon Istenüket, s ezzel Biharvármegye diasporáját is szorosabban 
magukhoz csatolják. 

Nem felejtkezhetünk meg e helyen a lelkészek fiait segélyező egyesület 
létrejöttéről sem, mi Veres József országgyűlési képviselő buzgóságát dicséri, 
mert létrejöttét egyedül annak köszönheti. Az általa ez érdemben kibocsátott 
felhívásból közöljük a következőket : „A szeretetnek legfőbb törvénye adott 
létalapot ennek az egyesületnek, lptjogát, szükséges voltát pedig megadja neki 
az a szánandó anyagi helyzet, amelyben az evang. lelkészek legnagyobb 
része szenved. Ha a hazai tanítóságnak sikerült egy oly intézményt felvirá-
goztatni, mint aminő az „Eötvös-alap", amely manapság 68-nak pénzbeli 
segélyt, 134 tanulónak szabad asztalt, 60-nak pedig ingyen lakást tud adni 
Budapesten . . . akkor azt hisszük, hogy egy kis buzgóság mellett . . . nekünk 
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se lehetetlen oly egyesületet felvirágoztatni, mint amilyennek „az ev. lelkész-
fiak segélyző-egyesülete" tervezve van". — „Boldogítóbb adni, mint elfogadni" 
még nem honosodott meg evang. egyházunkban sem. Azonban a nagy elv 
megvalósulása felé egyre jobban haladunk, különösen a gyámintézet terén. 
Azt mutatja az a két szép példa is, melyre rámutatni akarunk. És ez Pécs 
Krisztina és Böhm János példája. Pécs Krisztináról azt mondja a magyarhoni 
e. e. e. gyámintézetnek 1901. évi március 28-án Budapesten felvett jegyző-
könyve: „Az 1900. évi október hó 2-án Somorján elhunyt néhai Pécs Krisz-
tina végrendeletileg a magyarhoni e. e. e. gyámintézetnek 1000 korona kész-
pénzt és 5 darab Csallóközi Takarékpénztári és Népbank-részvényt hagyott". 
Böhm Jánosról pedig azt olvassuk, hogy „néhai Böhm János kiczlédi, vas-
megyei lakos a magyarhoni e. e. e. gyámintézetre 1000 korona értéket ha-
gyot". — Utóbbi adományáról az „Ev. Glocken" is megemlékezik s azt irja, 
hogy néhai Böhm János szorgalmas és becsületes, kegyes ember volt. Az Ur 
őt is nem egyszer meglátogatta. De ez is csak arra szolgált nála, hogy annál 
inkább Krisztushoz tért, miben ő nagy lelki nyugodalmat lelt. Életmódja egy-
szerű volt, nagyobb igényei sohasem voltak. Vagyonát az evangyéliom szelle-
mében kezelte. Szigorúan takarékosnak ismerte mindenki, de azért szive is 
volt a szükségben levők iránt, és az egyházi célokat mindenkor tőle telhetőleg 
pártolta. —- 30 évig élt házasságban, de magtalanul. Felesége halála után 
rokonainál lakott Kiczléden, ahol született. Böhm Terézen, Rutter Sámuelnén 
kivül volt egy másik rokona is, Böhm Sámuel missionárius, kivel szoros 
levelezésben állott, sőt ennek révén filléreivel segítette a bázeli missióegye-
sületet is. Böhm, ha tehette, egy vasárnapot sem mulasztott el, hogy az Ur 
házát fel ne kereste volna. A Szentírást és más vallásos iratokat nagyon sze-
rette olvasni. Legkedvesebb énekei közé tartozott: „Jézustel nem bocsátom!" 



XVII. FEJEZET. 

(Miskolcz. — Sátoraljaújhely. — Nyíregyháza. — Zámory Kálmán. — Rómától el. 
— Baltik püspök Kölnben. — Pantheon. — Kőszeg.) 

Mintha csak szövetséget kötöttek volna egymás közt a magyarhoni e. e. e. 
gyámintézet, a Prot. Irodalmi és Luther-Társaság a végből, hogy újból meg-
hódítják az evangyéliomnak az egész országot, 1901 szeptember két utolsó 
hetében hódító hadjáratra keltek, és sátort ütöttek első sorban Miskolczon. 
Onnan Sátoraljaújhelyre, majd meg Nyíregyházára mentek át. Ott voltak mind 
a két hazai prot. egyház nagyjai : miniszterek, államtitkárok, államférfiak, 
zászlós urak, püspökök, felügyelők, főgondnokok, országgyűlési képviselők, 
főrendek. Köztük: Hegedűs Sándor, Tisza Kálmán, br. Radvánszky Béla, br. 
Vay Béla, br. Prónay Dezső, gróf Vay Tihamér, br. Podmaniczky Géza, Zsi-
linszky Mihály, Gyurátz Ferenc, dr. Baltik Frigyes, Zelenka Pál, Sárkány 
Sámuel, Kun Bertalan, Kiss Áron, Antal Gábor, Bartók György püspökök, 
Laszkáry Gyula, Ihász Lajos egyházkerületi felügyelők, Lévay József, Bernát 
Elemér, Miklós Ödön, Szilassy Aladár, Ragályi Béla, Radvány István. 

Miskolczon a Prot. Irodalmi Társaság elnökei : Gyurátz Ferenc püspök 
és Hegedűs Sándor miniszter vitték a főszerepet. Gyurátz zúgó tapsvihar közt 
gyönyörű szavakkal zengett dicséneket vallásról, tudományról, testvériségről 
és nőnevelésről. Hegedűs az evangélikus templomban magával ragadta hall-
gatóit, különösen, mikor arról beszélt: „Tisztelt gyülekezet! ne essünk két-
ségbe a felől, hogy korunk nehéz megélhetési viszonyai, erős erkölcsi válsá-
gai, borzasztó megpróbáltatásai között, a nagy terhek között, melyekkel az 
élet jár, a nagy csábítások között, amelyeknek ki vagyunk téve, az értelmi-
ség és nép egyaránt: sokkal inkább van a hitre szükség, mint valaha. Vajha 
a vasárnapi templomharang hangja mindenkiben, szegényben, gazdagban, 
műveltben, műveletlenben ugyanazt az érzést keltené fel, és egyformán vezetné 
Istenhez ! Az élőszó most már nem elég. Majd mindenkinek apostolnak kell 
lennie. Ha látja bárki az oldala mellett hitsorsosa kétségbeesését, zavarát, 
erkölcsi eltompulását, és az Istentől való eltérését és a Krisztusról való meg-
feledkezését ; — akkor bünt követ el, ha nem karolja fel mindjárt ő maga, 
ha nincs mindjárt segítségére annak az embernek, abban a formában, amely-
ben teheti. Mert ha mi nem vagyunk azonnal segítségére, az a szomjúhozó 
ember megiszik bármely üdítő italt, még ha a fanatizmus salakja van is bele-
keverve ; megissza, mert érzi szükségét, hogy az élet megpróbáltatási között 
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vagy elpusztul, vagy üdülnie kell. A római legenda szerint Nero üldözései 
közepette Péterben megingott a hit és távozni akart Rómából. Mikor ment az 
úton, a félhomályból egy hang hallatszott: „Quo vadis?" Erre megrettent és 
visszatért Rómába feladatának teljesítésére. Nekünk feladatunk, hogy úgy ké-
szítsük magunkat és hitsorsosainkat elő, legyenek azok gazdagok vagy sze-
gények, öregek vagy fiatalok, hogy el ne tévelyedjenek, vagy ha eltévelyed-
tek, legalább meghallják a szót : „Quo vadis ?" Nekünk feladatunk azt az 
erkölcsi érzéket, azt a tiszta hitet, azt a hitbuzgóságot, azt a felvilágosodott 
felfogást, mely a protestántizmust mindig jellemezte, és annak nagy sark-
kövét képezte, elszórni mindenütt, mint porszemet, a hazában nyomtatványban 
és élőszóval, hogy mint a porszem a levegőbe, vegye be magát és mindenki 
beszívja, és oly természetesnek találja, mint magát a lélegzést". 

Miskolczról szeptember 21-én indult vonatunk Sátoraljaújhely felé, Zsol-
czán, Szerencsen, Mádon, Bodrogkereszturon, Liszkatolcsván keresztül. Még 
aznap vendégül fogadott bennünket gróf Hadik Béla, Zemplénvármegye fő-
ispánja. Déli 12 órakor ért a vonat Sárospatakra, honnan útunk Sátoralja-
újhelyig 12 percet vett igénybe. Minél közelebb jutottunk Sátoraljaújhelyhez, 
annál inkább felelevenedtek lelkünkben a nagy idők, nagy emberek emlékei, 
kikről a közelben levő Borsi, Monok, Széphalom elég világosan beszélnek. 

Sátoraljaújhely fényes fogadtatásban részesítette a gyámintézetet. Matolay 
Etele, a „kuruc" alispán lelkes beszédet mondott. Sátoraljaújhelyen hangzottéi 
hattyúdalként báró Radvánszky Béla ajkáról az a figyelmeztetés: „Résen kell 
lennük, nehogy a csendes vizekben való halászgatás által újból megfogyjunk. 
Erőt kell gyüjtenünk, ápolnunk kell a gyámintézet érdekeit és a hajlandósá-
got a gyámintézet iránt, akkor nincs mitől félnünk!!!" 

A miskolczi Prot. Irodalmi közgyűlést, melyet Radvánszky Béla „kor-
szakalkotó gyűlésnek" mondott, Sátoraljaújhelyen a „szeretet ünnepe" váltotta 
fel. Ezt követte a Luther-Társaság jól sikerült „estélye" Nyíregyházán, melyen 
Popini Albertné úrhölgy solo gyönyörűen énekelt. 

Patkóteszéri Zámory Kálmán és neje alsókáldi Káldy Ida, egyenes leszár-
mazó örökösük nem maradván, 1901-ben a budapesti prot. árvaházra, mely 
1909-ben ünnepelte fennállásának 50 éves jubileumát, 100.000 koronát ha-
gyományoztak, s ezzel az árva-egylet alapítóinak sorába léptek. Előttük az 
alapítók közül csak kettő van, kik náluknál többet adtak : dr. Wágner János, 
ki e célra 309.206 kor. 38 fillért hagyott és Blahunka Ferenc, ki 160.000 
koronát adott. 

A XIX-ik század vége felé Ausztriában, különösen Cseh- és Morva-
országban feltűnő mozgalom indult meg, azzal a jelszóval : „Rómától el! (Los 
von Rom), mely csakhamar látható nyomokat hagyott maga után. Rövid idő 
alatt 21 evang. gyülekezet keletkezett és ugyanannyi evang. templom épült, 
köztük Miirzuschlag Stájerországban ; Triibau a morva magaslatokon, hol már 
1526-ban a reformáció nyomaira akadunk és 1550-ben a kath. istenitiszteletet 
evang. váltja fel. Satbogius János szuperintendens, kit Wittenbergából küldtek, 
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volt Trübaunak első ev. lelkésze. De e gyülekezet nein sokáig virágzott, 1623-ban 
elűzték lelkészüket és földesurok bujdosóvá lett ; Trebnitz Csehországban a 
a Kostiálhegy tövében fekszik, régi várromokkal. A vár tulajdonosa a 30 éves 
háború előtt a hires sulewitzi Kapler család volt, kik közül az utolsót : Kapler 
Gáspárt 21 más evang. társával a fehérhegyi csata után 1651 junius 21-én 
kegyetlenül felkoncolták, 86 éves korában a városház előtti téren. Humboldt 
Sándor Trebnitzrő! és vidéke természeti szépségéről elragadtatva irja, hogy 
üde, mint a harmat és szép, mint a hajnalhasadás. Kürbitz. Az osztrák moz-
galom tulajdonképen innen indult ki, azáltal, hogy dr. Eisenkolb közjegyző 
1898 dec. 18-án Teplitzben az evang. hitre nyilvánosan áttért. És ezzel az 
evang. istenitisztclet Karbitzban 266 év után újból felilledt. Az Obersedliczi 
gyülekezet 1899 febr. havában keletkezett, olyanképen, hogy 80 róm. kath. 
egyháztag evangélikussá lett. Trautenau a „Schneekoppe" hegyalján épült, hol 
1866 óta a Gablenz és Kapelhegy ormai körül sok német vitéz alussza utolsó 
álmait. A gyülekezet 1900 okt. 8-án keletkezett. Akkor szólaltak meg a néma 
hősök fölött legelőször az ottani protestáns templom harangjai. 

1901 okt. 1-én a német G. A.-egylet Kölnben tartotta évi főgyülését, 
hol a világ mind a négy tájékáról az érdekeltek megjelentek. 

Köln régi, nagyjelentőségű város a Rajna mellett. A kereszténység korán 
kiszorította innen a pogányságot. Még mielőtt Nagy Konstantin császár a 
keresztény hitet felvette volna, már itt rendezett gyülekezettel találkozunk. Az 
az 50 római vitéz katona a thebaei légióból, kiket Afrikából és Galliából hoz-
tak át, itt pecsételték meg Gereonnal az ő keresztény hitüket, mert nem akar-
tak a pogány isteneknek áldozni. Ahol elestek, emlékükre a keresztények ká-
polnát építettek. Később e kápolnából nőtte ki magát a „Gereon"-templom. 
Kölnben történt meg az is, hogy a hunnok Attila vezérük alatt vérfürdőben 
fojtották meg a keresztényeket 451-ben. Vad idők voltak ezek és a rá követ-
kező V. és VI. század, mikor a keresztények szelid erkölcsei is elfajultak. De 
egyúttal ez vetette meg az egyház meggazdagodásának alapját. A nagyok, az 
előkelők, hogy az Isten haragját elfordítsák fejük fölül, gazdag ajándékokkal 
halmozták el az egyházat. Ez tette lehetségessé, hogy oly nagy alkotásokba 
kaphattak, minő a híres kölni dóm, melynek építését 1248-ban kezdték meg 
és csak 1880-ban fejezték be teljesen. 

A kölni gyűlés egyik fénypontját dr. Baltik püspök szereplése képezte, 
ki ez alkalommal a magyarhoni e. e. e. gyámintézetet képviselte. Mindjárt a 
gyűlés megnyitása után az elnök Baltik püspöknek adta át a szót, ki átnyújt-
ván a magyarhoni e. e. e. gyámintézet ünnepi ajándékát, 1600 koronát vert 
aranyakban, hatalmas beszédet tartott. „1860 óta — úgymond — mikor a 
G. A.-egylet segítségével Magyarországon az első evang. templomot Laázon 
felavattuk, a magyarországi viszonyok sok tekintetben megváltoztak." Azután 
felsorolta mindazon fontos teendőket, melyek jövőben ránk várakoznak és 
azokat a G. A.-egylet hathatós támogatásába ajánlotta.1 

1 L. e feltűnő beszédet : Gyámintézet XiX. évf. 3. számában. 
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A dunántúli evang. egyházkerület 1907 nov. havában Sopronban fényes 
ünnepet ült. Ekkor ünnepelte a hires soproni evang. Lyceum fennállássának 
350-dik évfordulóját. 

E szép ünnep nem érte már életben az intézet egyik legrégibb és leg-
jelesebb tanárát, ki meghalt 1902-ben, mindjárt az év elején. És ez a mi 
felejthetlen Müllner Mátyásunk, ki 1848-tól majd élete végéig nemcsak nagy-
eszű tanára volt az intézetnek, de egyúttal gondos nevelő atyja is az ifjú-
ságnak. Különösen a szegénysorsú, de jómagaviseletü és szorgalmas tanulókra 
volt nagy gondja. Mint ephorus ezeknek már a Il-ik osztálytól kezdve ingyen 
asztalt teríttetett az alumneuinban. Valóságos pátrónusok volt nekik. Azért is 
nagy, nemes lelked megtért az Alkotó kezébe, de sírodon kihajtott és örökre 
zöldéi a halhatatlanság babérfája. 

A magyarhoni e. e. e. gyámintézet 42-ik évi közgyűlését 1902 szept. 
13. és 14-én Kőszeg városában tartotta, mely alkalommal a szives vendéglátó 
város szeretetének nem egy tanújelével fogadta az érkező vendégeket : a 
magyarhoni e. e. e. gyámintézetet és a Luther-társaságot. Küldöttség ment a 
városból a vendégek elé egész Szombathelyig ; az egész város zászlódiszt 
öltött ; a város előkelő lakosai feltárták palotáikat és szívesen látták maguknál 
lakáson a hozzájuk érkezett idegen vendégeket; az összes kőszegi hírlapok 
megszólaltak s ünnepi hangon hozsannát zengtek a magyarhoni e. e. e. gyám-
intézetnek és Luther-társaságnak, — dicshimnuszaikat azzal kezdvén : „Ősrégi 
városunk üdvözöl titeket, az a Kőszeg, mely a XÜI-ik században a tatárjárást 
kiheverte . . . a németújvári grófok egykori hírhedt fészke . . . hol Nagy Lajos 
dicső királyunk egész udvarával és később Mátyás, az igazságos élt víg életet, 
utóbbi itt egy forintért királyi lakomát csapott; az a Kőszeg, mely 1490-ben 
Ausztria kezére jutott s másfél századon át osztrák uralom alatt nyögött, de 
szivében, lelkében megőrizte a magyar hazaszeretetet. Az a Kőszeg, mely 
Jurisich Miklós halhatatlan emlékű városa, ki 1532-ben II. Soliman hatalmas 
és győzelmes seregét megállította; az a Kőszeg, mely 1554-ig a kath. vallás 
hive, 1560-ban Kálvin, majd meg Luther követője lesz". 

„Örömmel látunk titeket, kik elhoztátok közibénk az evangélikus egyház 
Gyámintézetét, hogy megismerjük a ti sziveteket és lássuk : mennyi jóság, 
részvét, könyörület és felebaráti szeretet lakik benne és sugárzik ki annak 
minden pórusából." 

Szeptember 13-án este Payr Sándor felolvasást tartott, másnap ő magya-
rul, Lőw Fülöp németül prédikált a kőszegi evang. templomban. A felolvasás 
tárgya: „Kőszeg és vidéke evang. egyházunk történetében". Felolvasó min-
denek előtt Jurisichnek és a vele harcolt kőszegi polgárok emlékének adózik 
hazafias kegyelettel. „De Kőszeg — úgymond — az evang. Sionnak is egyik 
legrégibb vára, mely leányiskolájával, diakonissza-egyletével és a belmissió 
munkáival ma is evangéliomi feladatának magaslatán áll és irányt jelöl. A 
három korszak (első virágzás, elnyomatás és újraéledés), melyet egyházunk a 
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magyar haza földén átélt, hiven tükröződik vissza Kőszegnek és vidékének a 
történetében is. 

I. A szomszédos Lékán van a Nádasdyak ősi sírboltja. Itt pihenik ál-
mukat: 1. Tamás (f 1562), a nádor, Sárvár és Csepreg ura, akinek uradal-
maiban alakult meg a dunántúli egyházkerület. 2. Ferenc (f 1604), a török-
verő hős s a csepregi kollégium hitbuzgó elnöke. (A nádornak 20 évi meddő 
házasság után Kanizsay Orsolyától született egyetlen fia, ki a hírhedt Báthory 
Erzsébetet birta nőül.) 3. Pál (f 1637), ki oly buzgó, vallásos főúr volt, hogy 
maga irt külön imádságos könyvet a fiai számára ; az ő korába esik Csepreg 
pusztulása (1621). 4. Ferenc (+ 1670), aki Eszterházy Miklós leányának, 
Júliának kezéért elhagyta apái vallását s utóbb mint a Wesselényi-féle össze-
esküvés részese, vérpadon halt meg. 

Ez utóbbi a hitehagyottak vakbuzgalmával dúlta fel Dunántúl virágzó 
egyházait. Ő volt e vidéken az utolsó evangélikus mágnás. Az ő áttérése után 
(1643) egyházunk védelme a buzgó középnemességre és a városi polgárságra 
várakozott. Kőszegen 1530 körül tünedeztek fel a reformáció első nyomai. A 
plébános 1554-ben kénytelen volt elhagyni a várost, mert elfogyott a nyája. 
Az evangélikusok a régi német templom mellé egy új magyar templomot is 
építettek (1615), melyet később a plébánia számára foglaltak el. Tanítói közt 
oly kiváló erők szerepelnek, mint Sármelléki Nagy Benedek, akinek Pázmánynyal 
volt heves hitvitája. A szellemi élet a Nádasdyak korában magas színvonalon 
áll. Csepregnek a történetíró Gubelmann, a túlbuzgó Réczés, utóbb a tudós 
Zvonarich Imre és Lethenyei a büszkeségei. Németujvárott Beythe István, 
Körmenden Dragonus Gáspár írja irodalmi müveit, Sárvárott Magyary István 
az esperes, ki mint udvari lelkész is nagy bátorsággal vonta kérdőre úrnőjét, 
a kegyetlen Báthory Erzsébetet. Rohonczon Szenczi Molnár Albert tanított. E 
vidéken működtek legsűrűbben az első könyvnyomdák. 

II. Az elnyomatás korában Kőszeg veszi át Csepreg szerepét. 1649-ben 
lesz királyi várossá. Jegyzőkönyveit magyar nyelven vezeti. Könyvnyomdász 
telepszik a városba. Kiváló lelkészei vannak, mint Gody Imre esperes, ki előbb 
szanyi plébános és győri kanonok volt, továbbá Fisztrovich György és Szenczy 
Fekete István, mindkettő püspök. 1671-ben Pálfy nyitrai és Széchenyi győri 
püspök foglalja el a német templomot megható jelenetek között. 1673-ban a 
protestánsoktól épített magyar templom is áldozatul esik. Kollonich a szenve-
délyeinek áldozatul esett, hitehagyott és háborgó lelkű Szenczi Feketét erő-
szakolja be előbbeni nyája közé városbírónak. Ez a nagy számítással rende-
zett botrány azonban hatást tévesztett. Ezzel egyidőben hozta zavarba a kő-
szegieket Széchy Mária is, aki Bécsből ide jött meghalni, őseinek egykori 
örökébe. Tovább mint 100 évig nem volt ezután a kőszegi evangélikusoknak 
nyilvános vallásgyakorlatuk. A szomszéd Nemes-Csoón, mint artikuláris helyen 
építettek templomot és tartottak papot. Ez utóbbi helynek is igen fontos szerepe 
volt a XVIII. században. Itt szolgáltak és ide menekültek a kerület legjelesebb 
lelkészei : Aách Mihály, Sartorius, Szabó János, Fábry Gergely, stb. E hit-
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buzgó papok s a mellettük őrtálló lelkes világiak, a telekesi Törökök, az 
Ostffyak, Vitnyédyek, a Barcza, Radó, Vidos, Káldy, Vörös, Berzsenyi s annyi 
más ősi prot. családok voltak egyházunknak oszlopai a lassú emésztés eme 
századában. Nyomták egyházunkat, ahol csak lehetett, de nőtt mégis a teher 
alatt, miként a pálma. Nem őseink fáradtak el a szenvedésben, az ellenség 
fáradt bele az üldözésbe. 

III. Új korszak virrad. Nagy Frigyes, II. József adják ki a jelszót. A 
türelmi rendelet után az első években Perlaky Gábor dunántúli püspök egy-
maga 76 új templomot avatott fel. A nemzeti újjászületés költői egyházunkban : 
Berzsenyi Dániel Kemenesalján, akinek ércszobra ma már Szombathely városát 
ékesíti, Kis János, a dömölki, majd soproni lelkész és püspök. 

Kőszeg egy erőskarú felügyelőt ad Dunántúlnak Matkovich Pál szemé-
lyében, ki itt volt a kerületi tábla elnöke. Felsőlövőn Wimmer, a magyar 
Francke, alapít tanítóképzőt és gimnáziumot falun. A szomszéd Szalonak rejté 
magában Haubner Mátét, a későbbi püspököt, a szabadságharc hitvallóját, 
kinek családja az ároni házak mintaképe. 1860-ban egyházkerületünk is, az 
élén Radó Lajos felügyelővel, egyik előhirnöke lesz az alkotmányos szabad-
ságnak, midőn Wohlmuth adminisztrátor tiltakozása ellenére Haubnert vissza-
helyezi püspöki hivatalába, Kőszegen . . . Felolvasó azzal a tanulsággal fejezi be 
értekezését, hogy egyházunk dicsőséggel megállta helyét a múltban. Az ősök 
érdemeivel ne ringassuk magunkat tétlen álomban. Kőszeg, Wimmer és a többi 
nagyok példája munkára, alkotásokra hiv. Egyházunk a változott viszonyok 
között is ismerje fel és teljesítse feladatát! Tartsd meg, ami nálad vagyon, 
hogy senki el ne vegye a te koronádat ! 

Másnap a magyarhoni e. e. e. gyámintézet egyházi elnöke dr. Baltik 
Frigyes megnyitván a közgyűlést, előterjeszti, miszerint elnöktársa „közbejött 
akadályok miatt gyülésünkre nem jöhetett el", helyét ideiglenesen dr. Berzsenyi 
Jenővel töltötték be. Az ideiglenes elnök helyét elfoglalván, a következőket 
mondotta : „A most felolvasott sürgöny, mely br. Radvánszky Béla őnagy-
méltósága távolmaradását tudatja, valamint azon körülmény, hogy Magyarország 
három egyházkerületi gyámintézetének világi elnökei sem jelentek meg, paran-
csolják, hogy a magyarhoni e. e. e. gyámintézet ezen évi rendes közgyűlésé-
nek vil. elnöki székét elfoglaljam. Kitüntető megtiszteltetés ez, de a legnagyobb 
zavarba hoz, hogyan tudjak megfelelni meglepetésemben azon várakozásnak, 
melyet ily illusztris hallgatóság ezen álláshoz fűz. Ha mégis erőm gyöngesé-
gének érzetében itt állok, teszem ezt azon reményben, hogy a főt. gyáminté-
zeti közgyűlés tekintetbe véve a körülményeket, enyhe Ítéletet fog eljárásom 
felett hozni, s teszem azon tudatban, hogy elnöktársam, a dunáninneni egyház-
kerület tudós püspöke, kit nagy tehetsége, szilárd akaratereje, buzgósága, a 
gyámintézet ügyeinek teljes ismerete, mintegy praedestinálják a vezéri szerepre, 
tőlem tanácsát és támogatását megvonni nem fogja. 

A szeretet nevében foglaltam el két hónappal ezelőtt a dunántúli ker. 
gyámintézet világi elnöki állását; azon szeretet csendüljön meg itt is első 
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szavaimban ezen elnöki székből a kőszegi evang, gyülekezet felé, melynek 
lelkésze a város határához jött fogadtatásunkra, sajnálattal jelentve ki, hogy 
nem is harangoztathat, mert nincs harangjuk, de minden harangnál hangosab-
ban zúg azon öröm felénk, mit sziveikben megérkezésünkön éreznek. Az én 
válaszom erre az, hogy a harang Isten dicsőségének hirdetésére van rendelve, 
mintha ércszivének mindegyik ütése azt hangoztatná: „Quaerite, quae sursum 
sunt". 

„Harangok harsognak, Milliók szive Imád téged, Ki vagy ember legjobb 
liive" mondja Kis János, a költőpap. 

De máskép hangzik, ha a sziv szól. Hangjára megrezdül a rokon sziv, 
s viszont hangot ád, mely azzal egy akkordba olvad össze. Ezen harmóniá-
ból a kőszegi evang. gyülekezet levonhatja a következtetést. Fogadja üdvözle-
tünket ! De nemcsak az evang. gyülekezet, hanem Kőszeg városa felekezet 
nélkül, fogadott őszinte vendégszeretettel. Háromszínű zászlók alatt vonultunk 
lakásainkra. — 1532-ben is lengtek itt zászlók, de a legtöbbjén a félhold 
bontakozott ki, mely akkor egész Európát rettegésbe hozta és elnyeléssel 
fenyegette. Az a félhold, mely sohasem telik meg, ütközött meg a kereszttel 
és a világot ostromló hadak visszavonultak. Az a hold, nem a növekvő, ha-
nem a fogyó hold lett immár, az is kihűlve, alkonyulóban, mint az égi ván-
dor, melyet jelképül visel, bágyadt fénye senkit sem vakit meg. — A kereszt 
pedig tündöklik napról-napra ragyogóbban, sugarai behatolnak a legsötétebb 
világrészekbe, s ott, hol eddig keresztyéni szeretet és hit ismeretlen fogalmak 
voltak, mint szimbólum látására térdre hull a nép. Üdvözlet Kőszeg városának, 
mely már a középkorban visszaverte a keresztyén hitélet megsemmisítésére 
törekvő hatalmat. — Századok multanak el azóta, de nem küzdelem nélkül. 
A reformáció még csak békésen terjedt el, hanem azok a napok, melyek reá 
következtek, több szenvedést hoztak híveinkre, mint amit török járom alatt 
kellett volna tűrnünk. Hanem végre evang. egyházunk is kivívta diadalát ; 
bizonysága, hogy széles e hazából ide tértünk, oly, Istenbe vetett hittel, mint 
amilyent e virágzó gyülekezet templomának felszentelt falára vésett: „Ein feste 
Burg ist unser Gott" s oly, Istenbe helyezett bizalommal, mely a másik olda-
lon fohászként száll az égre: „Elhalt Uns Herr bei deinem wort!" És ha 
elhagytuk e szent helyet, előttünk áll azon monumentális épület, melyet a 
dunántúli kerület Kőszeg nagy áldozatkészségével emelt, az evang. felsőbb 
leánynevelő intézet. Meggyőződtem róla, hogy növendékei oly vallásos tanítás-
ban részesíttetnek, mit sziveikből ki nem törül többé semmi hatalom, mintha 
mindegyik növendék tiszta evangyélmi hitünknek apostolává neveltetnék . . . 
Sokan feledik, hogy a hit ád erőt a csüggedésben, reményt a balsorsban, 
vigasztalást a szenvedésekben s boldogságot ezen és a jövő életben ! Nagy 
hatalom a hit, melyből egy mustármagnyi hegyeket mozdít ki helyökből . . ." 

Majd meg Michaelis Izidor, a gyülekezet lelkésze szólott fel, s a gyám-
intézet következő beszéddel üdvözölte : „Mindenekelőtt köszönöm a kőszegi 
egyházközség nevében, hogy engedtek kérésünknek és eljöttek hozzánk . . . 
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A kőszegi gyülekezet régi gyülekezet, már a reformáció első tizedeiben 
keletkezett. Dacára annak, hogy Kőszegen alig volt más vallású, mint evan-
gélikus, sokat kellett szenvednie az ellenreformáció idején. 1671-ben elvették 
tőle német templomát, — 1673-ban nov. 4-én magyar templomát, azzal a 
félszerrel együtt, melyben a németek istenitiszteletüket tartották. De ha templo-
maiktól megfosztattak is, erősek maradtak a hitben. 

Ezt különösen abból látjuk, hogy mikor az 1681-iki soproni ország-
gyűlés megengedte az evangélikusoknak, hogy 11 vármegyében 2—2 helyen 
istenitiszteletet tarthatnak, akkor ők a közeleső Nemescsóóban alakítottak 
gyülekezetet és ott két lelkészt tartottak saját költségükön. Ide járt templomba 
valamennyi németajkú evangélikus, kik Vasvármegye nyugoti részén laktak. — 
Mikor pedig egy századdal későbben a türelmi parancs kiadatott, a kőszegi 
gyülekezet is visszaszállt otthonába, 100 év után 1783 junius 11-én tartotta 
újból a város falai közt első istenitiszteletét; junius 25-én pedig a most is 
fennálló templomhoz letette az alapkövet, s rövid öt hónap alatt felépült az 
új templom, úgy hogy ugyanazon év nov. 30-án felavatták azt. Ez a hit most 
is meg van köztünk . . . " 

A gyűlésről elmaradásukat kimentették: dr. Láng Lajos, dr. Radvánszky 
György, Radvány István egyházkerületi gyámintézeti elnökök és dr. Kéler 
Zoltán, a magyarhoni e. e. e. gyámintézet jogi tanácsosa. Utóbbi 50 koronát 
csatolt leveléhez azzal, hogy ez a nagy szeretetadományhoz csatoltassék. 

A dunántúli egyházkerületi gyámintézet agilis egyházi elnöke, Lőw Fülöp, 
kapcsolatosan a fentebbiekkel jelentette, hogy elnöki meghívás következtében 
részt vett a lipcsei főegylet grimmai főgyülésén, honnan többrendbeli ajándé-
kot hozott magával a gyámintézet szegényeinek. 

A vasi felső egyházmegye tudós esperese, úgyszinte a soproni Lyceum 
ifjúsága is kedves ajándékkal, diszbibliákkal lepte meg a gyámintézet kőszegi 
közgyűlését. — Ezen a gyűlésen lett bejelentve, hogy dr. Berzsenyi Jenő 
egyházkerületi gyámintézeti világi elnök a dunántúli kerületi gyámintézetnél 
1000 korona alapítványt tett; — Horváth Sámuel volt tótkomlósi lelkész a 
gyámintézetre 200 koronát hagyományozott és a német G. A.-egylet váratlanul 
Cselfalvának „templomépítésre" 586 koronát küldött. Utóbbi összeg a magyar-
honi e. e. e. gyámintézetnél „Letét"-be helyeztetett. 
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(A szabadkai és torzsai gyűlés. — Gyurátz Ferenc püspök komáromi székfoglalója. 
— Dr. Berzsenyi Jenőnek 1904 jul. 21-én Pápán mondott beszéde. — Az egyetemes 

. felügyelő által adott eslély. — Felhívás. — Bachát Dániel.) 

Ugyanabban az évben, mikor a német Q. A.-egylet Hamburgban tar-
totta 56-ik évi közgyűlését, a magyarhoni e. e. e. gyámintézet 1903-ban 
Szabadkán ülésezett. A gyámintézet szabadkai fogadtatása rendkívül szívélyes 
volt. A pályaudvaron ünnepi díszben vártak rája : Schmausz Endre akkori és 
a mostani főispán dr. Purgly Sándor, dr. Biró Kálmán polgármester, Lelbach 
János egyházközségi felügyelő, Czéner Lajosné, Korossy Emiiné, a szabadkai 
nőegylet élén. A megérkezett vendégek sokasága hosszú kocsisorban a fellobo-
gózott Kossuth- és Wesselényi-utcákon át az evangélikus templomhoz hajta-
tott, hol a helybeli lelkész üdvözölte az érkezőket. Mire dr. Baltik Frigyes, a 
gyámintézet elnöke a templomba vezette a nagy közönséget s ott az oltár 
előtt ismertette a gyámintézet nemes feladatát, mely nem más, mint a szere-
tetben munkás hitélet megnyilatkozása, a keresztény vallás poézisa, a véges 
ember találkozása a végetlen Istennel, már itt a földön, a szeretet áldásos 
munkájában. 

Templom után a külön meghívott vendégek Lelbach János vendégszerető 
házában gyűltek össze, s ott ez alkalomra készült fejedelmi sátorban fejedelmi 
ebédhez ültek. A lucullusi lakomának este 5 órakor lett vége, amikor villa-
moson a szép palicsi tóhoz rándultunk ki, melynek sima tükrében ábrándozva 
gyönyörködtünk. 

Másnap istenitisztelet és közgyűlés tartatott. A közgyűlésen dr. Baltik 
püspök elnöki jelentésében rámutatott arra, hogy a gyülekezetek gyámintézeti 
munkájának bibliai alapja van, egyenesen apostoli utasításon alapszik, s ide 
vonatkozólag idézte Pál apostolnak a korinthusbeliekhez intézett első levelé-
nek 16-ik, u^yszinte a második levél 9-ik részét, mely még a gyűjtésre 
nézve is intézkedik. Továbbá így folytatta érdekes beszédét: „Evangélikus 
egyházunk tanítja és vallja, hogy egyedül a Szentírás a mi hitünk és hitéle-
tünk kútfeje és zsinórmértéke. A reformáció eszménye is az vala, hogy az 
apostoli egyház visszaállíttassák. Szép és jó. Ezt valljuk és óhajtjuk is. Úgy 
de ami a hitet illeti, sokan a laodiceabeli gyülekezet ajtaján járnak ki s be ; 
se hidegek, se melegek. A gyermekek vallásos nevelésére vonatkozó rever-
zálisok, amelyben hitünk cselédei igan gyakran gyermekeiknek az evang. 
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vallásban leendő neveltetéséről már előre lemondanak, utolsó jele annak, hogy 
tulajdonképen ők is az evang. valláshoz tartoznának. — Ami pedig a hitélet 
azon oldalát illeti, mely gyámintézetünknek is egyik jeligéjévé vált, hogy 
mindenekkel jót tegyünk, kiváltképen a mi hitünknek cselédivel, ide vonat-
kozólag nagyon is elkél az apostolnak egy másik intése : „A jótéteményekben 
meg ne resteljünk!" Nem az a mi legnagyobb szegénységünk, hogy gyüle-
kezeteink szegények, hanem, hogy a jókedvű adakozók száma kicsiny. Pál 
apostol „gyámintézeti" utasításaiban (I. Kor. 16«) azt mondja: „A hétnek 
minden első napján niindenitek tegye el magánál, amit az Istennek ajándéká-
ból el akar tenni, hogy ne legyen akkor annak kiszedése, mikor én oda me-
gyek". Pál apostol tehát a „heti" gyűjtést rendelte el, mi pedig csak az „évi" 
gyűjtést vesszük igénybe. És mégis találkoznak egyes gyülekezetek, melyek-
ben az évi egyszeri gyűjtés is elhanyagoltatik. A mi nagy gyülekezeteink jó-
része gyámintézetileg még nincsen szervezve. És így megtörténik nem egy 
helyen, kis és nagy gyülekezetben egyiránt, hogy az évi gyámintézeti munka 
abból áll, hogy a gyülekezeti gondnok kinyitja a gyülekezet ládáját s abból 
ád alamizsnát a gyámintézetre körülbelül annyit, mint amennyit egy kéregető 
apácának avagy pedig valamely sorsjegy vállalkozónak. — Mindez hátráltatja 
gyáinintézettink fejlődését. De hátráltatja az is, hogy nem tudunk felmutatni 
gyámintézeti alkotásokat, mert a segélyeket nagyon is elforgácsoljuk . . ." 

A szabadkai gyűlést emlékezetessé tette az a körülmény is, hogy a 
szabadkai nőegylet titkára, Czéner Andorné Őnagysága szép beszéd kíséreté-
ben egy magyar diszbibliát és egy keresztelő kannát nyújtott át ajándékba a 
magyarhoni e. e. e. gyámintézetnek. 

A szabadkai gyámintézeti gyűlés után Torzsára rándult le az ünneplő 
közönség Luther-társasági gyűlésre, hol Famler volt a bőkezű háziúr aranyos 
feleségével, a torzsai derék papnéval. 

Dr. Baltik Frigyes Szabadkán végkép lemondott a magyarhoni e. e. e. 
gyámintézetnél viselt elnöki hivataláról, s helyét Gyurátz Ferenc dunántúli 
püspökkel töltötték be. Gyurátz püspök, mint a magyarhoni e. e. e. gyám-
intézet új egyházi elnöke, hivatalát Révkomáromban 1904 szept. 28-án foglalta 
el. Egész Komárom velünk ünnepelt. Már előző nap este a város lobogódiszt 
öltött s vendégeit szokott magyar barátsággal, szivélyességgel fogadta. Az 
üdvözlő beszédet báró Solymossy Ödön és Doniján János, Komárom város 
nagyérdemű és ékesen szóló polgármestere mondotta. A komáromi hölgyek 
a vendégek számára mindjárt a megérkezés után a paplakon fényes lakomát 
rendeztek. — Este Luther-ünnepély, másnap közgyűlés. A közgyűlés fénypont-
ját képezte Gyurátz beiktatása, mit dr. Baltik végzett. Ott volt Zelenka püspök 
is, a magyarhoni e. e. e. gyámintézet diszelnöke. Gyurátz eszmékben gazdag, 
fényes beszéddel foglalta el elnöki székét, mit a közgyűlés állva hallgatott meg. 

„Mélyen tisztelt Egyetemes Gyámintézeti Közgyűlés! Szeretett testvérek! 
Tiszteletteljesen fogadom az egyetemes gyámintézeti e. elnököt választó testü-
letek bizalmának nyilatkozatát. Másrészről azonban nem titkolhatom el aggó-
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dalmani kifejezését azon kérdés felett : valyon a lelkészi és püspöki hivatalok 
kettős terhe mellett, gyakori betegeskedésem és az ezzel járó gyöngeség miatt 
képes leszek-e az egyetemes gyámintézeti e. elnökséggel járó feladatot az ügy 
érdekének s a választók óhajának megfelelően betölteni. Mindemellett meg-
hajlok az egyházkerületi gyámintézetek határozata előtt, azon meggyőződésben, 
hogy a közbizalom hivása nemcsak megtisztelés, hanem egyszersmind a közügy 
iránt tartozó kötelességre is figyelmeztetés és az egyén csak úgy töltheti be 
tiszte igazságát, ha helyt áll s a kijelölt munkatéren a jó eredmény biztosítása 
céljából megteszi a tőle telhetőt. Testvérek a Krisztusban ! Az egyháznak 
időnként új és új nemes-célú alkotásokkal kell bizonyságot tenni arról, hogy 
ismeri magas feladatát s ahhoz meg van benne a hegyeket mozgató hatalom, 
az élő hit. A keblében rejlő erőnek ezen megnyilatkozásai nevelik iránta hí-
veiben a ragaszkodást, a társadalom részéről az elismerést, másrészről hat-
hatósan egyengetik előtte a továbbemelkedés útját. A gyámintézet munkássá-
gával az egyházunk minden templomaiban hangzó evangéliom egyik magasz-
tos tanának : a testvér-szeretet megvalósulását mutatja. Így tagadhatlanúl szép 
és szent ügy szolgálatában fáradozik. Egy keleti hitrege szerint a halandókat 
ostromló szenvedés nyomában egy angyal jár s tömlőbe szedi a fájdalom 
keresztje alatt kesergők könnyűit. Felviszi az égbe, bemutatja az örök irgalom 
trónja előtt, és onnét vigaszt, új reményt hoz le a nyomorúság völgyére. 
Megnyugtatja a bánkódót, felemeli az elesettet, bekötözi a fájó sebeket s így 
tördeli az emberek közt duló balsors fegyverének élét. 

Ezen angyal munkájára emlékeztet a gyámintézet. Számba veszi a vész-
től meglátogatott gyülekezetek mentésre hívó kiáltását, összegyűjti az iskola, 
imaház után sóvárgó, az evangéliomot éhező és szomjúhozó hívek panaszát, 
az elhagyottak esdeklését, és összejövetelein mindannyiszor tartott istenitisz-
teleten buzgó imában kéri a Mindenható szent segedelmét a bajjal küzdő 
hitrokonokra. Egyszersmind, míg egyrészről sorra kopogtat a kunyhók és 
paloták ajtaján, gyűjtögeti a szegények filléreit, a gazdagok adományait a 
részvét oltárára, másrészről biztat, gyámolít, mentő segélyt visz szét a meg-
szorultaknak, munkája után, ameddig jóltevő keze elér, enyhül a gond, öröm 
váltja fel a siralmat. Támogatásával a teher alatt leroskadt gyülekezetek új 
életre kelnek, iskolák épülnek, templomok emelkednek az örökélet igéinek hir-
detésére. így vezeti a híveket az apostoli intés követésére : „Egymás terhét 
hordozzátok és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét". — Tevékenysége áldó 
hatást gyakorol az élet mezején minden irányban. Az iskolák fentartására ho-
zott áldozattal a népnevelést, e nagyfontosságú közügyet —, szolgálja, segé-
lyezi a gyermekeknek a társadalom hasznos tagjaivá nevelését. A templomok 
építéséhez nyújtott gyámolítással a vallásos érzület fejlődéséhez segít lerakni 
alapköveket. Biztosítja az alkalmat a lelkiépületre, gondoskodik, hogy a hit 
szövétnekének világánál a nép eljuthasson lelkének főpásztorához, a Krisztus-
hoz s megismerje főtisztét: az Istennek lélekben és igazságban imádását. 
Ezáltal szilárdítja a nép életében az erkölcsiség oszlopát, közremunkál a tár-

Bogndr £ndre: Az ev. gyámintézet második huszonöt-éve, 11 
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sadalmi rend s a haladás alapjának őrizésén. Kitűzött célját tartva mindig 
szem előtt, a gyámintézet nem politizál, nem keres elválasztó pontokat. Vezér-
csillagai a hit és a szeretet; ezeket követve az ellentéteket kiegyenlíteni, a 
sziveket egymáshoz közelebb hozni igyekszik. így a testvériség érzetét erősíti 
s a testvérek bajainak egyesített erővel orvoslására hívja a közel- és távol-
levőket. Egyszersmind azon meggyőződést is táplálja, hogy mint ugyanazon 
hazának fiai, mint testvérek, mindannyian kötelezve vagyunk a rendületlen 
hűségre, hálára a hon iránt, mely polgárainak boldogulásukhoz munkatért 
nyit, egyházunk felett védőpaizst emel s intézményei fenntartásához gyámolító 
segélyt nyújt. A gyámintézet hivatása tiszteletet parancsol, s a munkájában 
buzgó résztvevésre serkenti az egyház minden hívét. Mindannyian kötelezve 
vagyunk oda törekedni, hogy egyházunk ezen áldásos intézménye, mint nemes 
gyümölcsöket termő fa, tovább viruljon s minél szélesebb körre terjeszthesse 
ki lombos ágait. Egyesült lelkesedéssel kell fáradoznunk, hogy egyre mélyebb 
gyökeret verjen minden gyülekezetben, hogy minden evang. család jól ismerje 
rendeltetését s örömmel karolja fel ügyét azon tudatban, hogy amikor ennek 
oltárára teszi le adományát, akkor Isten dicsőítésére hoz áldozatot, és a Meg-
váltó ezen utasítását követi : „Fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, 
hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, s dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat". 
Mély tiszteletemnek adva kifejezést Őnagyméltósága az egyetemes gyáminté-
zet világi elnöke iránt, ki mély sajnálatunkra a jelen közgyűlésen résztvevésen 
akadályozva volt, melegen üdvözlöm az egyetemes gyámintézet most lemon-
dott és e tisztben ő előtte munkálkodott elnökeit: főt. és méltóságos dr. 
Baltik Frigyes és Zelenka Pál püspök urakat, kiknek példás ügybuzgósága a 
gyámintézet hatáskörének továbbterjesztése körül fogyhatatlan hálára kötelezi 
egyházi társadalmunkat. Melegen üdvözlöm szeretett bajtársaimat : az egyház-
kerületi gyámintézetek elnökeit, a gyámintézet ügyeit ernyedetlen hűséggel 
szolgáló egyetemes gyámintézeti jegyző, pénztárnok és ügyész urakat, s kérem 
a reám váró munkánál hathatós támogatásukat. Szivemből üdvözölve a gyám-
intézet jelenlevő összes pártolóit, Isten áldását kérve tanácskozásaikra, az 
egyházi elnöki széket elfoglalom". 

A komáromi gyűlésen a jelenvoltak megható szép jelenetnek voltak 
tanúi, mikor a jegyző felolvasta, hogy özvegy Kacziány Gusztávné Gráf 
Amália a magyarhoni e. e. e. gyám intézetnek 40.000 korona alapítványt aján-
dékozott, úgyszinte dr. Kéler Zoltán és egy budapesti társaság a most épülő 
érsekújvári evang. templomra 1000—1000 koronát, dr. Nagy Vilmos komá-
romi kir. közjegyző 200 koronát, a pozsonyi theologusok pedig 40 énekes- és 
imádságos könyvet ajándékoztak. 

A gyűlés első napján felkerestük a komáromi sáncok közt azt a sötét-
emlékű helyet, hol a gályarabok indulás előtt békókba verve fogva voltak. 
Gyűlés után pedig a társaság Érsekújvárra rándult ki, hogy az új templom 
alapkőletételénél jelen legyen. Ezen útja alkalmával útba ejtette a tatai kőszén-
bányát és az ógyallai csillagvizsgáló intézetet. 
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Lehetetlen, hogy ez alkalommal bővebben meg ne emlékezzünk arról a 
jólelkű özvegyről, ki a fentebbiek szerint 40.000 koronát adományozott még 
életében a magyarhoni e. e. e. gyámintézetnek: Gráf Amália 1830 december 
22-én Poprádon született egyszerű, de becsületes polgári szülőktől. Atyja 
Gráf Márton szűcsmester, anyja Krompecher Zsuzsánna. A kegyes és isten-
félő szülők leányukat mindenkor az Úrhoz vezető intésben és oktatásban ne-
velték. így lett nála, érzelmi világában az alaphang: a mély vallásosság, ha-
sonlóan ahhoz a Máriához, ki Jézus lábainál ülve hallgatta annak beszédeit. 

A derék hajadon 20 éves korában 1850 julius 10-én ment férjhez, Ka-
cziány Gusztávhoz, a kladzányi evang. gyülekezet nagyérdemű lelkészéhez. A 
kladzányi paplakban az űj házaspárt : az egyszerűség és a kevéssel való 
megelégedés ékesítették. Kacziányt nem sok idő múlva Kladzányból Svábóczra 
vitték lelkésznek, utóbb Bártfára került és ott maradt éltefogytáig az Ur sző-
lőjében. Gráf Amália férje halála után, mikor már egyetlen fiát is eltemette, 
végkép visszavonult a világ zajától, s Poprádon abban találta egyedüli örö-
mét, hogy „nem távozott el a templomból, éjjel és nappal szolgál vala az 
Urnák böjtölésekkel és imádkozásokkal" (Luk. 237). Utolsó éveit Kassán töl-
tötte. Itt halt meg boldog halállal 1906 május 6-án. Áldott legyen emléke! — 
Nevét a magyarhoni e. e. e. gyámintézet örökre meg fogja őrizni, s évről-
évre évkönyveiben megemlegeti. 

Az egyházkerületi gyámintézetek gyűléseiket évente, legalább eddig, az 
egyházkerületi közgyűlésekkel összekötve szokták tartani. így történt 1904 
julius 21-én is Pápán, mely alkalommal dr. Berzsenyi Jenő, a dunántúli egy-
házkerületi gyámintézet világi elnöke feljegyzésre méltó beszédet mondott : 
„Egy közös érzés, a jótékonyság nemtőjének vezetése alatt hozott ismét össze 
bennünket, hogy számot adjunk a letűnt év eseményeiről, s hogy közgyűlé-
sünk buzdító szózatával felrázzuk azokat, kik eddig megdermedve érzéketle-
neknek látszottak protestáns egyházunk bajai iránt. Ha ez csak kis mértékben 
sikerül is, sokszor kis dolgokból nagy eredmények létesülhetnek. 

A mult év egyik kimagasló eseménye, a bibliaterjesztő társaság megala-
kulásának 100-dik évfordulójának megünneplése mutatja épen, hogy néha 
jelentéktelennek látszó ügyek világot mozgató erőnek lesznek forrásává. Meg-
jelenik egy egyszerű walesi parasztlány, kinek nevét talán mindegyikünk csak 
most, 100 év múlva hallotta először említeni: Jones Mária egy prot. pap 
előtt s összetakarított filléreiért kér egy bibliát. Ki gondolta volna, hogy egy 
naiv, igénytelen leányka szivének szentkönyvünk iránti vágyódása legyen a 
most már világot átölelő „Britisch and foreign bible society" megalapítója. 
Mert ezen eseményre villant meg a hitbuzgó lelkésznek : Charles Tamásnak 
agyában azon gondolat, hogy necsak egynek, de mindenkinek, ki az igazsá-
got szomjúhozza, az örökéletnek ezen forrása könnyen hozzáférhető legyen. 
Tengereken túl, elzárt országokba, hova csak madár juthatott, útat tört már 
magának a könyvek könyve, s mint az újonnan felfedezett „rádium", ahová 
csak jutott, melegített és világított anélkül, hogy erejéből vesztene. Hivők 
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keletkeztek körüle, telve lelkesedéssel, mint az apostolok az első pünkösd 
ünnepén. 

Parányi ok e földgolyó népeinek lelki életét átalakító okozat. Máskor 
ismét világot megreszkető hatalom, mely interdiktumával népeket sújt le, 
császárokat borít lábai elé s átka villámaival még a földöntúli üdvösséget is 
megsemmisíti, nem képes kiemelni egy lúdtollat egy szerény ágostoni barát 
kezéből. Ha az a toll kirepül az ujjak közül, ha az ajkak lelki szabadságot 
hirdető szavát elfojtja a máglyafüst, a haladó korszellem akkor bizonyára 
szétzúzta volna már ezen bilincseket, mely bennünket a hagyományokhoz és 
egyéni tekintélyhez csatolt, de az is bizonyos, hogy az küzdelmek nélkül nem 
folyt volna le. Az már végzet, hogy szenvedéssel jár minden nemes eszme 
megszületése, háborúsággal annak fejlődése és terjesztése. Negyedfélszázados 
viharos múlt van mögöttünk, s reméltük, hogy a bécsi és linci békekötések 
után teljes vallásszabadságot, — az 1848-ik 20. t. c. meghozatala után teljes 
vallási egyenlőséget fogunk élvezni. Hiú remények voltak. A két prot. egyház 
kiküldött bizottságának folyó évi január 27-én kelt elaboratuma napjainkig 
terjedő sérelmeket sorol fel, úgy a vallás, mint az adminisztráció minden 
terén. A békekötéseket meg kell tartani, a törvényeknek érvényt kell szerezni. 
Nem kegyelem tehát, amit kérünk, hanem jog. A kegyelem gyakorlása önkényes, 
annak minősítése, fokozata, ideje a másik féltől meg nem határozható. A jogot 
azonnal életbe kell léptetni, azt elodázni bün, magunk s utódaink ellen. 
Harcolnunk kell érte minden törvényes módon. „Vegyétek fel az Istennek 
minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a veszedelmes időben és mindeneket 
elvégezvén, megállhassatok." (Efez. 61;f), — biztat bennünket az efezusi levél. 

És ha végig tekintjük a lefolyt századok eseményeit, látnunk kell, hogy 
apáink kiküzdötték az említett békekötéseket és törvényeket, s innét van, hogy 
prot. egyházunkra alkalmazhatók leginkább Disraelinek Anglia viszonyaira mon-
dott szavai : „A múlt hatalmunknak egyik eleme". De jelenkori küzdelmeink 
közepette is támadt egy új fegyvere, paizsa ág. hitv. evang. egyházunknak. 
Valamint a pálma a teher alatt jobban nő, úgy fejlődött egyházunk is, s az el-
nyomatás alatt hajtott egy új ágat : ez a gyámintézet . . ."1 — A magyarországi 
ágost. hitv. evang. egyetemes egyház 1904. évi november hó 12-én félbe-
szakított gyűlését december 7. és 8-án fejezte be. Ez alkalmat az egyetemes 
egyház nagynevű felügyelője báró Prónay Dezső arra használta fel, hogy az 
egyetemes gyűlés számos tagját meghívta magához estélyre a Prónayak ismere-
tes, egyháztörténeti fontosságú bálvány-utcai palotájába. Ott voltak : Baltik, 
Zelenka, Gyurátz püspökök, Láng Lajos v. b. t. t., Laszkáry Gyula egyház-
kerületi felügyelő, Lányi Bertalan, Zsigmondy Jenő, Fabinyi Gyula, Sztehló 
Kornél, Győry István, Lehotzky Antal, Wagner Géza, Meskó László, Wladár 
Miksa, Poszvék Sándor, Bachát Dániel, Horváth Sándor, Händl Vilmos, Raab 
Károly, Terray Gyula, Glauf Pál, Maternyi Lajos, Petrovics Samu, Veres 

1 L. „Oyámintézet" XXII. évfolyam 1-sö szám. 
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József, Hollerung Károly, Brunner János dr. Masznyik Endre, Bancsó Antal, 
Szlávik Mátyás, Dobrovits Mátyás és e sorok irója. Az estély a Meghívón 
este 8 órára volt kitűzve. A vendégek majd egyidőben érkeztek a palotába, 
kiket a szives vendéglátó házigazda barátságosan fogadott s egytől-egyig 
bemutatta őket a ház nagyasszonyának, báró Prónay Dezsőné Őméltóságának. 
Mig a nagytekintélyű báró egyébkor tartózkodó szokott lenni, ez alkalommal 
szóbeszédessé vált. Elmondott vendégeinek sok szép történetet, egyházunk 
múltjára vonatkozókat. Legérdekesebb volt, mikor azt adta elő, hogy hogyan 
lettek meghiva az egyház tagjai a Prónayak budapesti bálvány-utcai palotájába 
úgynevezett „titkos gyülés"-re, mit a hatalom eltiltott és fegyvererővel akart 
megakadályozni. Hogy a gyűlés tagjai a tanácskozást annál zavartalanabbúl 
folytathassák a palota második emeletén, felkérték báró Prónay Gáborné, és 
Radvánszky Antalné Őméltóságaikat, kik az első emeleten időztek, hogy vegyék 
át a vigyázó őr szerepét s a gyűlést jó időben értesítsék, ha a fegyveres 
hatalom közeledtét észreveszik. A hatalom embere csakugyan megérkezett, s 
felszólította a gyűlést, hogy a tagok oszoljanak szét, ellenkező esetben kar-
hatalmat alkalmaz. Mielőtt az erőszaknak engedtek volna, Székáts imával zárta 
be e fontos tanácskozást. Megható lehetett ez utolsó jelenet. A hatalomembere, 
maga Prottmann is, látván és hallván, ezeket megilletődve távozott e szent 
falak közül, a Prónayak bálvány-utcai palotájából . . . 

A bányakerületi gyámintézet lelkes egyházi elnöke 1905. év február 
havában Torzsáról a következő felhívást intézte a bányakerületi gyámintézet 
minden rendű és rangú tagjaihoz : „Ezen sorok írására az a meggyőződés 
indított engem, hogy egyházi gyámintézetünkről nemcsak évente a gyűléseken 
rövid jelentések és száraz számadások által kell beszélnünk, hanem igenis 
szólanunk kell melegen, meggyőzőleg többször egyházunk minden rétegeiben 
élőkhöz, mert sajnos számtalanok vannak még, kik nem is tudják: van-e? 
és ha : igen ! mi az az evang. egyházi gyámintézet ; mások megint vannak, 
kik gyámintézetünk szent célját ismerik ugyan, de sajnos közönyösek iránta; 
sőt vannak olyanok is, kik szégyenlik és restelik a protestáns szegénységet 
és kéregetést ; ezek figyelmébe ajánljuk egyetemes felügyelőnk aranymondását : 
„A szegénység nyomasztó, de azért a szegénység nem jelenti a nyomorúságot. 
A nyomorúság megtöri az embert, a szegénység felemeli". 

Nincs mit tagadnunk, egyházunk súlyos anyagi bajokkal küzd, de mi 
akartuk így ! Mert ahányszor csak hozzánk jött a kisértő, és megkínált, a 
világ országaira és azoknak dicsőségére mutatva: mindezeket neked adom", 
— mindannyiszor visszautasítottuk őt, hívek maradván rendületlenül puritán 
elveinkhez, alkotmányunkhoz, autonomiánkhoz. Visszautasítottuk a pátenst s 
megtartottuk a palladiumot : egyházunk önkormányzati jogát. Templomaink, 
iskoláink, középületeink homlokukon hordják az önfentartó, gyámolító szeretet 
jelét, minden kő, a vakolat minden porcikája tanúbizonyságot tesz áldozat-
készségünkről. Őseink, apáink, mi magunk hordtuk össze az anyagot, építettük 
fel a hajlékot, nem segített senki rajtunk, csak jó magunk és az irgalmas 



— 166 — 

Isten. Elődeink véres üldözéseknek voltak kitéve századokon át, nyomor és 
küzdelem bénította erejüket, de hitüket nem tagadták meg, egyházuktól nem 
vonták meg jóltevő jobbjukat, egyesült erővel és szeretettel hordták a gyógyító 
irt a szórványban élő szegény hitsorsosok fájó sebeire. 

S mi ne buzdulnánk fel dicső őseink fényes példáin ! ? Mi ne folytatnánk 
az általuk megkezdett szép munkát ! ? Fogjunk kezet ! Tömörüljünk ! Hassunk, 
alkossunk, gyüjtsünk lankadatlan buzgalommal. — Kérjünk, zörgessünk gazda-
goknál, szegényeknél, palotában, kunyhóban ; ne kíméljünk sem időt, sem 
munkát, s fáradozásunknak eredménye lészen. Még akkor se nyugodjunk, ha 
majd egyszer talán egyházunk anyagi helyzete jobbra fordul. Mert ha egyszer 
a szeretet fogyni fog, megfogyatkozik a mi hitünk is. „Mert aki az övéiről, 
főképen az ő hitének cselédeiről gondot nem visel, az a hitet megtagadta." 

Hitem és meggyőződésem azzal biztat, hogy egyházunk vezéreinek mun-
kája nem lesz meddő ! Azért is első sorban hozzátok fordulok, szeretett testvé-
rek : esperesek, lelkészek, felügyelők, tanárok, tanítók. Minden a ti buzgó-
ságtoktól függ. Ne hangoztassuk minduntalan, hogy az adakozási kedv kihalt 
az emberekből, hogy népünk csak kérni tud, de adni nem szeret. Ez téves 
felfogás. Az adakozási kedv nem halt ki az emberek szivéből, csak aluszik. 
Fel lehet azt, fel is kell ébreszteni, csakhogy az nagyobb munkába kerül ; 
mert a hideg, rideg önzés békóba verte a sziveket. — Tartsunk évente gyám-
intézeti istenitiszteleteket ! Magyarázzuk meg népünknek a gyámintézet célját ; 
— ragadjuk meg a kínálkozó családi és egyházi alkalmakat, ünnepeket és 
gyüjtsünk a gyámintézetre ! Pásztorok vagyunk. Álljunk nyájaink élére és így 
szóljunk hozzájuk : „Jertek szeretteim ! segítsük a szórványban élő, vallásos 
vigaszt nélkülöző testvéreinket. A hétnek minden első napján tegye el minde-
nitek, mit Istennek ajándékából eltenni akar. Tegyetek félre a nélkülözhetők-
ből, hogy adhassatok azoknak, akiknek nincsen sem templomuk, sem iskolá-
juk, sem tanítójuk." — Meg vagyok győződve, szívesen vetik filléreiket a 
gyámintézet perselyébe. Nem hiszem, hogy evang. népünkről el lehetne 
mondani, amivel a keresztyéneket az V-ik században vádolták, midőn hosszú 
küzdelem után szebb napokra virradtak : Amig a kelyhek fából voltak, a sziv 
aranyból volt; de mihelyt a kelyhek színarannyá változtak, a szivek elfásultak". 
Az igaz keresztyének még nem haltak ki végképen. Vannak még mindig, kik-
nek az adakozás benső szükségérzet, kik a jóltevést kötelességnek ismerik. 
Vannak kiválasztottak, kik nemes tettjükért jutalmat nem keresnek, elég nekik 
az az áldás, mely a szeretet munkájából fakad. 

Tiszteletteljes kérésem van még az iskolák vezetőihez : Az iskola az 
egyház veteményes kertje. Neveljetek nekünk fiakat és leányokat, kik már 
zsenge korukban tántoríthatatlan szeretettel ragaszkodnak egyházukhoz. Ha 
ifjúságunkat mindenre megtanítjuk, tanítsuk meg arra is, hogy ismerje egy-
házát, annak intézményeit, különösen a gyámintézetet, s arra évente, hacsak 
egy fillért is, de adózzon. — Mint a szorgalmas méhek, úgy gyűjtöttek a 
múlt évben Bosztonban, Amerikában az iskolás gyermekek. Három hónap alatt 
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94.000 koronát hoztak össze s azon megvették a „Morning Stár" nevü (hajnal-
csillag) gőzhajót s 1904 junius 4-én vizrebocsátották a pogánymissió szolgá-
latában. 

Végre szavam van még az egyházi elöljárókhoz, a presbiterekhez : sza-
porítsák az adakozók számát! — Boldogult Székáts azt mondotta: „mindkét 
kezünkkel kell adakozni. Balkézzel a folyó évi szükségletre, a jobbal a tőkére". 
Kövessük a tanácsát. Ideje, hogy gyámintézetünk érdekében úgy az egyesek, 
mint a testületek megtegyék a maguk kötelességét. Nagyobb egyházainkban 
szervezzünk női gyámintézeteket. Meg lehetünk győződve, hogy minden evang. 
nő, ki vallását és egyházát igazán szereti, tagja lesz ez intézetnek. Hiszen 
ismerjük alapjában a női szivet. Hitéért, egyházáért mindent oda áldoz, ha kell, 
még életét is, előbb mintsem a férfi . . . " 

A bányai egyházkerületben 1904-ben illenczfalvi Sárkány Sámuel lemon-
dásával a püspöki szék megüresedett. Utódjául a gyülekezetek szótöbbséggel 
Bachát Dániel budapesti lelkész-esperest választották. Beiktatása 1905 okt. 
4-én ment végbe Budapesten. Résztvettek benne : az egész bányai egyház-
kerület, az ünnepelt férfiú püspöktársai, báró Prónay Dezső egyetemes fel-
ügyelő, a ref. konvent nagy küldöttséggel, köztük báró Bánffy Dezső, Hegedűs 
Sándor, Darányi Ignác főgondnokok, Antal Gábor és Baksay Sándor püspökök. 
A beiktató beszédet Sárkány Sámuel mondotta. Édes méz módjára folyt a 
szép beszéd „Sámuel főpap" beszédes ajakáról. Szelid lelkületével Bachát 
sokban hasonlított Melanchton Fülöphöz. Kár, hogy rövid ideig ülhetett a 
a püspöki széken, melyben a hires Pilarik Istvánt választotta magának példa-
képül, kit Nádasdy Ferenc, nagynevű ősök méltatlan utóda otthonából kiűzött 
és könyveit megégettette. Utóbbi alkalommal történt az a csudálatos csuda, 
hogy a lobogó lángok közül az égő bibliából kikapott a szél egy levelet s 
oda sodorta közvetlen a féktelen magyar lábai elé, mit Nádasdy hirtelen fel-
kapott, és mikor olvasni kezdte volna a félig megszenesedett papírlapot, meg-
tántorodott és arca halotthalvány lett, mint egykor ama dőzsölő királyé, mert 
ezek állottak a levélen : „Megszárad a fű, a virág elhull, de a mi Istenünk 
beszéde megmarad mindörökké" (Ézsaiás 40 8). 



XIX. FEJEZET. 

(A miskolczi gyűlés. — Bocskay és a bécsi békekötés megünneplése. — Dianiska 
a ravatalon. Eőry Sándor alapítványa.) 

A magyarhoni e. e. e. gyámintézet vándorútján 1872-ben tért be leg-
először Miskolczra. Meghívás folytán 1905-ben újra itt tartotta évi gyűlését 
a Luther-társaság kíséretében. 1872-ben nagyszerűen fogadták. Az egész város 
talpon vott. Fáklyásmenetet rendeztek, Lichtenstein József házától kiindulva. 
Nem kisebb volt a fogadtatás másodízben sem. Az érkező vendégeket a 
pályaudvaron előkelő nagy sokaság élén Radvány István kir. tanácsos, majd-
meg Borsodvármegye lovagias alispánja, dr. Tarnay Gyula és Miskolcz város 
fiatal polgármestere dr. Szentpály István üdvözlő beszéddel fogadta. Beláthat-
lan volt a szebbnél-szebb fogatok száma, melyben a vendégek a város fel-
lobogózott főutcáján az evang. templom udvarára hajtattak, hol a miskolczi 
evang. gyülekezet érzelmeit Dubovay Béla ékes szavakkal tolmácsolta. 

Nevezett esztendő szept. 12-én, este 5 órakor a Luther-társaság „Luther-
ünnepély"-t tartott, melyen az.áhítatra késztő szép imát Jánossy Lajos mon-
dotta. Utána Zsilinszky Mihály okfejtő szép beszédben a reformáció okait s 
annak világraszóló eredményeit fejtette ki. Elmondotta: „Ha a lefolyt száza-
dokra vizsgáló szemmel visszatekintünk, kétségtelenül sok örvendetes, de sok 
fájdalmas tanúságot is meríthetünk belőlük. Utóbbiak közül talán legfájdalma-
sabb az a tapasztalás, hogy a Krisztus tanát hirdető papság a középkor sötét 
századaiban egészen elhomályosította a kereszténység tisztaságát. A Krisztus-
nak úgynevezett „földi helytartói" nagyon is földi örömöknek és földi hatal-
masságnak hódoltak és azok, kiket a hierarchia szervezete és emberi dogmák 
skolás szerkezete összeforrasztott, a kereszténységet egészen kiforgatták ere-
deti egyszerűségéből és isteni jellegéből. Isten helyett bálványokat és csoda-
tevő szenteket, hit helyett dogmákat, ész helyett tekintélyt, alázatosság helyett 
gőgöt, igazság helyett hamisságot, szabadság helyett lelki rabságot és testvéri 
szeretet helyett gyűlölséget terjesztettek mindazok ellen, kik ellenük felszólalni 
merészeltek. — Ebből a sülyedésből a reformáció emelte ki a kereszténységet. 
Luther hősies nagy bátorsággal lépett fel az elterjedt bűnök és visszaélések 
ellen. Ámbár jól ismerte az előtte fellépett korábbi reformátorok gyászos sor-
sát és történetét, mégis ezer veszély közt elleneszegült az akkori legnagyobb 
emberi tekintélynek s helyébe tette a porból kiemelt bibliát és magasra emelte 
fel az egész világ számára, bebizonyítván, hogy egyedül abban van az igazság, 
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az élet és az üdvösség. Azáltal pedig, hogy társaival együtt a tudományos 
kutatás és a lelkiismeret feltétlen szabadságát hirdette, egy oly szellemi forra-
dalmat idézett elő, mely az emberiség szellemvilágában egészen új korlátokat 
állapított meg . . . " 

Az emelkedett szellemű szép beszédet minden oldalról megérdemelt elis-
meréssel jutalmazták. 

Másnap volt a gyámintézet közgyűlése, melynek legkiemelkedőbb pont-
ját az elnök, Gyurátz püspök nagyjelentőségű megnyitó beszéde képezte, 
melyből adjuk a következőket: „A gyámintézet célja ismeretes. Ez az evan-
gyélmi szeretet eszméjének az életben mind jobban megvalósítása. Szép fel-
adat, amelynek teljesítésével szoros kapcsolatban van egyházunk jövője . . . 
A jó ügy azonban áldozatot is követel. Ezt megtaláljuk az elhunyt elődök 
életében. — Ezelőtt 180 évvel egy dunántúli községben a hatalmas földesúr 
jogára hivatkozva célúi tűzte ki összes evang. jobbágyainak egyházuktól el-
szakadását és saját vallására térítését. Miután erre a rábeszélés, utasítás elég-
telen volt, tudtára adta a bírónak, s kihirdette a faluban, hogy minden család-
főnek vagy a bibliától, vagy telkétől, házától kell megválnia. A gondolkodásra 
három napi időt enged. A biró egy tisztes öreg, az idő leteltével hajlékában 
maga köré gyűjti gyermekeit, két felnőtt fiát és tizenhat éves kedves leányát 
s szomorúan szól: „Gyermekeim, hallottátok a parancsot, mely száműzi házunk-
ból az evangéliom híveit. Én már öreg vagyok, mindig a biblia volt lábaim-
nak szövétneke ; róla lemondani nem tudok. Ti még fiatalok vagytok ; reátok 
hagyom, válasszatok". Ekkor leánya megragadja kezét és hittől ihletve szól : 
„Édes apám, ne sírjon, minket ne féltsen, már választottunk. Mi is hallottuk 
és megtartjuk hitünk fejedelmének szavát: „Tartsd meg, ami nálad vagyon, 
hogy senki el ne vegye a te koronádat". Bármi jöjjön reánk, a mi vallásunk 
nem eladó !" Az apa zokogva ölelte meg gyermekeit és együtt távoztak a 
szülőházból, magukkal vitték a bibliát és a koldusbotot. 

Tegyünk meg egyrészről mindent, hogy ne maradjon el a gyámintézet 
pártolóinak sorából egyetlen gyülekezet sem . . ., törekedjünk másrészről úgy 
irányozni a segélyt, hogy ennek erejével a gyülekezetek bajait hathatósan 
orvosolhatjuk, sőt megértsék, hogy jövőre a gyámolitás során más, szorongó 
helyzetben levők következnek. Szükséges az egyházmegyék részéről az őrkö-
dés, hogy az egyházközségek beható megfontolás, anyagi erejük számbavétele, 
a szükség mérlegelése nélkül építkezéshez ne fogjanak. Igen fontos továbbá 
minden egyház jövőjére nézve mint segélyforrás : az alaptöke. Óhajtandó, 
hogy gyülekezeteinkben mindjobban felébresztessék az önsegély, a jövőről 
való gondoskodás érzete. Ha a nagy bajjal küzdő gyülekezetek hathatós meg-
segítése folytán s másrészről az önsegély tudatának felkeltésével sikerül lassan-
ként a segélyre várók számát kevesbíteni ; akkor juthatunk el oda, hol a gyám-
intézet támogatásával egymásután emelhetjük azon jótékonycélú intézeteket, 
amelyekkel az egyház nagyobb vonzerőt gyakorol és hódit. Ily megalkotásra 
váró intézetek közelebb egy-egy árvaház mindenik egyházkerületben ; elaggott, 
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munkaképtelenné vált, teljesen szegény lelkészek és tanítók s ezek özvegyei 
befogadására szolgáló menedékház, továbbá a diakonissza-intézet ügyének 
egyesült erővel oda fejlesztése, hogy ez minél több gyülekezetbe bocsáthasson 
vallásos érzülettől áthatott diakonisszákat, kik betegápolással, a leánynövendé-
kek lelki életének gondozásával hathatósan ébreszthetik az evangéliomi hit-
buzgóságot a hívek körében". 

Oly nagy volt ez elmondott beszéd hatása, hogy majd minden ember 
sirva fakadt s a lelkesedés szent tüze szállta meg a sziveket. — A jelen volt 
rákospalotaiak azonnal 200 koronát adtak a szóban levő menedékházra. Ezzel 
az első követ letették a tervbe vett humanitárius épülethez. A miskolczi gyű-
lés kiosztott 15.000 korona segélynél nagyobb összeget. 

A magyarországi protestánsok hálájuk jeléül 1906-ban május 20-án 
országszerte minden evang. ekklézsiában Bocskay-iinnepet rendeztek, a Bocskay 
István által kivívott s általa 1606 junius 23-án megkötött bécsi béke három-
százados emlékére. Az ünnepélyből a magyarhoni e. e. e. gyámintézet is bőven 
kivette a maga részét, Bocskay-alapítványra gyűjtést eszközölt. 

Bocskay az általa megkötött bécsi békében teljes vallásszabadságot bizto-
sított az evangélikusoknak. A béke kivívása pedig aképen történt : Hogy a 
magyarok hazájukat Basta és Belgiojoso dúló hadaitól megszabadítsák, Bocskay 
alatt fegyvert fogtak. Amint Bocskay István 1604 okt. havában kibontotta az 
alkotmányos és lelkiismereti szabadság zászlaját, az egész elnyomott Magyar-
ország és Erdély felszabadítóját üdvözölte benne. Bocskay nagy tehetségét 
ismerte egész Magyarország Erdéllyel együtt, sőt Prágában a Hradzsinban is 
jól ismerték. És Bocskay nagy tehetsége erejét bámulatosan tudta értékesíteni, 
mikor az alkotmánynak és a vallásszabadságnak megvédelmezésére került a 
sor. — Mialatt Bocskay a szabadság zászlaját Sólyomkőtől Pozsonyig diadal-
masan meghordozta, Erdélyből is egymásután párologtak el Rudolf abszolút 
és rekatholizáló politikájának képviselői. Az erdélyi rendek, mihelyt a nyomasztó 
iga kissé megkönnyebbedett rajtuk és szabadon nyilatkozhattak, a maros-
szeredai gyűlésen Bocskayt 1605 febr. 21-én fejedelmükké választották. 

Rudolf és a katholikusok, kik már közel álltak a kivánt célhoz, Magyar-
ország és Erdély Ieigázásához, mindent elkövettek, hogy a zsákmányt ne 
engedjék kisiklani kezeik közül. Bocskay legerélyesebben és a leghatározottab-
ban a teljes vallásszabadságot és az erdélyi fejedelemség helyreállítását sür-
gette és a béke elengedhetlen feltételéül ezeket jelölte meg. Erdély független-
sége nem tetszett a császárnak, a vallásszabadság a pápának. De mind 
hiábavaló volt. Bocskay 1606 junius 23-án megkötötte a bécsi békét s ezzel 
az alkotmányos és vallásszabadságnak oly erős fundamentumot vetett, mely-
nek felforgatására az abszolutizmus és jezsuitizmus egyesült ereje Magyar-
országon több mint egy félszázadon át hiába munkált, sőt akkor is inkább 
csak megbolygatta, mintsem lerombolhatta volna azt. A magyar állam fenn-
maradásának legbiztosabb támasztékát mindezideig épen azok az elvek képez-
ték, melyeket Bocskay és munkatársai a bécsi békében érvényre juttattak. 
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A magyarhoni e. e. e. gyámintézetet az 1906. esztendő január 2-ika 
mély gyászba borította. Ekkor halt el Dianiska Andor, a tiszánkerületi gyám-
intézet egyházi elnöke, munkás életének 66-ik esztendejében. Már 1878-ban 
úgy tűnik fel a beszterczebányai közgyűlésen, mint a gyámintézetnek egyik 
nagyrahivatott vezéregyénisége. Ö volt e gyűlésen az egyik ünnepi szónok, a 
másik dr. Criegern lipcsei lelkész, a némethoni Gusztáv Adolf-egylet tudós 
titkára. Dianiska a beszterczebányai gyűlésnek azon jelentést nyújtotta be, hogy 
a würtenbergi G. A. főegylet Arachban tartott gyűlése, melyen ő is tevékeny 
részt vett, előadása után nyomban ott a helyszínén szegényeink számára 3000 
forintot gyűjtött. Ahogy nagytekintélyű és páratlan tevékenységű elődje, Sztehlo 
János az elnökségről lemondott, helyét Dianiska Andor foglalta el a tisza-
kerületi gyámintézetnél. Mint ilyennel, 1888 okt. 18-án Pécsett találkozunk 
először, amikor is előkelő bemutatkozásával, nagyszabású elnöki jelentésével 
azonnal megnyerte a gyámintézet vezetőférfiainak tetszését. Ott volt 1889 szept. 
21-én Liptószentmiklóson a Bobrovniczkyak, Mikó Péterek szükebbkörü hazá-
jában, a szép „csorbái tó", a messze kéklő sziklás „Kralova" lábainál, a bér-
ces Kárpátok, Morva felé lenyúló és messze kitáguló hegyalján. Ott volt mint 
a megtestesült szerénység és alázatosság 1890 okt. 11-én Újvidéken a Belo-
horszkyak és Rohonyiak barátságos otthonában ; látta a nagy Hunyadira 
emlékeztető Zimonyt és a büszke Nándorfehérvárt. 1891-ben aug. 22-én, mikor 
a magyarhoni e. e. e. gyámintézet Lőcsén ütötte fel sátorfáját, ő volt az egyik 
szives házigazda. 1892-ben Nyíregyházán, Szabolcs székhelyén, hol a Meskók 
és Mayerszkyak kormányoznak, majd meg a szép Zalában, Kanizsán találko-
zunk vele. Ott volt 1894-ben Orosházán, a legnagyobb protestáns egyház-
községben, 1895-ben Pozsonyban, 1896-ban Felkán, 1897-ben Budapesten, 
1898-ban Sopronban, 1899-ben Szarvason, 1900-ban Balassagyarmaton. Hattyú-
dalát 1902 szept. 14-én Kőszegen zengte el. Attól kezdve a magyarhoni e. e. e. 
gyámintézet gyűlésein nem láttuk őt többé. Nemsokára azután elhunytával 
gyászruhával övedzte be családját és egyházát az ég Ura. 

1891 aug. 22-én, mikor a magyarhoni e. e. e. gyámintézet az 1790/91. 
évi XXVI. törvénycikk meghozatalának 100 éves örömünnepét ülte, dr. Fricke, 
ki a hatalmas Gusztáv Adolf-egylet képviseletében szinte részt vett ez ünne-
pen, ez alkalommal mondotta e nagyjelentőségű igéket : „Örömmel jöttem 
Önök közé, hogy Önök 100 éves jubileumán részt vegyek. Tarthatnának Önök 
ma 300 éves jubileumot is, de abban sem én, sem dr. Pank nem vennénk 
részt, bár én is, ő is AC. (ágost. hitv.) és nem HC. (helvét hitv.) Mert 1591 
volt az a szerencsétlen időszak, mikor a két protestáns egyház Magyarországon 
ketté szakadt". Vagyis hibáztatta azokat, kik e szakadásnak okozói valának. 
Azóta már többször többeken megkísérelték hogy újból összehozzák, egybe-
forrasszák a két protestáns hitfelekezetet. De fájdalom, mindidáig nem sikerült. 
Pedig eggyé forrva mily nagy tekintély volna a hazai protestáns egyház úgy 
a társadalmi közélet, mint a tői vény hozás terén. 

Emez „unió" ügyének akart jó szolgálatot tenni megdicsőült Eöry Sándor 
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is, ki 1906 március 29-én végezte be földi pályafutását 85 éves korában 
Téten, az által, hogy vagyonának tekintélyes részét, közel 100.000 korona ér-
téket hagyott „a budapesti Tudományegyetemen felállítandó protestáns theologiai 
fakultásra". 

Eöry Sándor kiváló szerepet vitt hazai közéletünk terén, kiváltképen az 
1859. évi szept. 1-én kiadott „pátens" és az azt követő miniszteri rendelet 
ellen, mint a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület hírneves világi főjegyzője. 
Az ő hatalmas stílusára ismerünk a sok közül abban a jegyzőkönyvben is, 
melyet 1860-ban aug. 22—24-én az egyházkerületnek Győrött tartott epochális 
közgyűléséről felvett. Ugyanis e gyűlésen lett hivatalába visszahelyezve nagy 
lelkesedés közt a sokáig nehezen nélkülözött Haubner Máté szuperintendens. 
A diadalmas visszahelyezés megható történetét többek közt így adja elő az 
említett jegyzőkönyv: „Augusztus 11-ike a szeretet és tisztelet örömünnepe . . . 
azon férfiú iránt, ki hűségét . . . ragaszkodását . . . lelkiatyai szeretetét . . . 
szenvedésekkel pecsételte meg. Az édes viszontlátás örömünnepe volt e nap . . . 
12 évi fájdalmas távollét után . . . Megszűnt ez ünnepen a vallás- és osztály-
különbség s a dunántúli egyházkerület közönsége nem ismert távolságot, sere-
gesen gyűlt össze távol vidékekről, hogy tisztelettel hajoljon meg a főpásztor, 
Haubner Máté előtt . . . Az egyházközségi küldöttségben, mely főt. szuperin-
tendens úr elé ment . . . résztvettek : gróf Viczay Héder, gróf Batthyány Géza, 
gróf Zichy Ottó. A küldöttség a bécsi országúton találkozott az ünnepelt 
férfiúval, kit Gyapay Győző bezi kath. földbirtokos hozott saját fogatán, maga 
hajtván a lovakat. Az egyházépület elé érve . . . az egyház ősz bajnoka leszáll 
kocsijáról . . . méltóságteljes léptekkel halad ötven, diszbe öltözött ifjú sorfala 
között . . . s belép abba a szent épületbe, melynek ajtai 12 évig nem tárul-
hattak fel előtte . . . Nem volt szem, mely ne könnyezett volna . . . " 



XX. FEJEZET. 

(A bányai egyházkerület új püspöke. — A pozsonyi fényes ünnepségek. — Thököly 
Imre és II. Rákóczi Ferenc itthon. — Protestáns sajtószövetség.) 

Bachát Dániel nem sok ideig ülhetett a püspöki székben. Korán be-
következett halálát az egyetemes egyház a legnagyobb megilletődéssel fogadta 
s emlékét jegyzőkönyvében megörökítette. Helyébe a bányai egyházkerület 
Scholtz Gusztáv budai lelkészt választotta püspökének. Scholtz Gusztáv sok 
jeles tulajdonokkal megáldott férfiú. Sok ideig vezette egyházkerületének jegyző-
könyveit, mint annak főjegyzője. Az alázatosságban Bachátot, a szeretet gya-
korlásában Sárkányt, a fáradhatlan munka terén a nagy Székátsot választotta 
magának példaképül. Beiktatása 1906 szept. 19-én ment végbe Budapesten 
megható ünnepségek közepette. 

Ugyanabban az évben szept. 22-én és 23-án ünnepelte a pozsonyi ev. 
egyház háromszázéves fennállásának fényes ünnepét, s ennek keretében tar-
totta a magyarhoni e. e. e. gyámintézet a Luther-társaság kíséretében évi köz-
gyűlését. A pozsonyi egyházközség által rendezett ünnepély minden izében 
fényesen sikerült Dr. Láng Lajos hatalmasan megkonstruált beszédében a 
gyülekezet történetét fényesen megvilágította, Zsilinszky Bocskay érdemeit 
állította oda a hallgatóság elé nagy vonásokban Gyurátz püspök megnyitó 
beszédében a gyámintézet halottjai emlékének áldozott. Beszédének hatása 
egyre fokozódott, különösen mikor a német Gusztáv Adolf-egylet világszövet-
kezetet védelmébe vette s az ellene támasztott gyanúsításokat, rágalmakat a 
gyámintézet nevében nagy erővel, hatalmas észjárással visszaverte. Az egyre 
nagyobb érdeklődés ébresztését azzal is fokozta, hogy indítványt terjesztett 
be, melyben egy országos ev. nőegylet megalakítását sürgette apátlan és 
anyátlan árvák gondozása, neveltetése és alkalmaztatása tárgyában. 

Közben a pozsonyi gyülekezet emléktáblával jelölte meg azt a helyet, 
hol Rázga Pál pozsonyi lelkész _1846— 1849-ig lakott. Tudvalevő dolog, hogy 
Rázgat az önkényuralom hazafias viselkedéséért kötél általi halálra itélte s az 
ítéletet rajta végre is hajtotta. Az emléktábla leleplezésénél az emlékbeszédet 
báró Prónay Dezső mondotta. Meghatottságtól remegő hangon a nemes báró 
gyönyörű szép beszédet mondott. És mikor a lelkes szónok Rázga hazafisága, 
igazságszeretete, kötelességtudása és ritka önzetlenségére beszédében rámuta-
tott, a pozsonyi tanulóifjúság felé fordítva mélabús tekintetét, erősen hang-
súlyozta : „Ilyen legyen minden igaz protestáns lelkész !" 
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Talán sokaknak jó szolgálatot teszek vele, ha az elitélt lelkész utolsó 
imáját, melyet a vesztőhelyen mondott, egy jelen volt szemtanú följegyzései 
nyomán ide iktatom: „Uram! ha lehetséges, múljék el tőlem e keserű pohár! 
Mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te akarod ! Itt 
állok előtted Mindenható, a hajnalhasadtával és átfutom az én életemet. . . 
Fájdalom fog el, de lelkem nyugodt. Áldásom adom mindazokra, kiket szemem 
körülöttem lát. Áldásom Pozsony lakosaira, ártatlan szegény gyermekeimre, 
drága feleségemre, — a császárra, még azokra is, kik engem elitéltek. Áldásom 
adom drága, drága hazámra, azzal az óhajtással, hogy legyen mielőbb szabad, 
boldog és szerencsés! Uram! a te kezeidbe ajánlom az én lelkemet". 

Még e fényes ünnepség jóformán el sem múlt, egy másik, nagy jelentő-
ségű országos ünnep köszöntött ránk 1906 október 29. és 30-ikával. A nemzet 
királyával egyetértve haza hozta Thököly Imrének és II. Rákóczi Ferencnek 
porait. Velük jöttek többi bujdosó társaik : Zrinyi Ilona, Bercsényi Miklós, 
Csáky Krisztina, Eszterházy Antal, Rákóczi József és Sibrik Miklós, Rákóczi 
hűséges udvarmestere. A hazába visszatérő hősök útja Orsovától Kassáig, 
Kassától Késmárkig valóságos diadalmenet volt, minőt csak a fejedelmeknek 
szoktak rendezni, minőt a római nép egykor Caesárnak szavazott meg. Útköz-
ben körmeneteket, dicsőítő beszédeket tartottak, akárcsak Antonius Caesár 
felett. Aranytól csillogó oltárt emeltek a szószék előtt, s biboros ágyon nyug-
tatták a haza érkezett hamvakat. Drága ércből kivert koporsóikon tropheum 
gyanánt zászlós címereik lógtak és selyemmel bélelt baldachin borúit fölibéjük. 
És míg Caesár máglyája, melyen eléktelenített testét hamuvá égették, csak 
közel állt Castor és Pollux templomához, addig Thökölyt a késmárki, Rákóczit 
a kassai templomban temették el. 

Hazai protestáns egyházunk jogai megvédésére a sajtó útján bizony 
mindidáig édes-keveset tett. Legfölebb közigazgatási közgyűlésein emeli fel 
szavát ez érdemben. Azután ismét aludni hagyja a dolgot egy újabb esztendeig, 
sőt néha azon is túl. Holott pedig napirenden kellene tartani mindazokat a 
kérdéseket, melyeknek megvalósítása reánk nézve égetők, mindaddig, míg 
azok meg nem oldatnak. Úgy de nincs protestáns sajtó- és védőirodánk, amely 
a politikai napi lapokat a mi egyházi és iskolai életünk ügyei felől tájékoz-
tatná, szükség esetén érdekeinket megvédelmezné. Nincs protestáns sajtó-
szindikátus, amely míg egyfelől a szerkesztők és kiadók szellemi és anyagi 
érdekeit támogatná, addig másfelől a prot. egyház és iskolái nagyfontosságú 
ügyeiben egységes eljárás lehetőségét előmozdítaná. 

Mint sok más tekintetben, úgy a sajtó terén is szervezetlenek vagyunk. 
Ez a magyarázata annak, hogy nemcsak a napi sajtó nem vesz rólunk tudo-
mást, de belkörű ügyeinkben sem tudjuk sem a közvéleményt igazán kifejezni, 
sem pedig úgy irányítani, mint az szükséges volna. így tovább nem marad-
hatunk. Az 1907. év folyamán összegyűltek ugyan a sajtó protestáns munkásai 
Hajdúböszörményben, hol a helyzetet és teendőket megbeszélve, egy protestáns 
sajtószövetség megalakításának szükségességét határozottan kimondották. De 



— 175 — 

utóvégre mégis csak az lett belőle, hogy mindkét hazai protestáns egyházunk 
megbízta ifjú Lukáts Gyulát, hogy egyházi életünk fontosabb mozzanatairól 
időnként tudósítsa a napi lapokat. Ez a semminél csak valamivel több. Ha 
célt akarunk érni, radikálisan kell eljárnunk. Szerintünk a Luther-Társaság, ha 
boldogulni akar, feladatát ne akarja olyan kicsinyes dolgokkal kimeríteni, 
hogy a „Családi Lap" hasábjain megjelent cikkeket külön lenyomatban meg-
küldözi tagjainak, hanem kezet fogva a „Prot. Irodalmi Társasággal", mind-
addig ne nyugodjanak, míg egy nyomdára nem tesznek szert, és egy első-
rendű politikai napi lapot meg nem indítanak. Hogy milyen előnyös, nagy 
dolog lenne ez, mutatja az a körülmény, hogy a római kath. egyház ezt már 
mind megcselekedte a „Pázmány-egyesület" segítségével. Ennek tudandó be, 
hogy nagyobb és kisebb értékű eseményei általában véve rokonszenves méltatás-
ban részesülnek az összes napi lapok részéről. Ez okozza, hogy a római katli. 
egyház még máig is úgy gerálhatja magát, mintha uralkodó egyház volna, a 
lapok is az ő szereplését úgy fogják fel. 



XXI. FEJEZET. 

(Röpirat. — Báró Radvánszky Béla emlékezete. — Dr. Láng Lajosnak, a magyar-
honi e. e. e. gyámintézet új elnökének beiktatása, székfoglaló beszéde.) 

A második huszonöt évben a gyámintézetnek arra is volt gondja, hogy 
magát hazai evangélikus népünkkel minél inkább megismertesse és meg-
kedveltesse. E végből időnként úgy a magyar, mint a német és tótajku nép 
számára jelentést, majd meg Flugblattot és Röpiratot adott ki. Utóbbit a 
magyarhoni e. e. e. gyámintézet anyagi támogatásával 1907 és 1908-ban a 
pozsonyvidéki esperesség nagytudományú esperese, Hollerung Károly modori 
lelkész szerkesztette és adta ki, a szöveget képekkel illusztrálván. Az elsőizben 
kiadott Flugblatt szerkesztője Lőw Fülöp volt, a dunántúli ág. hitv. evang. 
egyházkerületi gyámintézet nagyrabecsült, szeretett egyházi elnöke. A magyar 
Jelentést a „Gyámintézet" szerkesztője tette közzé. 

1906 május 2-án gyámintézetünket nagy csapás érte. Világi dignitáriusa, 
Radvánszky Béla báró, koronaőr ezen a napon hunyta le szemeit örök álomra. El-
hunytáról a gyászoló főúri család a következő gyászjelentést adta ki : „Özv. rad-
ványi és sajókazai báró Radvánszky Béláné szül. borosjenői Tisza Paulina, úgy 
a saját, mint gyermekei : Kálmán, Béla és Dóra ; édesanyja : özv. borosjenői Tisza 
Kálmánné szül. Degenfeld-Schoniberg Ilona grófnő; sógora: báró Radvánszky 
Géza, neje : született Waldeck Kornélia grófnő, leányuk : Ella, férjezett gróf 
Batthyány Istvánné és családja ; sógornője : özv. báró Radvánszky Jánosné sziil. 
Radvánszky Sarolta és gyermekei : Albert, Antal és Karola ; testvérei : gróf 
Tisza István és családja, gróf Tisza Kálmán és családja, gróf Tisza Lajos, 
valamint az összes rokonság nevében mélyen elszomorodott szivvel jelenti, 
hogy szeretett férje, illetve atyjuk, neje, testvérük, nagybátyjuk, sógoruk és 
rokonuk, radványi és sajókazai báró Radvánszky Béla valóságos belső titkos 
tanácsos, a magyar szent korona őre, a magyar főrendiház örökös tagja, a 
magyar tudományos akadémia tiszteletbeli tagja, a heraldikai és genealógiai 
társulat elnöke, a magyarhoni e. e. e. gyámintézet elnöke stb. stb. Budapesten, 
életének 58-ik, boldog házasságának 22-ik évében, rövid szenvedés után 1906 
május 2-án elhunyt. A megboldogult hült tetemei az ágost. hitv. evang. egyház 
szertartása szerint fognak a magyar tudományos akadémia épületének oszlop-
csarnokában folyó hó 4-én délután 5 órakor tartandó gyászistenitisztelet után 
folyó hó 5-én délután 1 órakor a sajókazai családi sírboltban örök nyugalomra 
helyeztetni. Budapesten, 1906 május hó 3-án. Áldás emlékére!" 
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A magyarhoni e. e. e. gyámintézet felejthetlen nagy halottja emlékének 
1907 szeptember 28-án Győrött tartott közgyűlésében áldozott, mely alkalom-
mal az emlékbeszédet1 Zsilinszky Mihály, a Luther-Társaság elnöke tartotta. 
Boldogult Radvánszky Béla báró életével, jellemzésével történetünk a IV. Fe-
jezet alatt foglalkozik tüzetesebben. 

Radvánszky Béla báró helye nem sokáig maradt betöltetlenül a magyar-
honi e. e. e. gyámintézetnél. Az elnökség felhívására az egyházkerületi gyám-
intézetek beadták szavazataikat. S mind a négy egyházkerület egyhangú lel-
kesedéssel a magyarhoni e. e. e. gyámintézet világi elnökévé dr. Láng Lajost, 
valóságos belső titkos tanácsost, volt kereskedelemügyi minisztert választotta. 
Dr. Láng Lajos jellemzésére elmondhatjuk, hogy bármikor, bárhol lépjen fel, 
mindjárt első fellépésével, szeretetreméltóságának csudás hatásával, erejével 
azonnal meghódítja magának a nagy közönséget ; tetteivel csakhamar elárulja, 
hogy nagy, bölcs államférfiúval vagyon dolgunk, mint szónok szépszavú ; elő-
adása elegáns ; beszédeiben mindenkor fején találja a szeget ; mint iró zseniális-
tehetség; mint tudós univerzális ismeretkörrel bír. A „Gyámintézet" XXIV. 
évfolyam, 6-ik számában többek közt a következőleg ír róla: „Dr. Láng 
Lajos hazai protestáns egyházunk világi nagyjai közé joggal számítható. Hogy 
nevét az elsők között említsék, megszerezte rá a jogot sok tudásán kívül, 
mit a budapesti Tudományegyetem katedráján értékesít, nyugateurópai nagy 
műveltségével, a közpályán teljesített közhasznú munkásságával, magasrangú 
méltóságával, a múltban viselt rangos hivatalával. — Dr. Láng Lajos nevét 
elég fiatalon, még mint egyetemi tanuló, a hirlapirás terén tette közkedvelt-
ségeivé. Az alkotmányos élet beálltával csakhamar a vezetőférfiak irigylésre 
méltó barátságával dicsekedhetett. Részt vett a közjóra iránylódó, minden 
egyes országos mozgalomban, még pedig élénk lelkesedéssel. így jutott be a 
szép tehetségű ifjú a nagy státusférfiak társaságába, hol rá újabb iskola vá-
rakozott. Mint Horváth Boldizsárnak, a nagy igazságügyminiszternek a veje, 
csakhamar helyet foglalt a magyar országgyűlés képviselőházában, hol reá 
nézve egyik kitüntetés a másikat érte. Több bizottságnak ő lett az előadója, 
majd meg az elnöke. Megválasztották az országgyűlés alelnökévé. Wekerle 
első pénzügyminisztersége alatt ő volt az államtitkár, a Széli-kabinetben, mint 
kereskedelmi miniszter foglalt helyet. A Tudomány-egyetemen két izben volt 
dékán, majd meg „rector magnificus"-nak tették. Hazájának zengzetes szép 
nyelvén kivül szóban és írásban tökéletesen birja s beszéli majd az összes 
modern nyelveket. Ezzel az előkelő, nemes férfiúval töltötte be a magyarhoni 
e. e. e. gyámintézet báró Radvánszky Béla helyét Gyurátz püspök oldala 
mellett, kinek apostoli buzgósága, mély tudományossága, lángoló hazaszere-
tete, aranytiszta jelleme közismert dolog a világ előtt". 

Dr. Láng Lajosnak, mint a magyarhoni e. e. e. gyámintézet új elnökének 
hivatalba iktatása 1907 szeptember 29-én Győrött ment végbe. 

1 Lásd e jeles emlékbeszédet a „Gyámintézet'*-ben. XXIV. évf. 1907. G. sz. 5—10. old. 
Bognár Endre: Az ev. gyámintézet második huszonöt-éve. J2 
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Az ünnepelt főúr kíséretével előttevaló nap érkezett Győrbe, kit megérke-
zésekor a győri evang. gyülekezet azóta elhunyt nagyérdemű felügyelője, 
hegyeshalmi dr. Fischer Sándor nagy küldöttség élén melegen üdvözölt. Üdvözlő-
beszédében rámutatott a gyámintézet magasztos céljaira, s hangsúlyozva emelte 
ki, hogy kétszeres nagy az ő örömük, mert a gyámintézet most tartandó győri 
gyűlésén az a kiváló nagy férfiú lesz elnöki hivatalába beiktatva, kinek ősei a 
győri gyülekezet fennmaradása érdekében hajdan sokat küzdöttek, még többet 
áldoztak. Szeptember 29-én a beiktatási ünnepély istenitisztelettel kezdődött. 
Az istenitisztelet után Gyurátz püspök nyomban megnyitotta a közgyűlést, 
kihirdette a választás eredményét, s küldöttséget menesztett az új elnökért. 
Pár perc múlva a küldöttség élén dr. Láng Lajos valóságos belső titkos ta-
nácsos, volt kereskedelmi miniszter daliás alakja magyar diszben öltöztetve 
a templomban megérkezett. Minden szem feléje fordult. Az emberek tekintete 
rá szegeződött. Láng megállt a templom közepén, a számára emelt dobogón, 
közel az oltárhoz, kit elnöktársa Gyurátz püspök bensőségteljesen üdvözölt s 
felkérte őt, hogy elnöki székét foglalja el. A püspök üdvözlő beszédében így 
szólott: „Nagyméltóságú Elnök úr ! Egyetemes gyám intézetünk a múlt évben 
a Mindenható végzéséből gyászöltve tartotta évi rendes közgyűlését. Akkor a 
hálás kegyelet koszorúját helyezte a minden halandók utján távozott vezér 
emlékére. Ez évben a gyámintézetre az üresedésbe jött elnöki szék betöltésé-
nek feladata várt. Az egyházkerületi gyámintézetek beadták szavazataikat, s 
az ezekben megnyilatkozott osztatlan bizalom Nagyméltóságodat választotta 
meg egyetemes gyámintézeti elnökül. Fogadja szívből jött üdvözletem nyilvá-
nítását elnöki székének elfoglalásánál. — A gyámintézet zajtalanul munkál-
kodik, de hasonlóan a haladásában partjain bimbót, zöldelő bokrot, gyümöl-
csöző fát nevelő patakhoz, ahova elhat, mindenütt életet kelt, a hit, remény, 
szeretet virágait fakasztja az erkölcsi élet mezején. Nemes cél szolgálatában 
fáradozik. Az élő hitnek ébresztésével törekszik orvosolni a gyülekezeteken a 
vész hatalma, az elemi csapások által ejtett sebeket, útat egyenget templomok, 
iskolák építéséhez, gyámolító kart nyújt a jótékonycélú intézeteknek. Munkája 
nyomán emelkedik a vallásos érzelem, szilárdul a szegények, boldogok, va-
gyonos és ínséggel küzdő gyülekezetek között az összetartás tudata, a testvér-
szeretet szent köteléke. Gyámintézetünk iránt Nagyméltóságod mindig melegen 
érzett. Mint egyházkerületi gyámintézeti elnök lankadatlan buzgósággal mun-
kált közre, hogy ezen áldott intézmény minél mélyebb gyökereket verjen egy-
házi társadalmunk pártoló részvétében. Egyházszeretete, lelkesedése volt az 
útmutató, amelyet követve, a közbizalom a még szélesebb körre kiható egyete-
mes gyámintézeti elnöki állásra hívta el. Midőn e napon tisztét átveszi, ezen 
hő óhajtás fakad keblünkből : az isteni gondviselés kisérje Nagyméltóságod 
vezéri munkásságát ! Az a kiváló talentum, mit az égtől nyert, a mély belátás, 
mely az akadályok közt is biztosan mutatja a célhoz vivő utat, a buzogás az 
evangéliomért, mely mások előtt is példakép világol, ott, hol a szent ügyért 
tenni, hatni kell : legyen egy új záloga gyám intézetünk tovább virágozásának. 
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Emelje ennek gyógyító, építő erejét, hogy egyházunkra mindig több áldást 
áraszthasson". 

A meleghangú üdvözlő beszédért dr. Láng Lajos a meghatottság hang-
ján mondott köszönetet s azután elnöki székét következő remek beszéddel 
foglalta el : „Főtisztelendő Egyetemes Gyámintézeti Közgyűlés! Szeretett Ün-
neplő Közönség ! Mielőtt helyemet elfoglalnám, méltóztassanak megengedni, 
hogy egyszerű, keresetlen szavakban, de őszinte szívvel hálás köszönetet 
mondjak a kitüntető egyházi bizalomért, mely engem e diszes 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 
földjén : az egykori nagygyőri egyház kebelében történik, melyhez engem a 
legbensőbb hitrokoni köteléken kivül a legszentebb családi emlékek is fűznek. 
És erőt remélek meríteni egyházunk ama kitűnő férfiai példájából, kik ez 
állást előttem betöltötték, akik közül az egyik az egyetemes felügyelői állásban 
ma is egyházunk dísze és támasza, míg a másikról, a sorban utolsóról teg-
nap emlékeztünk meg hálás kegyelettel . . . Az ő hűségük és buzgóságuk le-
begjen előttem például ! 

Egyházunk különféle szervei közt a gyámintézet a legifjabbak, de a 
legfontosabbak közé is tartozik. Közvetlen célja gyönge egyházaink segélye- \ j 
zése, és a diasporákban szétszórtan élő híveinkben az ősi hithez való ragasz-
kodásnak ápolása. Egyházunk egyáltalán nem tartozik a gazdagabbak közé, 
és a — hála Isten szép számú — jómódú és mély gyökeret vert hitközsé-
geink mellett még nagyobb a száma azoknak, melyek hiveik odaadó buzgalma 
és messze-menő áldozatkészsége dacára templomaikat és iskoláikat sokszor 
még a legszükségesebbekkel sem tudják ellátni. S ezek mellett a szűkölködő 
egyházak mellett ott vannak a diasporákban szétszórt hiveink, kik magukra 
hagyatva, mint az oldott kéve, a más felekezetűek tengerében, a legnagyobb 
erőfeszítés mellett is csak nagy ritkán juthatnak azon vallás vigaszához, melyet 
megszentelt őseik szenvedése, és megaranyozott gyermekéveik boldogsága, és 
amelynek nélkülözése elhagyatottságukban letöri lelkük szárnyait az élet küz-
delmeiben és megfosztja őket a vallás vigaszától a legnehezebb órákban. A 
gyámintézet áldó ereje nem szorítkozik a szűkölködő egyházak segélyezésére, 
nem a diasporákban szétszórt és elhagyott hitsorsosok megerősítésére és vi-
gasztalására. 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 egyházunk hivei kö-
zött, mely kiterjed mindenkire, ki egyházunk tagjának vallja magát, és amely 
a legalkalmasabb arra, hogy az egyházi élet iránt fogékonnyá tegye a közöm-
bösök nagy seregét, felébressze bennük egyházuk szeretetét, és ami ezzel 
együtt jár, az egyház és a hitsorsosok iránti kötelességek nemes érzetét. Nem 
egyszer találkozunk azzal a fölületes, sőt veszedelmes felfogással, hogy a 
szegények és szerencsétlenek szorulnak leginkább a vallás jótéteményeire. Ez 

12* 
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rövidlátó és nagyon alantjáró gondolkodás. A vallásosság felemelő ereje nem 
áll meg a legragyogóbb paloták fényes kapujánál sem. Pál apostol mondja 
az efezusbelieknek : Dolgoznunk kell, hogy a gyöngéket támogathassuk, és 
emlékezzünk meg Jézus tanításairól, ki azt hirdette : nagyobb boldogság adni, 
mint elfogadni. A vallásosság lényegét a legegyszerűbb tudatlan lélek ösztön-
szerű sejtelme, és a bölcseleti gondolkozás legmagasabb szárnyalása ugyan-
egy érzésben találja fel : a felebaráti szeretetben. És ki gyakorolhatja ezt inkább ? 
Az, akinek az élet nehéz küzdelmei közt kell gondoskodni magáról és nél-
külöző családjáról, kit a balsors üldöz, szenvedés gyötör? Avagy nem-e 
sokkal inkább az, kit a gondviselés jótékony keze megkímélt a legmagasabb 
terhektől, ki a szerencse mosolygó csillagzatában élvezheti az élet örömeit ? 
Adjon Isten ezer annyit — mondja az alamizsnát vevő az alamizsnát adónak. 
És ez a szegény, egyszerű ember az ő tudatlanságában a legnagyobb bölcses-
séget fejezi ki. Nem mintha az a darab fém térülne vissza ezerszeresen. Nem ! 
De van, mi becsesebb a legdrágább ércnél : az a tudat, hogy másoknak hasz-
náltunk. A legridegebb önző sem fog örömeiben saját személye jóvoltára 
szorítkozni. Legalább a legközelebbi családi kör, szüleinek és testvéreinek, 
feleségének és gyermekeinek boldogsága lehetetlen, hogy ne hozzák örömtel-
jes rezgésbe szivét. S akinek lelke csak kissé nemesebb, családja örömében 
nagyobb boldogságot fog találni, mint saját személye legnagyobb sikereiben. 
A család határán túl másoknak is használni, ezt az erőt és áldást adó bűv-
kört 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 szegényekre. Ezt 
érezték azok, kik közel egy félszázada a gyámintézetet, egyházunk ezen drága 
kincsét, megteremtették. A gyámintézet fennállása óta közel másfélmillió ko-
ronát gyűjtött, és közel egy millió koronát ki is osztott. A kezdet szerény 
volt, a buzgóság azonban nem gyöngült, hanem évről-évre erősbödött. A 
szalmatüz átka, mely annyiszor látogat 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, amihez a megerősödött 
központi alapokból majdnem ugyanannyi járult, úgy hogy a két forrás együtt-
véve tetemesen meghaladja a 70.000 koronát. Ennek megfelelően a fejenkénti 
átlag, mely az első évben i y 2 fillér körül mozgott, ma már tetemesen fölözi 

i annak kétszeresét is. A haladás kétségtelen. Bizonyítékául annak, hogy a 
gyámintézet évről-évre mélyebbre bocsátja gyökereit hitsorsosaink szivébe, ami 
akkor, midőn az áldozatkészséget mindig többen és többen veszik igénybe, 
mindenesetre örvendetes és elismerésre méltó eredmény. Hála és áldás érette 
mindazon nemes sziveknek, kik ebben közreműködtek. Mindez azonban nem 
akadályozhat meg bennünket annak a kérdésnek felvetésében, hogy az ered-
mény olyan-e, mellyel minden tekintetben megelégedhetünk ? És erre hatá-
rozottan azt kell felelnünk, hogy nem. Ma husz esztendeje, midőn boldogult 
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nagyérdemű elődömet iktatták be hivatalába, a gyámintézet egyik lángszavú 
apostola, ki akkor az egyházi elnöki széket foglalta el, akit, mint a gyáminté-
zetnek diszelnökét most is itt körünkben üdvözölhetünk, összehasonlító pillan-
tást vetve a gyámintézet első 27 évi fejlődésére, szomorúan tüntette fel, hogy 
az egyházak egy tizede még nem ismeri a gyámintézetet, hogy az akkori 
egyházak nyolctized részében nem tartanak gyámintézeti istenitiszteletet, hogy 
az egyházak fele csak a közpénztárból ad e célra és nem többet, mint mennyit 
a küszöbén megjelenő tisztességes kéregetőnek szokás adni, s hogy az espe-
rességek többsége 3—8 forinttal, egy-egy kerület 10—12 forint adománnyal 
elengedően véli a gyámintézeti célt előmozdítani. Ehhez a sötét képhez viszo-
nyítva nagyon örvendetes a mai helyzet. 670 egyházból legfölebb 5 százalék 
nem adott az utolsó évben a gyámintézet javára ; a kerületek úgy szólva 
kivétel nélkül, az, esperességek háromnegyedrésze gyűjti nagy eredménynyel 
az offertoriumot. Az adakozás általában jóval kedvezőbb, de még mindig nem 
kielégítő. A 40 egyházmegye közül két egyházmegyében a fejenkénti gyűjtés 
fél filléren alul maradt, és ez két, túlnyomólag tót anyanyelvű egyházmegye. 
A gyámintézet mindig távol tartotta magát minden nemzetiségi viszálytól és 
segélyezésében sohasem nézte az egyes egyházak nyelvét, csak azok szegény-
ségét. Ehhez a nemes hagyományhoz fogunk ragaszkodni a j ö v ő b e n is. Ha 
valahol, úgy itt követjük a tanítást, hogy kenyeret adunk oda, a honnan ke-
nyeret nem kaptunk. S ez adatot csak azért hoztam fel most, hogy meggyőz-
zem nem magyarajkú hitsorsosainkat arról, hogy a nemzetiségi viszályok első 
sorban magát az egyházi érzést gyöngítik, mert közömbösséget támasztanak 
a legnemesebb egyházi kötelességek iránt, aminthogy a nemzeti torzsalkodás 
talán nem is egyéb, mint ezen egyházi közömbösség szomorú szülötte. Még 
tizennégy egyházmegye marad fejenként 2 filléren alól s ezek között vannak 
épen vagyonosabb magyar és német egyházak is. Azon egyházmegyék száma, 
melyekben a fejenkénti eredmény megközelíti és meghaladja az 5 fillért, alig 
több tiznél, és ezek között ismét vannak szegényebbek is. Még nagyobb el-
lentétet látunk az egyházaknál. Vannak nagy egyházaink, melyek fejenként 
fél filléren alúl maradnak, sőt van egy igen nagy egyház, amelyben a fejen-
kénti átlag még 1/10 filléren is alúl marad. De viszont van vagy 30 egyhá-
zunk, melyekben a fejenkénti átlag meghaladja a 10 fillért; több mint 10 
olyan, melyben a fejenkénti átlag meghaladja a 20 fillért és van 3 olyan, 
melyben 50 fillérnél is több. És azok az egyházak, melyek a legnagyobb 
eredménnyel buzgólkodnak, nem mindig a leggazdagabbak, sőt vannak kö-
zöttük egyszerű falusi községek is, de vannak lelkes vezetőik, akik a bennük 
lángoló tüzet át tudják ültetni hiveik szivébe is. Hogy mit lehetne ezen a 
téren elérni, azt legjobban látjuk abból, hogy van olyan szegényebb egyes 
egyház is, melyben a fejenkénti eredmény több mint tizenötszöröse a mai 
átlagnak. Azt hiszem, e helyről kötelességem a fény mellett az árnyat is fel-
tüntetni. Igaz, sokat tettünk és tesznek különösen egyesek, de még sokkal 
többet is kell tennünk, hogy eleinkhez méltók legyünk, kik nemcsak vagyo-
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nukkal, de vérükkel és életükkel is áldoztak egyházukért. Az üldözés elmúlt, 
de a ragaszkodásnak nem szabad elmúlnia soha. Semmi kétségem az iránt, 
hogy ha a multak keserűségei újból testet öltenének, egyházunk hívei min-
denben méltók lennének őseikhez. Csakhogy a békesség nem azért adatott 
nekünk, hogy az alatt elpuhuljunk. A ragaszkodás és buzgóság bizonnyal 
meg van bennünk, csak nem látjuk eléggé az erőfeszítés szükségét. Mutassunk 
tehát rá minden alkalommal a bajok és hiányok sokaságára, a segély nélkü-
lözhetlen és halaszthatatlan voltára, és ébresszük a hívekben az összetarto-
zandóság érzetét, hogy minél többen és minél gyakrabban készséggel és 
örömmel hordjuk össze filléreinket. Szándékosan használtam e szót: fillérein-
ket. Mert nem egyes adakozások nagyságától, hanem az adakozók nagy szá-
mától várom az áldást. Mindenki szívesen ad apránként és lassanként többet, 
mint egyszerre egy nagyobb összeget. Nemcsak azért, mert pillanatnyilag ke-
vésbbé terhes, hanem azért is, mert a nagy összeg bizonyos kényszerhelyzetet 
teremt a jövőre. Mint az apostol mondja : Irgalmasságot kell kérnünk, és nem 
áldozatot. Az adakozónak sohasem szabad éreznie, hogy jóságával vagy gyön-
geségével visszaélnek, mert a pillanatnyi siker könnyen megbosszulja magát. 
A jótékonyságot mindig csak úgy szabad igénybe venni, hogy az adakozó ne 
féljen, ha újból könyörületességéhez fordulnak. Aki máskép jár el, az a bib-
liai tál lencséért elpazarolja az örökséget. Igaz, hogy az ilyen gyűjtés fárad-
ságosabb, de hasonlíthatatlanúl gazdagabban fizet buzgóságunkért. A jóté-
konyság klasszikus hazájában, Angliában ezen az úton szednek össze a mi 
fogalmainkhoz képest szédületes összegeket. A buzgósában pedig ne hagyjuk 
magunkat megtántoríttatni semmi által. Lesznek talán, kik rá fognak mutatni 
az államsegélyre, mely jóval nagyobb összegre megy, mint amennyit a mi 
szerény gyámintézetünk összegyűjt. Csakhogy ez a gyűjtés évről-évre nagyobb 
lehet és nagyobb is lesz. És attól meg épen ne tartsunk, hogy ezentúl nem 
lesz szegény egyházunk. A gyámintézetnek mindig meg lesz a maga tere. És 
lia csakugyan nem lenne szegény egyházunk, mindig lesz szegény hitsorso-
sunk, akin segíteni első sorban a mi kötelességünk. 

Ha én azt hihetném, hogy az államsegély valaha fölöslegessé tehetné 
egyházunkban az összetartást és egymáshoz való ragaszkodást, akkor ma 
lemondanék róla. De én ellenkezőleg azt hiszem, minél rendezettebb viszonyok 
közé fog jutni az egyház, annál több működési tere lesz a gyámintézetnek, 
mert ki fog terjeszkedni olyan mezőkre is, melyekre ma még nem jut elég 
anyagi és szellemi erőnk. Aki a mai társadalmi és gazdasági viszonyainkat 
figyelemmel kiséri, nem zárkozhatik el azon meggyőződés elől, hogy az örökké 
előretörő fejlődésben mi is hatalmas átalakulások előestéjén állunk. Oly idők-
ben élünk, melyek sokban emlékeztetnek az őskereszténység korára. A szegé-
nyebb és gyöngébb társadalmi osztályok keblében egy új és jobb gazdasági 
lét vágya homályos sejtelem gyanánt küzködik. Valami újat, a maitól eltérőt 
keresnek és remélnek az emberek anélkül, hogy annak tartalmával és alak-
jával tisztában volnának. S ezekkel a ki nem alakult, forrongó képzetekkel és 
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követelésekkel szemben a vagyonosabb osztályok sokszor egyenesen tehetetle-
nek, mert legjobb és legőszintébb törekvéseik is nem egyszer bizalmatlan-
sággal, sőt gyűlölettel találkoznak. Az egyház nagy szerepét a békés fejlődés 
terén örök időkre szóló erővel hirdeti a rabszolgaság eltörlése. A világi állam 
csak még véresebb harcok és még nehezebb küzdelmek árán tudta volna e 
kérdést megoldani, ha az egyház nem készíti rá elő csendesen, de szakadat-
lanul a sziveket és lelkeket. A kereszténység nem hatalomszóval szüntette 
meg ez intézményt, sőt nem is avatkozott közvetlenül a világi hatalmi viszo-
nyokba. Pál apostol a Filemontól megszökött rabszolgát Onesimust, kit ő a 
Krisztusnak megnyert, visszaküldi urának, irván Filemonnak : Jóllehet nagy 
örömöm volna a Krisztus nevében parancsolni neked azt, ami hozzád méltó, 
mindazáltal inkább könyörgök a szeretetért. De ez a szeretet, amelybe az 
egyház az ő tagjait összefoglalta, lett legyen az Úr avagy szolga, megteremtette 
azt a nagy és dicső átalakulást, mellyel a modern emberiség kezdődik. — 
Én sem kivánom azt, hogy a társadalmi bajok orvoslásával ami egyházunk 
közvetlenül foglalkozzék. Az úgynevezett keresztényszociálista törekvések 
épen nem csábítók, mert sem az egyházat, sem a világi társadalmat nem 
elégíthetik ki. Valahányszor a „christlich-social" szót hallom, mindig eszembe 
jut az egykori római szent birodalom német neve. „Das römische heilige 
Reich", melyről tréfásan mondták, hogy azért nevezik így, mert „weder 
römisch, noch heilig, noch reich". Ami az én lelki szemeim előtt eszmény-
ként lebeg, az az egyházi jótékonyság kiterjesztése a legkisebb és legszegé-
nyebb hitsorsosunkig, hogy még a legszemérmesebb szűkölködőt is felkutassuk 
és a legrejtettebb sebeket is gyógyíthassuk. És itt ismét nem is csak az 
alamizsnára gondolok, hanem és főleg a szeretetre, amelyről az apostol azt 
mondja, hogy anélkül még az angyalok nyelve is zengő érc és pengő cimbalom. 
Egyedül csak a szeretet az, mely az embereket egymáshoz fűzi és a kölcsönös 
megértést lehetővé teszi. És ezt a szeretetet az ős egyházra emlékeztető pres-
biteriális egyházszervezetünk terjesztheti leginkább, aminthogy az ellentét a 
szegény és gazdag közt nem a protestáns országokban a legélesebb, noha 
épen ezek a leggazdagabbak is. Az egyház különben is a jótékonyság leg-
természetesebb és leghatósabb 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 ellentétbe jő, az mindig szomorú, 
mert az emberi haladást megakasztja és töméntelen erőt elpazarol és még 
több szenvedést fakaszt. 

Az úttörő mindig az egyház volt. A műveltség elemeit, a földmivelés 
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 valamikor egy távolabb jövőben. De hogy az az idő elkövet-
kezhessék és pedig a jótékonyság igazi hasznára, nekünk, egyháznak kell a 
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magunk kötelességét teljesítenünk, mint akik ma még hivatottabbak is vagyunk 
e feladatra. Vannak, kik az egyház és az állam szerepét a nő és a férfi, az 
anya és az apa szerepéhez hasonlítják. Minden hasonlat sántít, de azt talán 
elfogadhatjuk, hogy amíg a gyermek életét az anya, a felnőtt ifjúét az atya 
vezeti helyesen, a jótékonyságnak meghonosítására és nieggyökeresítésére is 
az egyház hivatottabb. S az egyház kebelében ismét a nők. A gyámintézet 
ott virágzik valóban, ahol a nőegyletek buzgólkodnak, mert a gyengéd, zaj-
talan, de kitartó munka a nő igazi birodalma. Gyámintézetünk jótékonyságával 
saját felekezetünk korlátain belül marad. Ebből azonban ne kovácsolja senki 
a szűkkeblűség vádját ellenünk. A gyámintézet senkit sem akadályoz meg 
abban, hogy bármilyen más jótékonyságot gyakoroljon. S amidőn saját tűz-
helyünkön akarja a jótékonyság melegét szétárasztani, csak bölcs mérsékletet 
tanúsít. Gyámintézetünk első sorban az összetartozandóság érzetét kivánja 
ápolni, mert ez a kötelességérzet legtermészetesebb forrása. Akit azok szenvedése 
nem érint, kiket a legszentebb emlékek közelebb fűznek hozzá, azt a távolabb 
állok nélkülözése még kevésbbé fogja közömbösségéből kizavarni. 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 kulturának szolgálunk. Tanintézeteink a magyar művelődés fejlődésé-
ben a legfényesebb helyeket foglalják el. Középiskoláinkat ma is a legnagyobb 
előszeretettel látogatják más felekezetek hívei és az ezen intézetekbe járó ifjak-
nak túlnyomó része nem a mi egyházunkhoz tartozik. Más szóval : azon 
középiskolák, melyeket a mi áldozatkészségünk tart fenn, több ifjat nevelnek 
egyéb felekezeteknek, mint a magunkénak. A népoktatás terén a mi felekeze-
tünk mutatja a legnagyobb buzgóságot. Az iskolába járó tankötelesek aránya 
nálunk a legkedvezőbb. Minden kultura alapja, az irni-olvasni tudás, a mi 
felekezetünknél szerepel a legnagyobb százalékkal. És ha a nem tiszta magyar 
keresztény felekezeteknél azt keressük, hogy a nem magyar anyanyelvűek 
mily arányban sajátítják el nemzetünk nyelvét, ismét a mi felekezetünket talál-
juk legelői. Emeljük fel fejünket minden hiú büszkeség nélkül, de a hűséggel 
és becsülettel teljesített egyházi és polgári kötelesség önérzetével. Magyar 
nemzetünk és magyar fajunk története a legbensőbb és válhatlan összeköt-
tetésben áll a protestáns egyházak történetével, a verőfényes és gyászbaborult 
napokban egyaránt. Ha kitörölnők történelmünkből mindazt, ami a prostántiz-
musunk történetével összefügg, meglehet, hogy# több szomorú, mint boldog 
emléket veszítenénk el, de ezzel a legdicsőbb lapokat fosztanók meg legszebb 
ékességüktől. A magyar nemzet szabadságszeretetének ezredéves fáján a leg-
gazdagabb és legerősebb ágak között ott díszlenek egyházunk hajtásai. A 
magyar nemzet hagyományos türelme a másképen gondolkodók iránt, ami 
tulajdonképen nem más, mint szabadságszeretetének ikertestvére, szabadság-
szeretetének a mások szabadságának tiszteletére való kiváltása, ugyancsak a 
protestántizmusból nyert új és hatalmas táplálékot. Azok, kiknek a mártírok 
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vére csergedez ereikben; azok, kiknek elei még nem oly messze távol időkben, 
saját eleven testükön tapasztalták az üldözést: ösztönszerűleg kell, hogy idegen-
kedjenek az emberi lélek minden oly beteges elfajulásától, mely ezt a nemzetet, 
a helyett, hogy egy hatalmas egésszé összefoglalná, külömböző értékű fele-
kezetekre akarná széttörni. A felekezeti türelmetlenség csak a protestántizmus 
holttestén keresztül érvényesülhet ez országban. Mi vagyunk az a szikla, 
amelyen hajótörést kell szenvednie. Hogy a protestántizmus a magyar nemzeti 
élet egyik sarkalatos tényezője, arról tanúságot tesz az a történeti tapasztalat, 
hogy valahányszor a protestántizmus hazánkban veszélyben forgott, veszély-
ben forgott a magyar nemzet is. S hogy igen sok támadás a magyar nemzet 
ellen a protestántizmus megtámadásával vette kezdetét. És én meg vagyok 
arról győződve, hogy ha ily támadás a protestántizmus ellen ebben a hazá-
ban még egyáltalán lehetségessé válnék, az egész magyar nemzet érezné, 
hogy ilyen veszedelemmel szemben nemcsak a protestáns egyházak, hanem az 
egész magyar nemzet érdekében, közösen és vállvetve kellene sikra szállanunk. 
Nemzeti életünk múltja, jelene és jövője egyaránt érzi egyházunk erőt adó, 
termékenyítő és nemesítő hatását. Akkor, amidőn egyházunk alapjait szilárdít-
juk, fennmaradását biztosítjuk és fejlődését előmozdítjuk, nemcsak egyházunk, 
hanem a hazaszeretet oltárán is áldozunk. Ez a felemelő tudat adjon nekünk 
erőt, lelkesedést és kitartást, midőn gyámintézetünkert buzgólkodunk". 

Dr. Láng Lajos beiktatásának ünnepi fényét a székfoglalón kivül nagy-
ban emelte a győri gyülekezet és egyesek felbuzdulása. Nevezetesen a győri 
gyülekezet szent edényeket és 200 koronát ajándékozott a gyámintézetnek, a 
győri gyülekezet konfirmándusai keresztelő kannát és egy diszbibliát, a győri 
egyházmegye betegek gyóntatására gyónó-eszközöket, Gyurátz püspök 120, özv. 
Ráth Zoltánné 100, Gerő Mihály 50, a rákospalotai evang. gyülekezet 100 
koronát. Végül Ihász Lajos 125 koronával „Karsay-emlék"-nek vetette meg 
az alapját a magyarhoni e. e. e. gyámintézetnél. 



XXII. FEJEZET. 

(Dr. Fricke a lialottaságyon. — Az utolsó nagy Ihász temetése. — Kiskörös. 
Kassa. — Konfirmándus-Otthon. — Külmissió.) 

• 

Az 1908-ik esztendő nagy csapást mért úgy a németországi Gusztáv 
Adolf-egyletre, mint a hazai evang. egyházra. Amaz 1908 márc. 30-án elvesz-
tette dr. Fricke G. A. elhunytával egykori tudós elnökét, ki kora ifjúsága óta 
85 éves koráig a G. A.-egylet, a nagy világszövetkezet felvirágoztatásán buzgól-
kodott ; emez 1908 dec. 6-án Ihász Lajossal elvesztette, mint hajdan a római 
nép Titussal, egyik büszkeségét, támaszát és gyönyörűségét. Az elhunyt egye-
temi tanárt dr. Frickét Lipcsében, az egyetem aulájában ravatalozták fel s 
onnan temették nagy pompával. — Az utolsó nagy Ihász porait lörintei birto-
káról, hol kiszenvedett, Hathalomra szállították s ott helyezték el a családi 
sírboltban „nagy sirás-rivás közt" örök nyugalomra. A gyászszertartást Lőrin-
tén a dunántúli evang. egyházkerület ékesszavú püspöke és az ajkai lelkész 
végezte, Hathalmon a két egyházkerületi egyházi jegyző teljesítette. Az egyház-
kerület felejthetetlen felügyelőjének elhunyta felett mélységes mély bánatának 
1909. évi márc. 17-én Pápán tartott rendkívüli gyűlésében adott megható 
kifejezést, gyászistenitisztelet keretében. Itt olvasták fel a megboldogultnak 
végrendeletét, melyben lörintei birtokát fenköltlelkü özvegyének, Jókai Etelka 
úrhölgynek elhunyta után a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerületre ruházta. 
— Ugyanakkor az egyházkerület elrendelte, hogy . a nagy halottnak életrajza 
megirattassék s „Emléklapok" címen kiadattassék. Özvegy Ihász Lajosné 
Őméltósága „drága Ura" emlékére a gyámintézeti Lapokra 1000 korona ala-
pítványt tett. Ekkor rendelte el az egyházkerület Ihász utódjára a szavazást 
is, s az egyházközségek szavazattöbbséggel a dunántúli ág. hitv. evang. 
egyházkerület felügyelőjévé Vcssey Sándort, Somogy Deák Ferencét válasz 
tották, ki felügyelői székét 1909 aug. 18-án Sopronban a következő nagy-
jelentőségű beszéddel foglalta el : „Méltóságos Püspök Úr ! Igen tisztelt 
Egyházkerületi Közgyűlés ! Mély meghatottságomban sikertelen keresnék meg-
felelő szavakat köszönetem kifejezésére azon kiváló megtiszteltetésért, hogy 
egyházkerületi felügyelővé megválasztani méltóztattak. Felidézve emlékemben 
ama kiváló férfiak szellemét, akik fényes tehetségeikkel előttem e helynek 
díszt adtak s kiknek emlékét elismeréssel őrzi kegyeletünk, — igazán véde-
keznem kell a kishitűség ellen, amidőn érdemeik fénye által körülsugárzott 
helyüket elfoglalni a mélyen tisztelt egyházkerület rendelkezése kötelességemmé 
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tette. Kétségbe nem vonható igazság az, hogy az emberi életben elérhető leg-
magasabb kitüntetések nem a földi hatalom képviselőitől, hanem embertársaink 
bizalmából erednek. Tekintve, hogy minden intézmény között, amelyek az 
emberiség védelmére hivatvák s törekvéseit irányítják : isteni származásánál 
fogva a hit és vallás nemcsak a legmagasztosabb, de egyetlen, feltétlen meg-
bízható, örök igazságú erkölcsi fogalmakon épült s az élet minden viszonyai 
közt védelmet nyújtó legnagyobb kincsünk ; tehát legmagasabb tényezőknek 
kell elfogadnunk azokat, melyek az emberiség e pótolhatlan, isteni származású 
intézményének őrizetére és védelmére hivatottak, a mi szempontunkból első 
sorban prot. egyházunkat ! E magas hivatású institúció képviselői egy tekinté-
lyes részének bizalma által megtiszteltetni bizonyára a legbecsesebb kitünte-
tés s mint ilyen magasan felette áll mindazoknak, amelyeket egyéb téren 
nyújthat az élet. Mélyen meghatva egyházkerületünk felém irányult bizalma 
által, nehéz szívvel mérlegelem helyzetemet. A kerületi felügyelő, mint egyik 
tényezője és vezetője az egyházkerületnek, olyan exponált állást foglal el egy-
házunk szervezetében, amely kimagasló voltánál fogva mindenekelőtt meg-
követeli, hogy állását oly gazdag gyökérzet biztosítsa, amely táplálékát a 
vallás és egyház körül szerzett érdemek kincstárából meríti s ez alapon szer-
zett befolyásával az egyházkerület szellemét irányítani képes legyen. Kell, 
hogy világi téren elfoglalt állásánál fogva az egyház és állam közti jelen vi-
szonyok között fennforgó különleges helyzetben az állammal szemben egyhá-
zát és ennek érdekeit eredményesen képviselhesse. És szükséges, hogy tett-
erejének teljében, a közbizalom által reá ruházott állásában egyháza javára 
lankadatlan erővel dolgozni, s ha kell, küzdeni, képes legyen. Mert a szél-
csendet mutató láthatatlan komor idők jelei mutatkoznak. Nem vallásunk 
szabadságát kell védenünk karddal és vérrel: e feladatot, midőn a viszonyok 
megkövetelték, dicső őseink fényesen teljesítették. Nem hitfelekezetünk önálló-
ságát fenyegeti veszély, e jogainkat, Istennek hála — sarkalatos törvényeink 
biztosítják. Nincs mit félnünk azon viszonylag kicsinyes, szűkkeblű kísérletek-
től sem, amelyek protestáns egyházunk békés fejlődését tán szívesen korlá-
toznák. Lelkészeink kiváló testülete kell, hogy képezze itt védőbástyánkat, s 
nyújtson biztos védelmet egyházunknak. De küzdenünk kell egy sokkal ádá-
zabb ellenséggel, egy életveszélyes kór ellen, amely egyházunk életfájának 
gyökerén rágódik : a mind inkább tért foglaló vallástalanság terjedése és a 
hithüség ernyedése ellen. 

Ez küzdelme a hitnek a létért, az emberiségnek saját boldogulhatása 
megmentéséért. Ez a jövő nagy vallásháborúja. Több erőt, kitartást lankadat-
lan munkát igényel ez a küzdelem, mint a múltnak karddal és tollal vivott 
harcai, mert egy vassal sem sebezhető árny ellen kell küzdenünk: a vallást, 
Istenben való igaz, tántoríthatlan hitet támadó, a századok küzdelmei árán 
megszerzett szabad gondolkodás meghamisított álcime alá rejtőzött hitetlenség 
és hittagadás ellen. — E harcban szükségünk van minden erőnkre, szüksé-
günk van egyházunk mindenegy fiára ott, abban a körben, ahová őt a sors 
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állította. Akiket pedig végzetük vezetőpontra állít, hivatásuk bár magasztos, 
de vessenek számot a reájuk nehezedő felelősséggel is. A mérleg egyik olda-
lán megállapítva az egyházkerületi felügyelői hivatottság kellékeit s a reá 
váró feladat súlyát, amazok nélkül sajnosan szűkölködve, emezt gondosan 
mérlegelve, azt hiszem, felesleges a mélyen tisztelt egyházkerületet biztosíta-
nom, hogy ismerve egyéni gyöngeségemet s tekintve előrehaladott koromat 
és érezve annak természetes, vele járó nehezményeit, e fényes, de felelősség-
teljes kitüntetést keresni nem mertem volna. Isten látja lelkemet, nem is 
kerestem. Az egyházkerület rendelkezett velem, hívó szavát — nem tagadom 
— kétségek közt és erős küzdelem árán, kötelező parancsolatnak fogadtam 
el s im itt állok, rendelkezésükre bocsátva, azon igen rövid időre, amelyet 
még Isten kegyelmétől munkaképesen remélhetek, — legjobb tudomásomat; 
de melegen kérve kegyes elnézésüket is, amelyre kétségtelenül gyakran utalva 
leszek. Immár közös hivatásunk főfeladatának egyházunk védelmét, a hithü-
ség fejlesztését, protestáns hitünknek a hitetlenség veszélyes karjaiból való 
szabadítását tekintvén, ha keressük az orvosszert e végzetessé válható kór 
ellen, — azt nem nagy hangon hirdetett árkánumokban, hanem igazán házi-
szerekben, magunk között találjuk meg ; legelső sorban az anyák vallásos 
nevelésrendszerében : a bölcsőtől. Az ő hitbuzgóságuk irányítja gyermekeik 
leendő érzelmi világát. Az ő feladatuk a hit és a vallásosság magvát az ég 
által gondjaikba adott termékeny talajba, kisdedeik szivébe elvetni, vallásos 
érzelmeik melegével életre kelteni, a legfogékonyabb téren: a gyermekszobában. 
A vallásosságnak, az anyai sziv odaadásával gondozott zsenge plántájából a 
tanítók, tanárok, hitoktatók és lelkészek buzgalma nevelje a hitnek lombos 
fáját, amelynek ellenálló képessége nagyobb, erősebb legyen, mint az ámítá-
sok hatalma. A közélet ezen elsőrendű tényezői : a tanítók, tanárok, és főleg 
egyházi életünk jövőjének letéteményesei, akik hivatva vannak hitfelekezetünk-
nek tanítókat nevelni, szívleljék meg a jövő apostolai értelmi világának irá-
nyítása körüli legfontosabb hivatásuk közben, hogy a hitéletet, amely képes 
volt egymagában megmérhetetlen időkön keresztül az emberiség lelkületét 
egyensúlyban tartani, nem véges és változó emberi tudomány teremtette, 
hanem fejlődött az emberiség reáutaltságából s abbeli szükségérzetéből, hogy 
múlandóságában kapcsolatot leljen egy felsőbb, örökkétartó szellemvilággal, 
az Istennel, aki biztos támaszt nyújt akkor is, amidőn az emberi ész és 
tudomány régen véget ért. — A tudománynak, hogy legmagasabb feladatának : 
az emberiség boldogulhatásának igazán előmozdítója lehessen, a hitet támo-
gatni kell, de támadnia sohasem szabad. A hithüség védelmére azonban 
mindenekfölött szükséges példaadása mindazoknak, akik értelmiségük nagyobb 
súlyánál fogva hivatva vannak az emberiség érzelmi és értelmi világát irá-
nyítani, tehát édes mindnyájunknak jó példája s törhetlen igyekezete a hit, 
vallás és egyházunk érdekeinek védelmében. Miután pedig a veszély egyfor-
mán támad minden hitfelekezetet, amely Krisztus szelleméban találja boldogu-
lását, kell, hogy a közös védelem sikerének reményében az összes keresztyén 
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hitfelekezetek egyetértésben s egymás jogait és igazait tisztelve, testvéri sze-
retetben egyesüljenek ! Legyen a mi felekezetünk a testvéri szeretet világító 
szövétneke, legyen példaadó a hitbuzgóságban, vezérelje hamisítatlan, igaz 
vallásosság minden működésében, ragaszkodjék hévvel protestáns hitünk ma-
gasztos, szabad szelleméhez; legyen egyháza védelmében lelkes és bátor, 
istápolásában áldozatkész és nyugodtan nézhet az idők vihara elé. Mert amely 
vallásfelekezet tagjainak érzelmeiben a Iegbuzgóbb hitet és a legodaadóbb 
vallásosságot képes megteremteni és megtartani, azon hitfelekezet felvirágzása 
és jövője mindenkorra biztosítva lesz. Ez az irány jelöli az űtat, amelyen 
egyházam fejlődését és felvirágzását biztosítottnak tudnám, s ha a mélyen 
tisztelt egyházkerület nézetével és érzelmeivel találkozni szerencsés voltam, úgy 
ez irányban kérem szíves támogatásukat és közreműködésüket. Az ég áldása 
legyen munkálkodásunkon ! " 

A magyarhoni e. e. e. gyámintézet 48. évi közgyűlését 1908 szeptember 
19. és 20-án Pestmegyében, Kiskörösön tartotta, abban a nagy alföldi város-
ban, melynek egyik szerény hajlékában a magyar Tyrtaeus, Petőfi Sándor 
született. Miért is a gyámintézet megjelenése Kiskőrösön egyúttal hódolás a 
nagy költőnek, kinek szobrát gyűlés után honfiúi kegyelettel megkoszorúzta. 
A gyámintézet kiskőrösi közgyűlését, mint egyebütt, úgy itt is istenitisztelet 
előzte meg, melyen Kruttschnitt Antal soltvadkerti lelkész szép, tartalmas 
beszédével köztetszést aratott. A közgyűlést dr. Láng Lajos nagy beszéddel 
nyitotta meg. Első szava a köszönet volt, mellyel a gyámintézet Kiskőrös vá-
rosának és gyülekezetének tartozott a kedves és meleg fogadtatásért. Nyomban 
Petőfi Sándor nevét állította hallgatói elé. „Petőfi neve — úgymond — éb-
reszti fel azt a gondolatot, hogy amint hazánknak sok hegye-völgye van, de 
az mind beleolvad a Kárpátok hegyrendszerébe ; amint sok folyója mind egy 
nagy folyamba, a Dunába szakad, s így az egész ország mintegy természe-
tes egységet képez : úgy hazánknak különböző származású és nyelvű népei 
is eggyé olvadnak a magyar haza szeretetében és a magyar művelődés szol-
gálatában". 

Folytatólag rámutatott emberi gyöngeségeinkre, midőn azt mondja : 
„Általános emberi gyengeségünk, hogy mindig nagyobb érdeklődést kelt ben-
nünk a hirtelen nagy változás, mint a lassú csöndes fejlődés. Még veszedel-
delmesebb gyengeségünk, hogy a harag és gyűlölet mindig több embert tud 
mozgásba hozni, mint a részvét és szeretet". Megokolja beszédében a gyám-
intézet haladásának nehéz voltát. Eszünkbe hozza, ha netán elfelejtettük volna, 
hogy „a küzdelem sohasem gyöngítette, hanem csak erösbitette a mi egyhá-
zunkat" . „Mi a küzdelem jegyében születtünk s a harc csak növelte erőnket." 
„A legnagyobb üldöztetés idején (1734), midőn tüzzel-vassal pusztították egy-
házunkat, igaz, hogy alig számláltunk 200 egyházközséget (189) az egész or-
szágban, de az egyházak csak külsőleg tűntek el, a szivek belsejében ott 
maradt a kiirthatatlan ragaszkodás az ősök szenvedése által megszentelt hit-
hez, és mikor az első kedvező fuvalom lengett át az országon, phönixként 
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támadtak fel hamvaikból a megholtnak gondolt egyházak. II. József uralkodá-
sának első 5 évében az egyházak száma csak a Dunántúl 50-ről 126-ra emel-
kedett, majd hogy meg nem háromszorosodott és a fejlődés tartott még tovább 
is, mert ma a Dunántúl 173 anya- és 163 leányegyházat számlálunk. S így 
volt ez az egész országban, mert am ig 1734-ben összesen 189 egyházunk 
volt, ma 673 anya- és 468 leányegyházban hirdetjük az evangéliomot." „To-
vább mehetünk és azt mondhatjuk, hogy majdnem minden haladásunk és 
megizmosodásunk abból származott, hogy ellenfeleink elbizakodottságukban 
olyan lépésekre ragadtatták magukat, melyek visszahatásukban egyházunknak 
új erőt adtak." „Az emberi műveltség és felvilágosodás egyik legnagyobb ese-
ményének korszakos évfordulója rohamos léptekkel közeledik felénk. Tiz esz-
tendőn belül a reformáció negyedik századfordulóját ünnepeljük. Ez a nagy 
nap hatalmas, megrázó és lélekemelő emlékeket kelt fel bennünk. Az első 
százados évforduló Bethlen Gábor, a nagy protestáns fejedelem, Gusztáv Adolf 
szövetségese és sógora korára esik, az utolsó nagy magyar államférfira, ki 
nemzetének világállást és protestáns hitünknek teljes érvényt, fényt és dicső-
séget szerzett, aki győztes hadaival Pozsonyig elhatolt, ahol a koronázó Szent 
Márton templomban a református prédikátor, Alvinczi Péter, Pázmány nem 
méltatlan ellenfele hirdette az evangéliom igéjét. A második százados évfor-
dulónál a protestántizmus a földig le volt igázva. Egyházközségeink legna-
gyobb része elpusztítva és szétrombolva, miután nagy áldozattal és még na-
gyobb hitbuzgalommal épített legszebb templomainkat elkobozták és legjobb-
jainkat börtönbe, gályarabságra vagy vértanúhalálra hurcolták. Akiknek nevét 
ismerjük az áldozatok közül, azok száma is légió, de még nagyobb azoké, 
kik névtelenül pusztultak el hithűségükért és nemzetük szabadságáért. Alig 
van régibb nemesi, avagy polgári protestáns család, mely ősei közt ne áldoz-
nék egy-egy vértanú szentelt emlékének. A 3-ik százados évfordulót a hosszú 
szenvedésekből főleg II. József felvilágosodott nagy szelleme által új életre 
keltett ifjú protestáns egyház csak fejedelmi engedély mellett ünnepelhette meg 
nem annyira külső pompa és fény, mint nevezetes alapítványok által. A ko-
moly méltóság, az öntudatosság és erő, melyet egyházunk ez alkalommal 
tanúsított, tiszteletet keltett az egész országban. Most a 4-ik százados évfor-
dulóhoz közeledünk, amelyen mint teljesen egyenjogú egyház minden különös 
fejedelmi kegy nélkül ünnepelhetjük meg e napot. S midőn ezt tenni fogjuk 
és egy pillantást vetünk multunkra, nemes öntudattal mondhatjuk el, hogyha 
hitünk új volt is, hűségünk hazánkhoz és nemzetünkhöz a régi maradt, hogy 
hiven és becsületesen vettük ki részünket az ország minden szenvedéséből és 
öröméből, hogy tiszteletreméltó részt vettünk annak kulturális haladásában, s 
mindig legelői állottunk, mikor a nemzet legszentebb jogainak, szabadságának 
és önállóságának megvédéséről volt szó. A politikai és lelkiismereti szabadság 
egy ágról fakadt ikertestvérek. Mint a vallásszabadság bajnokai, született har-
cosai voltunk a politikai szabadságnak is, mint a lelkiszabadság hivei, har-
cosai voltunk a haladásnak és művelődésnek is. Minden támadás a nemzet 
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szabadsága és haladása ellen bennünket érintett első sorban, minden harc 
érettünk, ha közvetlenül nem, úgy közvetve minálunk kezdődött. És amint 
volt a múltban, úgy kell lenni a jövőben is, hogy minden támadás a szabad-
ság és haladás ellen minket érint első sorban, és minden támadás a protes-
tántizmus ellen, csak előfutárja a nemzeti szabadság és haladás megtámadá-
sának. Hogyan ünnepelhetjük meg már most legméltóbban a negyedik száza-
dos évfordulót? Legyünk azon, hogy e nagy napon együtt adhassanak hálát a 
Mindenható végtelen kegyelméért mindazok, kiknek apáik a mi apáinkkal 
harcoltak és szenvedtek hitünkért és hazánkért, és akiknek gyermekei és uno-
kái a mi gyermekeinkkel és unokáinkkal fogják ünnepelni a késő századok 
szebb és ragyogóbb időit. Erősítsük meg minden községünkben a gyáminté-
zetet, hogy az túlmenve eredeti feladatán, az egyházak és intézetek segélye-
zésén, felölelhesse minden szegény és szűkölködő protestáns támogatását. 
Ezzel leszünk leghívebbek őseink emlékéhez és ezzel hagyjuk a legszebb 
örökséget gyermekeinknek és nnokáinknak".1 

Ugyanakkor egyházi elnök évi jelentésében a következőket emelte ki : 
„A gyámintézet, mint az evangéliom lelkének: a jóltevő szeretetnek megsze-
mélyesítője végez áldott munkát. Evang. egyházunk a mult viharai közt, míg 
a hitet, szabadságot védelmezte, ezekért tűrt, áldozott : nem gyűjthetett kincseket. 
Dús vagyon helyett szegénységet hozott el korunkra örökségül, mi a verseny-
téren az előbbre törekvés elé sokszor nehéz akadálykép gördül. De másrész-
ről átvettük az elődöktől a megőrzött evangéliomot, ebben a szeretet nagy 
törvényét, amely jót tesz mindenekkel. E szeretetet hozza megnyilatkozásra a 
gyámintézet. Széjjel jár vidékről-vidékre, városról-városra. Zörget a paloták s 
a kunyhók ajtaján, ébreszti a könyörület érzetét, gyűjtögeti, mint a méh a vi-
rágról a mézet, a részvét adományait Isten dicsőségére. Azután oda tér, hol 
a gyülekezetek felett a vész harangja kondul s biztatólag nyújtja jobb karját 
segélyre. Hol elemi csapás dúlt s omladékot hagyott hátra a templom, iskola 
helyén : az ő gyámolítása mellett újra emelkedik hamvaiból a szentház, az 
oltár. Itt adósság terhét könnyíti a hivek vállain, amott imaház után epedő, 
de saját erejükből azt építeni nem képes gyönge egyházakat támogat. A távol 
szórványokban missiói központok alakítását segélyezi, hogy az igazság után 
éhezők és szomjúhozok ott is hallgathassák az örökéletnek igéit. Áldoz, fárad, 
hogy a lelkiépülés, vigasztalás forrását minél több helyen nyithassa fel a nép 
előtt. És midőn a részvétnek oltárt emel : ez által közelebb hozza egymáshoz 
a gazdagot s a szegényt, erősíti a testvériség tudatát". 

Még tovább gyönyörű elmélkedését így folytatja : „Az élet nem a zavar-
talan örömök, hanem a változások láncolata, küzdelem a mindennap megújuló 
gondok táborával, a jobbról-balról támadó balsorssal. Hogy az ember a meg-
próbáltatások között megállhassa helyét : szüksége van szövetségesekre. Egy 

1 A Kiskőrösön elmondott nagy beszéd szószerint olvasható a „Gyámintézet"-ben 
(XXV. évfolyam. 6. szám). 
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ilyent adott neki a Teremtő a bár láthatatlan, de hegyeket mozgató erőben : 
a hitben. Ez, midőn Istenhez emel, egy fensőbb eszményi világra s ennek 
törvényeire emlékeztet; erősít a kísértések ostromában, védi a hűséget a kö-
telességhez, őrzi a lélek nyugalmát s a reményt az igazság győzelmében és 
ezzel visszatart az erkölcsi bukástól. Egyszersmind a hit menedékhely az élet 
zivataraiban. Csalódjék bár százszor a halandó, vigyen útja örömök sirján, 
tört remények omiadékán át, forduljon ellene minden: „hitét ha őrzi, őrzi őt 
a hit". Ez azon bárka, melyen őt a kétségbeesés vizözöne el nem boríthatja. 
Mig az embernek hite van, mig imádkozni tud : addig van lelki ereje, reménye 
a szebb jövőben, addig nemesen vívja a reá nehezült harcot . . . 

A hitnek azonban a szeretettel kell egyesülnie a lelki életben, mint nap-
sugárban a fénynek a meleggel". 

A kiskőrösi gyűlés megismételte ama régebbi közgyűlési határozatokat, 
miszerint : minden gyülekezet állítson be templomába egy gyámintézeti gyüjtő-
ládácskát ; sátoros ünnepeken gyűjtsön offertoriumot a gyámintézet javára ; 
egy vasárnapi perselygyüjtést engedjen át a gyámintézetnek ; évenként legalább 
egyszer hordoztassa meg a hivek közt a gyámintézet gyüjtőivét. 

Kiskőrösön lett nyilvánosságra hozva, hogy özv. Kvacsala Jánosné 
Szarvason a magyarhoni e. e. e. gyámintézetre 4000 koronát hagyományozott. 
Gschwandtner János és neje Bazinban 200 koronát ; dr. Láng Lajos, a magyar-
honi e. e. e. gyámintézet nagynevű világi elnöke az általa már előbb tett 
1000 korona gyámintézeti alapítványát újabban 200 koronával gyarapította. 

Hogy az országos evang. nöegyesiilet mielőbb megvalósítható lehessen, 
a kiskőrösi gyámintézeti közgyűlés nőegyleti alapszabályokról is gondosko-
dott s azokat jegyzőkönyvében kinyomatta, melynek alapján a kiskőrösi nő-
egylet nyomban szerveztetett. 

Jelenti a tiszakerületi gyámintézet elnöke, hogy Hevessy Bertalan, a gö-
möri gyámintézet új elnöke 1000 koronával örökítette meg nevét a gyáminté-
zetnél. Ez a gyűlés mondott meleg köszönetet özvegy Köszlné Hutter Paulina 
úrnőnek, ki mint fürdőtulajdonos lipiki fürdőtelepén ingyen telket adott egy 
ott építendő evang. imaház céljaira. 

Amelyik esztendőben a gyám intézet 48-ik évi közgyűlését Kiskőrösön 
tartotta, ugyanabban az esztendőben ünnepelte a soproni evang. tanítóképezde 
fennállásának 50-ik, a Lyceum fennállásának 350-ik évét egy évvel előbb. 

Egy istenítéletről is számot kell adnunk, mely 1908 december 28-án 
Olaszországban, Messinában és annak vidékén ment végbe. E „dies irae"-1 
„dies illa"-t a Természettudomány Közlönye akkor így irta le: „1908 decem-
ber 28-án oly nagy pusztítást vitt véghez a földrengés Olaszországban. Pár 
perc múlva romba döntötte Szicíliának északkeleti és Kalábriának délnyugoti 
részén épült több virágzó, gazdag városát és községét. Egy csapásra a sira-
lom helyévé vált földünknek egyik legszebb, legvonzóbb, legtermékenyebb 
része, melyre a természet mind a két kezével pazarolta áldását. A régi Messina, 
melynek szépítésén és gazdagításán a rómaiak, a normannok, spanyolok és 
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annyi más nép fáradozott, romjai alá temette 170.000 lakójának nagy részét. 
Rémes jajveszékelés, segítségért kiáltozás hallatszott a sötétben mindenfelől. 
Gyermekek sírtak szüleik után, a szülők kétségbeesetten hivták gyermekeiket. 
Az olasz nép, királyától, királynéjától kezdve az utolsó koldusig sietett a sze-
rencsétlenek segítségére élelmiszerrel, ruhával, pénzzel, azzal, amivel tudott. 
Példáját követte az egész művelt világ. A gazdag nemzetek részvéte milliókat 
gyűjtött össze, a mi szegény országunk is százezreket adott a szerencsétlenek 
felsegítésére. Sokáig és nagy mértékben izgatta az emberiséget ez a katasztrófa, 
amely áldozatai számával nagy hadjáratok pusztításait multa felül. Messina, a 
régi virágzó város a holtak városává lett. A romok eltemették a régi Messina 
születési, vagyoni, szellemi arisztokráciáját, az igazi Messinát". 

A magyarhoni e. e. e. gyámintézet 50 éves múltjának utolsóelőtti évé-
ben, 1909-ben Kassára, Rákóczi városába gyűlt össze évi gyűlésre, hol Materny 
Lajos, a tiszakerületi gyámintézet évi jelentésével szólva: „Sionunknak, evan-
gélikus egyházunknak egy próbakövét, mely sötét századoknak súlyos meg-
próbáltatásait győzelmesen kiállotta, — drágalátos szegeletkövét, melyet az 
erőszak és türelmetlenség elpusztítani szerettek volna, találunk a vendéglátó 
egyházban. Alig hangzottak el a wittenbergi vártemplom ajtaján a világot meg-
rendítő kalapácsütések, már itt lobogott az evangéliom tiszta fénye. Koxe 
Lénárd angol tudós, Magister Achatius szerzetes, Antonius Transsylvanus 
(Erdélyi Antal), ki Lutherre! levelezésben is állott, Dévai Biró Mátyás itt mű-
ködtek már a reformáció hajnalán Luther szellemében. Erős fundamentumkő 
volt a kassai evang. egyház, mert a hatalmas dorn és egyéb városi templomok 
az evang. egyház birtokában voltak. Csak a német egyháznak magának volt 
négy papja, s volt magyar és tót egyház is. De aztán bekövetkeztek a meg-
próbáltatás viharai. A császári hadvezérek : Barbiano, Spankau, Csáky István, 
kik a protestánsok kiirtására vállalkoztak, egymással vetekedtek a kegyetlen-
kedésben. Az evangélikusok templomait elvették, papjait elűzték, a polgárokat 
megsarcolták. Bocskay, Bethlen s a kurucok győzelmével jobb napok derültek 
ugyan közben-közben az evangélikusokra, de midőn a kuruc király csillaga 
elhalványodott, hosszú időre szomorú napok következtek a kassai egyházra. 
Bekövetkezett, amit Üdvözítőnk jövendelt hű követőinek: „A gyülekezetekből 
kivetnek titeket!" Csáky István hadparancsnok még a magánházakban is be-
tiltotta az evang. vallásgyakorlatot. A kassai evangélikusok a temetőbe vonul-
tak s itt a városon kivül építettek maguknak fából templomot. 1691-ben már 
a temetőben egyszerű fatemplomból emelkedik ég felé a zaklatott evangélikusok 
éneke, mert az Ur meghallgatja a sirok között is a tiszta szivből, a hit szár-
nyain hozzá emelkedő fohászt. A súlyos megpróbáltatás után békésebb idők 
következtek. 1804-ben új templom építéséhez fogtak s 1816-ban 32 evang 
lelkész, 6 ref. lelkész, 2 róm. katholikus kanonok és 2 görög katholikus lelkész 
részvételével felszenteltetett az Urnák eme templom, melyben ma is kegye-
lemért, megtartásért fohászkodunk". 

A kassai gyűlés egyik korszakalkotó gyűlésévé lett a magyarhoni e. e. e. 
Bognár Endre: Az ev. gyáinintézet második huszonöt-éve. 13 
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gyámintézetnek, — kiváltképen azon nagyjelentőségű érdeklődés és áldozat-
készségnél fogva, mely Kassán, a Felvidék eme kulturális metropolisában 
gazdagabbnál gazdagabb ajándékokban a gyámintézet iránt megnyilatkozott. 
Kassa ment elől e tekintetben jó példával, 1000 koronát ajándékozott, Gyurátz 
püspök 120 koronát, a hegyaljai esperesség 100 koronát, az eperjesi theolo-
gusok urvacsorai szent edényeket és bibliákat, a pozsonyi theologiai Otthon 
50 darab énekeskönyvet, Ihász Lajos özvegye a gyámintézeti Lapra 1000 ko-
ronát, Véssey Sándor dunántúli egyházkerületi felügyelő gyámintézetjellegű 
célokra letett a püspök kezeihez 10.000 koronát, Breuer József kúriai biró 
alapítványképen 95.000 koronát, Roxer Illésné 2000 koronát. Itt jutott köz-
tudomásra, hogy néhai Ihász Lajos, főrendiházi tag egyik szép birtokát, a lö-
rinteit a dunántúli evang. egyházkerületre hagyta, körülbelül 3000 katasztrális 
holdat; dr. Haubner Rezső, a nagy Haubner Máté szuperintendens fia gyáminté-
zeti célokra 40.000 koronát. A német Gusztáv Adolf-egylet egymaga az 1909-ik 
esztendőben több, mint 35.000 koronával segélyezte hazai evang. egyházunk 
szegényeit. 

A kassai gyűlés fényét, érdemét nagyban emelte Zelenka püspöknének 
a fehér asztalnál elmondott meleg felszólalása, melyben az evang. nőegyletek 
megalakítását országszerte sürgette ; úgyszinte Paulik János ünnepi szent be-
széde, és úgy az egyházi, mint a világi elnök megnyitó beszéde, illetve évi 
jelentése. Mindhárom beszéd a közgyüiés által három nyelven kinyomatni és 
ingyen szétosztatni rendeltetett. Utóbbi két beszédet, mely „Kassai Emlék" 
cimen adatott ki, itt közöljük : 

I. 

Dr. Láng Lajos világi elnök költői lélek sugalta szép beszéde, 

mellyel 1909 szeptember 26-án Kassán a magyarhoni e. e. e. gyámintézet 49. évi 
gyűlését megnyitotta. 

Két hatalmas érzés vezeti az embert minden cselekedetében : az önzés 
és a szeretet. Az elsőnek legfőbb kifejezése a nemzeti nagyságért való lelke-
sedés ; a másiké a felolvadás az emberiség egyetemes céljaiba, a humaniz-
mus, a vallás. Az elsőt legkíméletlenebbül az az angol mondás fejezi ki : 
right or wrong, my country, vagyis az a gondolat, hogy akár jogos valami, 
akár jogtalan, az mellékes; a kérdés csak az, hogy hazánknak mi válik 
előnyére. Ez az érzés mindent alárendel a nemzeti érdeknek és dicsőséggel 
övezi körül azt, ki akár az erkölcsiség rovására is szolgálja hazáját. A vallásos 
érzés ellenben az Üdvözítő személyében testesül meg, ki szenved és meghal 
az emberiségért, hogy azt bűneiből megváltsa. 

Az emberiség fejlődésében és haladásában mindegyik érzésnek meg van 
a maga szerepe. Semmiféle szervezet nem erősödhetik meg és nem felelhet 
meg céljának önzés nélkül. Az ember, ki nem gondoskodik magáról és család-
járól, ritkán használhat igazán hazájának. A nemzet, mely nem törekszik erőre 
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és hatalomra, nem oldhatja meg legnemesebb feladait. De viszont önfelál-
dozás nélkül, a mások érdekeinek felkarolása nélkül, az egyén maga is csak 
tökéletlen életet él, mert nem ismeri azokat a nemesebb forrásokat, melyek 
az elernyedt szervezetbe új éltető vért ömlesztenek. És a nemzetek, ha nem 
tisztelik a más nemzetek jogait, nem képesek az emberiség magasztos eszmé-
jéhez fölemelkedni; nem képesek azokat a célokat helyesen megválogatni, 
amelyeknek megvalósítása nélkül a gondviselés által kiszabott rendeltetésüket 
nem bírják megvalósítani. 

A két érzés közül az első kétségkívül az erősebb, mert közelebb fekvő. 
Egyszerre születik az emberi öntudattal, szóval ez az ember legelső érzése. 
A másik csak későbben és lassan ébred föl az ember szivében. Az önzés 
haszna szembeszökő, és azért az ember hajlandó ebben az erő és boldogulás 
egyetlen forrását tisztelni. A szeretet ellenben hajlandó gyöngeségnek bélyegezni, 
és azért csak magasabb lelki műveltség mellett jut áldásos hatásának tudatára. 

A gyámintézet ünnepe ennek a szeretetnek ünnepe és e szeretet áldását 
megvilágítani lesz ünnepi beszédünk egyik és legfőbb feladata. 

A Jézus mondása: „Boldogítóbb adni, mint elfogadni" — egyike azon 
nagy igazságoknak, melyeket mindenki ismer, említésükkor tisztelettel meg-
hajlik, de nem igen gondolkozik felettük tovább. Pedig alig van ennél nagyobb 
és termékenyebb igazság. A jótét igazi áldása nem azé, ki azt élvezi, hanem 
azé, ki azt gyakorolja. 

A Károlyi-féle fordításban az Apostolok Cselekedeteinek XX. része, 35. 
versében Pál apostol Jézusnak a következő szavakat adja szájába : Jobb adni, 
mint elfogadni. A görög szöveg : MaKccglov etm ôidovm uaXlov 5} Xa(ißavsiv. 
Ennek megfelelőleg Luther bibliája azt mondja: Geben ist seeliger denn 
nehmen. A francia fordítás ugyanígy : Il y a plus de bonheur a donner que a 
recevoir. S a theológusok által legjobbnak tartott angol fordítás szintén : It is 
mose belssed to give than to receire. Ezért használom én is a Károlyi-féle 
jobb helyett a boldogítóbb kifejezést, mondván : Boldogítóbb adni, mint 
elfogadni. 

Az élet boldogulásának nagy titka : soha nem mondani le a törekvésről 
a jobbra ; de sohasem keveselni azt, amit elértünk. Ezt a látszólagos ellen-
mondást, ezt a nagy rejtélyt, mely az ember kettős termeszeiének, a véges 
testnek és a végtelen léleknek szükségszerű megnyilatkozása, csak az képes 
megérteni és megoldani, ki élénken és melegen érdeklődik másokért is. Az 
önző embert a féktelen nagyravágyás hajtja sikerről sikerre ; melyeket mások 
irigyelnek, de ő maga élvezni nem tud, mert ő csak a mindig megújuló 
távolságot látja, mely őt a mindig merészebb és messzebbre fekvő céloktól 
elválasztja, mig végül összeroskad, mielőtt valóban boldog lehetett volna. 
Csak az, ki a mások öröme és bánata iránt is fogékony, csak az tud szaka-
datlanul törekedve megelégedett lenni, folyton haladva édesen megpihenni. 

Boldogítóbb adni, mint elfogadni. 
Az ember, ki csak a maga érdekeivel törődik, hasonló a merészen fel-

13* 
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szökkent sudár fához, melynek nincs lombozata, mely azt az idő viszontag-
ságai ellen megvédje; hasonló a fához, melynek elszáradt gyökere, mellyel 
űj éltető nedveket szivhat magába. A legszerencsésebb ember életében vannak 
pillanatok, midőn kételkedik ereje fölött, vagy éppen elbágyadni érzi izmait. 
Miből merítsen ilyenkor új bátorságot a küzdelemre ? Csak azt, ki életét nem-
csak a maga érdekeinek szentelte ; csak azt, ki küzdött és szenvedett másokért 
is, csak azt nem hagyja el soha az önbizalom. Csak az, ki tudja, hogy 
elgyöngülése és kidőlte másokat is porba sújtana, kik tőle várják boldogu-
lásukat ; csak az ilyen ember talál mindig új erőt, ha kifárad az élet 
harcaiban. 

Boldogítóbb adni, mint elfogadni. 
S ha van olyan ember, ki soha nem rendül meg önbizalmában, még 

az is ki lesz téve az életben nem egyszer a legigaztalanabb félreértésnek, sőt 
megtámadtatásnak. A balsiker.fájdalmát, a sértett önérzet keserűségét, az ellen-
ségek maró kárörömét mindenkinek át kell szenvednie. Aki csak magával 
gondol az életben és másokkal soha nem törődik, annak sebe kétszeresen 
sajog, mert nem talál rá irt sehol. De aki tudott örvendeni az örvendezőkkel 
és sirni a siránkozókkal, az nem védtelen a kimaradhatatlan csapás alatt. 
Aki szeretettel és odaadással vesz részt a mások sorsában, az korán meg-
ismeri a szerencse változó hullámait és nem bizza el magát a siker napjai-
ban, de nem is veszti el reményét a balszerencse napjaiban sem. Aki 
letörölte felebarátja szemeiből a könnyeket, aki boldog mosolyra tudta deríteni 
felebarátja bús ajakát, csak az nem esik kétségbe soha, csak az látja a sötétség 
komor éjszakáján kerasztül is az örömnek hasadó hajnalát. 

Boldogítóbb adni, mint elfogadni. 
Miben rejlik a szülői érzés igazi öröme? Abban, hogy gyermekeink-

ben még egyszer éljük át a magunk ifjúságának minden boldogságát, reményét 
és vágyát. A nyár tikkasztó hevében, az igazi munkaidőben, midőn az apa 
megalapítja a maga és családja jólétét és az anya felolvad a család hétköz-
napi gondjaiban, gyermekeikben újból élvezik a tavasz üde levegőjét. Ezt a 
megújhodást az élet derekán nem ismeri az, kinek nincs családja, gyermeke. 

És miben rejlik a nagyszülők még nagyobb öröme unokáikban, ha nem 
abban, hogy amig kortársaik az ősz dermesztő hüvösségében csak a tél siri 
nyugalmának közeledtét érzik, nekik az unokákban másodszor is megújul a 
kikelet minden virága, a napsugártól fénylő és madárdaltól csattogó mosolygó 
égboltozattal. Nekik az öregség nem alkonyat. Ők nem érzik a rideg elmúlást. 
Az örök vigságban ngráló és táncoló ifjú népség elfeledteti velük saját erejük 
hanyatlását és kimerülését. Nem a szülők, a nagyszülők lçsznek a gyermekek 
igazi gondozói, pajtásai és játszótársai. Véges életük komor korlátaira az örökké-
valóság veti varázsos hímporát és halálos ágyukon jótékony tündérkezek a 
remény örökzöld fonalaiból szövik a szemfedőt. 

Ugyanígy ki nemcsak magának, hanem másoknak is élt, a saját örömeit 
fokozva és sokszorozva élvezi. Akiknek keble hideg és érzéketlen maradt a 
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mások bánata iránt, akinek szivét nem melegítette a mások boldogsága, az a 
maga sikere örömeit sem élvezheti teljesen. Az élet legszebb virágai elher-
vadnak rideg kezében. A legédesebb gyümölcs összeszárad, mikor ajkához 
emeli. Az örömek, melyeket másoknak szereztünk, adják meg saját örömeink-
nek igazi fénylő keretét, mely kiemeli és bűvössé teszi azok szinpompájá, 
és ragyogó bájjal vonja be azok minden vonását. Nincs az az uzsora-kamatt 
mely vetekedhetnék ama fillérek áldásos hatásával, melyeket a mások vigasz-
talására és felsegítésére adakoztunk. 

Boldogítóbb adni, mint elfogadni. 
A mi lutheránus egyházunkra nézve a gyámintézet azonban nemcsak a 

szeretet munkája, hanem még ennél is több : a hitrokoni összetartozandóság 
legerősebb kapcsa, maga az élet. Majdnem félszázados múltja alatt több mint 
megháromszorozta gyűjtéseinek eredményét és ezzel mind szorosabbra fűzte 
egyházunk tagjait. A buzgóság e nemes tüzének nem szabad kialudnia, hanem 
minél hatalmasabban kell lobogni a jövőben is. 

Nagyon szerencsésnek érzem magamat, hogy ünnepélyünket Felső-
magyarország e metropolisában tarthatjuk meg, mert a városi elemek általá-
ban, de különösen hazánk ezen részében a gyámintézeti szellem igazi oszlopai. 

És ennek meg van a maga mélyen fekvő oka. 
Hazánk vezető osztálya még a közelmúltban is a középbirtokos osztály 

volt. Nagy társadalmi és gazdasági átalakulások a középbirtokos osztályt 
egyenesen megtizedelték. A föld ma nem az egyedüli és nemsokára már nem 
is a legfőbb vagyon az országban. A középbirtok ma szükségképpen nem 
az a vagyoni és kulturális erő, mint azelőtt. A mellett a földszomjas kis-
birtokosság mindig jobban terjed, és úgy szólván mindennap egy újabb közép-
birtok oszlik szét apró birtokokra. 

Ne higyjük, hogy ez a jelenség csak hazánkra szorítkozik. Ez a gazdasági 
művelődés általános menete. Ezt hiába akarjuk feltartóztatni. így van ez 
mindenütt a müveit világon. A sajátos mozzanat a jelenségben hazánk határain 
belül csak az, hogy nálunk a rendszerint magyar középbirtok helyét nem 
mindig magyar kisbirtokosok foglalják el. 

Ebben a körülményben rejlik a veszedelem nemcsak hazánkra, hanem 
egyházunkra és gyámintézetünkre nézve is. Aki végignézi a mi gyűjtéseinket, 
szomorúan fogja tapasztalni, hogy egyes legnagyobb gyülekezeteinkben teljes 
hidegség uralkodik gyámintézetünk iránt. És mindezek a közönyös gyüleke-
zetek főleg nem magyarok. A szegényebb Felföldön, úgy mint a gazdag róna-
ságon egyaránt, sajnos elég nagy számmal vannak ilyen gyakran igen népes 
gyülekezeteink, hangosan beszélő bizonyságául annak, hogy a nemzetiségi 
fészkelődések első sorban magát a hitélet bensőségét veszélyeztetik. 

Valami kis javulást az utóbbi években itt is tapasztalhatunk és reméljük, 
hogy a javulás a jövőben állandó és erősbödő lesz. De azért gyámintézetünk 
további fejlődésének legfőbb támaszait mégis máshol kell keresnünk. 

Amit a középbirtokos osztály térben és befolyásban veszít, azt a városi 
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elem fejlődésének kell kipótolnia, sőt fölöznie. A világ minden országában a 
mezőgazdaság fokról-fokra háttérbe szorul az ipar és kereskedelem, és a többi 
városi foglalkozás mögött. Midőn ezt a folyamatot nálunk is kezdjük észlelni, 
abban semmi különös jelenséget nem találhatunk. Ami abban sajátos és 
egyszersmind örvendetes, az, hogy nálunk a város magyarabb, mint a falu, 
s hogy a városi elemek erősödése a magyar faj vezető szerepének és ezzel 
egyházunknak is megerősödését jelenti. 

Minden kor eszméinek meg vannak a maga hordozói. A modern világé 
a városi elem. De épp azért ne mulaszszuk el azt nemcsak jogainak, hanem 
kötelességeinek is öntudatára ébreszteni . Érezze és tudja azt, hogy hazája és 
egyháza benne látja és tőle reméli nemcsak fenmaradását, hanem a multat 
fényben és dicsőségben messze túlhaladó jövőjét is. Serkentsük a közügyek 
terén is fáradhatatlan munkásságra úgy a haza, mint az egyház körében. 
Vegye oltalmába a mi gyámintézetünket is, és annak gyarapodása biztosítva lesz. 

És itt különösen az egyháznak női tagjaihoz fordulok, akik a gyám-
intézetnek igazi védangyalai, A gyámintézeti buzgóság csak ott nyilvánul meg 
teljesen a maga áldásos erejében, ahol nőegyletek munkálkodnak annak fel-
virágoztatásán. Nemcsak a nagy központokon Budapesten, Sopronban, Pozsony-
ban, hanem kisebb helyeken is fényes eredményeket érünk el, mikor az egyházi 
élet, a könyörület és jótékonyság született nemtői veszik gyöngéd és tapintatos 
kezükbe a felebaráti szeretet nemes munkáját. Vannak egészen kis helyek, 
melyekben az adakozás fejenkénti átlaga nagyobb, mint a legnépesebb és 
leggazdagabb gyülekezetekben. Mindig csak azért, mert a gyámintézeteknek 
sikerült felkölteni az érdeklődést azok szivében, kik első sorban hivatvák 
munkánkat előmozdítani. 

Nagyon jól tudum, hogy most, amidőn a jótékonyság annyi alakban 
fordul az emberek könyörületességéhez, minden egyleti munkásság sok nehéz-
séggel jár. Jól tudom, hogy a buzgólkodóknak sok kisebb-nagyobb bajjal kell 
megküzdeniök ; hogy sokszor a legnagyobb jóakarat és önzetlen fáradozás 
félreismerésnek, vagy legalább is egy csomó jogosulatlan sértett hiúság 
berzenkedésének van kitéve. De ez ne riasszon vissza senkit. Sikert a leg-
nemesebb munkában is csak az érhet el, kiben a nemes célért való lelke-
sedés oly nagy, hogy ezen végre is apró-cseprő kellemetlenségeken túl tudja 
magát tenni. 

Csakis a kezdet nehéz. Aki egyszer belemelegedett a szeretet munkájába, 
az a kicsinyes perpatvarokon könnyen felül tud emelkedni. Sőt némi kisebb 
fajta bosszúságból csak még több kedvet merít a munkára. Amint a szép 
meleg nyári nap is csak akkor igazán élvezetes, ha közben egy kis felhő-
tornyosulás fenyeget, vagy éppen egy futó záporocska fölfrissíti a levegőt. 

Akik a szeretet áldásos munkájában közreműködnek, erőt meríthetnek 
abból a nemes öntudatból, hogy hazájuknak és egyházuknak egyformán hasz-
nálnak. Az emberi művelődés hatalmas folyamatában minden korszaknak 
meg van a maga szerepe és minden szerepnek a maga viselője, aki az alól 
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a kötelesség alól, melyet a Gondviselés rá kiszabott, büntetlenül nem szaba-
dulhat. 

Munkálkodjunk odaadással és kitartással a szeretet művén. A kötelesség 
teljesítése sehol sem oly áldásos, mint éppen a szeretet körében. Mert itt a 
jutalom nemcsak a teljesített kötelesség tudata, hanem még ennél jóval na-
gyobb és gazdagabb, szinte kimeríthetetlen. 

A szeretet munkája két kézzel osztja a maga híveire áldását. Az egyik 
kezével megvigasztalja és felemeli, midőn a bajok és csapások őt is felkere-
sik. Másik kezével megédesíti és fokozza örömeit, melyek számára életpályá-
ján, családja és szerettei körében teremnek. A másokért való buzgólkodás, a 
bánat, melyet másoknál eloszlatnak, az öröm, melyet másoknak sajgó sebeik-
ből fakasztottak, a lelket és szivet átható áldás kiapadhatatlan özönével borítja 
el a jótékonyság gyakorlóit, mert meg vagyon irva : 

Boldogítóbb adni, mint elfogadni. 

II. 

Gyurátz Ferenc püspök egyházi elnök gyújtó beszéde, 

mit évi jelentése kapcsán 1909 szeptember 26-án Kassán rögtönözve tartott, s vele hallgatói 
szemében, úgy a nőkében, mint a férfiakéban nem egy könyet fakasztott. 

Gyülekezeti nőegyletek alakítását fontos egyházi érdek teszi szükségessé. 
Isten országának építésénél, Pál apostol szavainak értelmében nincs különbség 
szolga és szabados, férfi és nő között. A keresztséggel mindannyian a Krisztust 
öltözték fel, mindnyájan hivatva vannak arra, hogy a vett talentomokat Isten 
dicsőítésére használják. A nőegyletek a nőket is munkára hívják az élő hit 
szolgálatában. 

Egyházunk nagy mulasztást követett el, midőn az újabb időkig figyel-
men kivül hagyta azt a lelki erőt, mellyel a nő megáldva van s amellyel hat-
hatósan elősegítheti az evangéliom eszméinek az életbe átültetését. Elődeink 
nem gondoskodtak a nőknek a népiskola hatáskörén túl egyházias szellemben 
tovább képeztetéséről, nevelésüket más felekezet intézeteire bízták, azoktól 
pedig nem várhatjuk, hogy a mi egyházunknak neveljenek hitbuzgó tagokat. 
E mulasztásnak eredménye a családok nagy részének ernyedő evangéliomi 
protestáns tudata, a kishitűség, fásult közöny, ami felett egyházi téren annyi-
szor van okunk panaszkodni 

Ami az életben nagy tettekre, a közjóért, igazságért önzetlen küzdelemre 
lelkesít, az ideálizmus közvetítője : a hit. Ennek pedig első szentélye mélyebb, 
bensőbb erkölcsi érzelmeivel a női kebel. Mint a nap sugarában a fényt s 
meleget: úgy árasztja az istenfélő nő hozzátartozóira hitével, szeretetével a 
buzogást azért, ami szent s jó. Az édes anya karjaiból lépnek ki a munka-
térre az ifjak s követik azon irányt, melyet a szülői hajlék kijelölt. A hősök-
nél, akik kitörülhetlenül bevésték tetteikkel hazájuk, egyházuk történetébe 
nevüket, ha az őket vezérlő ihletnek forrását keressük, ezt az édes anya 
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lelkületében találjuk. Az anyai sziv rakja le a fejlődő gyermek jellemének 
alapköveit. Mint a fiatal fába metszett jegy idők folytán nem tűnik el, sőt 
nagyobb, határozottabb alakot ölt, úgy azon vonás is, melyet az anyai szeretet 
lehel a gyermek lelkébe : megmarad, mind jobban kidomborul s ott látható 
az élet harcát vivó férfi életében is. 

Az anyai hűség titokzatos erejével nagy hatást gyakorol a család gondol-
kozására, ez által a társadalom céljaira törekvésére is. Bizalma fenntartja a 
szent ügy diadalának reményét gyakran még ott is, hol a férfiak a vereség-
ben elcsüggedve már mindenről lemondtak. Megható példákban bizonyítja ezt 
a történet is. 

Antiochus király a leigázott zsidó népet minden áron vallásának meg-
tagadására s bálványimádásra akarta kényszeríteni. A tapasztalt ellenálláson 
felingerülve, kiadta a rendeletet, hogy az ellenszegülőt a birák irgalom nélkül 
küldjék vesztőhelyre. Egy városban egy előkelő özvegy nőről tesznek jelentést 
a birónak, hogy az nyiltan visszautasította a felhívást a pogány templomi 
áldozásban résztvevésre. Megidézik, de ő minden fenyegetésre ingatlan marad, 
nyugodtan mondja ki, hogy meghalni kész, de hitét megtagadni nem tudja. 
Ezért a birói székből úgy szól az itélet, hogy előtte égetik meg máglyán hét 
gyermekét s végül magát. Oszlopokhoz kötözik magzatait s előlép a hóhér, 
kezében a gyújtó kanóccal. A szülőnek — mig tekintete a kedves arcokon 
révedez — végtelen fájdalom szorítja el egy pillanatra szivét, szemében köny 
rezdül. Ekkor egyik felserdült leánya a máglyáról így szól bátorítva: „Édes 
anyám, ne féljj Emberek vannak ellenünk, de velünk a Jehova. Ő hozzá me-
nünk a tüzhalálon át". A láng fellobogott; az anya gyermekeivel Istent dicsőítve 
halt meg. A pogány biró népével meghatottan távozott, tiszteletet kezdett érezni 
azon vallás iránt, mely ily hősi lelket nevel a gyönge nőkben is. Másfelől a 
vértanúi halállal kimúlt családanya példája hitsorsaiban új erőre keltette a 
ragaszkodást a valláshoz s az önfeláldozásra készségen megtört a zsarnok 
hitüldöző hatalma. 

Később, midőn Palesztina már Róma hatalma alatt állott, Caligula császár 
elrendelte ércszobrának a jeruzsálemi templomban az oltárra állítását. E szentség-
törés ellen a zsidók tiltakoztak. Erre a császár egyik vezérét Petróniust had-
sereg élén küldi Jeruzsálembe parancsának végrehajtására, azon utasítással, 
hogy minden ellenállást fojtson vérbe. A római légiók megjelennek. A város 
lakossága megdöbbenve nézi a rettegett csapatok bevonulását, kétségbeesés 
szorongatja a sziveket. De ím minden utcából nők, anyák, leányaik jönnek 
és sirva állnak a templom elé. Nyomukban oda gyűlnek apáik, férjeik, együtt 
a vének, az ifjak. Petrónius szétoszlásra szólítja fel a sokaságot, halállal fenye-
getve az engedetleneket. Fájdalom hangoztatja a választ : „Gázoljon lovad lába 
vérünkben, gyilkolj halomra mindnyájunkat, csak a mi Istenünknek szent házát 
hagyd békén". Helyéről nem mozdul senki. A vezér, ki annyi öldöklő csatán 
bátran nézett száz halállal szembe : e jeleneten önkéntelen megindul. Bámulja 
azt a halálra készséget a vallásért, melyet semmi fenyegetés nem képes meg-
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ingatni. Kisdedeiket ölelő siró anyák, védtelen gyermekek, aggok ellen nem 
tud fegyvert emelni. Hüvelybe taszítja kardját s jelt ád az elvonulásra, bár 
jól tudja, hogy ezzel Rómában halálos ítéletet vont fejére. A nők által felkel-
tett hithűség megmentette a templomot a szentségtöréstől. 

Az evangéliomok is örökké megható eseményben mutatják előttünk a 
női szívben gyökeredző hitnek erejét. 

Jézust, ki lelki világosságot, megváltó szeretetet hozott az emberiségnek : 
az önzésből fakadt gyűlölség Golgothára hurcolta. Az elvakult nép kereszt-
halállal ölte meg legnagyobb jóltevőjét. A tanítványok közül, kik előbb oly 
fennen hirdették bátorságukat: a vész közeledtére az egyik elárulta, a másik 
megtagadta, mind magára hagyták az isteni mestert. Halála felett vesztett 
reménnyel, búsan gyászoltak a kevés számú hivek. Felvirradt az első Húsvét 
napja. És im, a lesújtó gyászban is ünnepet szentel egy kisded gyülekezet, 
de ez nem erős férfiakból, hanem gyönge nőkből állott. Ezek vitték meg a 
tisztetet adóját annak, kiben szabadítóját itélte halálra a hálátlan nép. Gyönge, 
de hitben erős nők hozták meg a temetőből azt az óvilágot sarkaiban meg-
rendítő s egy új erkölcsi világrend alapját letevő hirt, hogy : „Jézus feltáma-
dott, diadalmaskodott halálon, poklon!" Az ő hitük gyújtotta új lángra a tanít-
ványok hamvadó bizalmát. 

A keresztyén egyház megalakulása után is a nők, mint a hitnek ápolói, 
a jóltevő szeretetnek képviselői — diakonisszák — nagy mértékben közre-
munkáltak a Krisztus evangéliomának terjedésén. Hol a családanya a keresz-
tyén valláshoz hajolt : ide térítette hozzátartozóit is. Timótheust az anyai szeretet 
nevelte Pál apostol legkedvesebb tanítványává s fáradhatlan munkatársává. 
A pogány Konstantin császárt anyjának, Helenának erős hite avatta a keresz-
tyénség barátjává, ki diadalra vitte a három századon át üldözött vallást. A láng-
eszű egyházatyát: Augusztinust anyjának: Mónikának vallásossága, buzgó 
imádkozása változtatta könnyelmű, hitetlen ifjúból a keresztyén hit hatalmas 
védőoszlopává. Az üldözések viharos korában sok nő igazolta vértanúságával 
a hitnek győzhetlen hatalmát. 

Magyarhoni evangélimi egyházunk története is tisztelettel emlékezik nő-
tagjainak élő hitéről, kik az elnyomatás idején szóval és példával bizdították 
a férfiakat a kitartásra az evangéliom mellett. A válságos napokban, midőn a 
hatalom a lelkészeket elüldözte, a templomokat elszedte, az iskolákat bezárta: 
az édes anyák élesztették a buzgóságot a családi szentélyben. Ők tanították 
gyermekeiket imádkozni, szent éneket zengeni s keblükke mélyen beoltották 
az egyház szeretetét. 

A nők buzgósága ma is fontos tényező a vallásosság fenntartásánál, 
szilárdításánál a családban s egyik záloga egyházunk új, szebb jövőjének. 
Épen azért mindent meg kell tennünk, hogy a női buzgóságban rejlő erőt, 
mint hű szövetséget közelebb hozhassuk az egyház szent érdekének szolgá-
latához. 
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Mellőzhetlen feladat egyrészről az evangéliom szellemében vezetett nő-
nevelő intézetekkel a nők vallásos nevelésének biztosítása, másrészről élő hitük 
előtt munkatér nyitása. Erre nyújt alkalmat közelebb a gyülekezeti nőegylet. 
Ez a templomra, iskolára s más jótékony célokra irányozza a nők figyelmét s 
az ő adományuk a legbecsesb áldozat az oltáron, mert nem kivetett — sok-
szor erőltetéssel behajtott —, hanem szívből fakadt, az élő hit által hozott 
adó. Jó vezetés mellett a nőegyletek munkássága neveli az egyháziasságot, 
tagjaiknak családjai mindig közelebb érzik magukat az Isten házához. Az a 
leányka, ki tanúja volt szülője vallásszeretetének, ha fel nő is örök hűséggel 
öleli az oltárt, melyre az ő szeretett anyja örömmel vitte áldozatát. A fiú, 
mikor már férfi lett is, mindig kegyelettel tekint a templomra, melyben a 
feledhetlen édes anya ő érette is buzgón imádkozott. Mi a szülői sziv előtt 
oly szent, drága volt : az emlékezet tanítja őt is élni, halni az egyházért. 

A gyámintézet örömmel üdvözölte munkatársakúl az utóbbi években 
létrejött „torzsai konfirmándus Otthon"-1, melynek megalkotója a bámulatos 
szivjóságáról és tevékénységéről ismeretes Famler G. Adolf torzsai pap, 
és a bányakerületi gyámintézet nagyképzettségü egyházi elnöke ; úgyszinte az 
1909-ben létesített „külmissió-egyesület"-e.t, melyet Scholtz Ödön ágfalvai lelkész 
akadályt nem ismerő bátorságával és buzgóságával teremtett meg. Az első 
célúi tűzte ki magának, hogy a bácskai nagy diasporában található szegény 
evang. gyermekeket összegyűjti és azokat Torzsán gondozza ; a másik, hogy 
„a lipcsei missió-egyesület" segélyezésével a hittérítés nagy munkájából hazai 
evang. egyházunk is nagyobb mértékben kivegye a maga részét. 

Nyugodjék mind a két intézeten Isten* bő áldása, hogy áldásos munká-
juk Isten dicsőségére szolgáljon ! 



XXIII. FEJEZET. 

(A magyarhoni e. e. e. gyámintézet 50 évi munkásságának eredménye.) 

Amennyire a törzskönyvből, jegyzőkönyvekből és számadásokból az 
adatokat összeszednem sikerült, a magyarhoni e. e. e. gyámintézet 50 évi 
munkásságának eredményét az alábbiakban mutatom be. Munkámat ide vonat-
kozólag nagyon is megnehezítette az a körülmény, hogy a törzskönyv álta-
lános adatokkal, azokkal is hiányosan dolgozik. Arra nézve pedig, hogy 
miből mi folyt be és mire mi lett fordítva, megbízható felvilágosítást nem 
mindenben ád. A Gusztáv Adolf-egylet részéről érkezett segélyeket pedig az 
elkönyvelésnél egészen figyelmen kívül hagyja. Reménylem, jövőre e tekin-
tetben is másként leszen. 

Az első áldozatot a gyámintézet oltárára 1844 szeptember 1-én a követ-
kezők hozták : Székáts József tőkeképen átadott, mint a Pesten alakult előleges 
gyámintézet tagjainak adományát, és ugyanannak javára általa kiadott beszédek 
jövedelmét 50 forintot, Schedius Lajos 5 frtot, Szirmay Ádám 5 frtot, Wimmer 
Ágost 10 frtot, Benyovszky Péter 5 frtot, Procopius György 5 frtot, Ebeczky 
Em. 5 frtot stb. 

Ugyanis egyházunk már abban az esztendőben, midőn 1843-ban Frank-
furtban a Gusztáv Adolf-egylet véglegesen megalakult, szinte hasonló e. e. e. 
gyámintézetet óhajtott létesíteni. Nem lett belőle semmi. Az alapszabályok 
kidolgoztattak ugyan, helyben is hagyattak, szét is küldettek, de néhai Szirmay 
Ádám szeptemvir, mint elnök, a legbuzgóbb, legbefolyásosabb igyekezet mellett 
sem eszközölhette ki a kormányi engedélyt. Álló 17 esztendeig kellett rá vára-
kozni, mignem 1860 okt. 23-án Benedek táborszernagy Budán a gyámintézet 
alapszabályait jóváhagyta és Székátsnak megküldötte. A jóváhagyó végzés 
magyar fordításban a következő: „Főtisztelendő Ur! 1860 okt. 6-án kelt, arra 
vonatkozó beadványára, hogy Magyarországon vagyontalan ág. hitv. evang. 
egyházak és tanintézetek segélyezésére egyetemes gyámintézet létesíttessék, 
a bemutatott alapszabályok értelmében az engedélyt megadom, azzal, hogy 
e célra a gyülekezetekben önkéntes adomány gyűjtés eszközöltethessék. Buda, 
1860 okt. 23-án. Benedek, s. k." 
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Befolyt gyámintézeti gyűjtésből : 

1860—1900-ig 1,244.172-79 K 
1901-be n 72.787*85 „ 
1902-be n 57.933 74 „ 
1903-ba n 56.886-81 „ 
1904-be n 60.014" 12 „ 
1905-be n 38.755"55 „ 
1906-ba n 37.151 "31 „ 
1907-be n 42.037-29 „ 
1908-ba n 52.568 30 „ 
1909-ben . . • 43.911-63 „ 

Összesen: 1,706.219-39 K 

Gusztáv Adolf-egyleti segélyekből : 

1860-1900-ig 978.084-22 K 
1901-be n 20.751 "86 „ 
1902-be n 38.689 03 „ 
1903-ba n 19.77833 „ 
1904-be n 35.143-18 „ 
1905-be n 31.527 55 „ 
1906-ba n 37.466-11 „ 
1907-be n 32.548-14 „ 
1908-ba n 35.450-84 „ 
1909-be n • 35.313-21 „ 

Összesen: 1,264.752-47 K 

Összes gyámint. gyűjtés 50 éven át . 1,706.219-39 K 
G. A.-egyleti segély . . . . . . 1,264.752 47 „ 

Főösszeg: 2,970.971-86 K 

Kiadás: 1860— 1900-ig 2,222.257"— K 
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A Leopoldiánum létesítésének évétől, 1877 szeptember 15-től kezdve a 
kamatok folyósításáig, vagyis 1890 nov. 7-ig 45968 korona 18 fillérre szapo-
rodott, mihez nagyobb összeggel járultak : 

1883-ban Linberger István . . 235 K 
1885-ben Nikodém János . . 200 » 

1887-ben Fabiny Teofil . . . 200 » 

1891-ben Király 0 Felsége . 2000 » 

1891-ben Gróf Steinlein Ottó . 200 » 

1891-ben Ihász Lajos . . . 200 » 

Összesen : 3035 K 

M é r l e g s z á m l a 1909 decz. 31-én a központban. 

V a g y o n : 

Báró Prónay Dezső Budapesten 4000'— K 
Dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület 5000'— „ 
Nagyszombati ág. hitv. ev. egyház 5500'— „ 
Értékpapír letét az egyesült Bpest fővárosi takarékpénztárnál . 276200-— „ 
Pénztár számla 1030-57 „ 
Folyó számla az egyesült Bpest fővárosi takarékpénztárnál . 23930"— „ 
Dr. Weszter Lajos-féle ingatlanok Lőcsén 28880'— „ 
Breuer József alapítv. letétje az egyes. főv. takarékpénztárnál. 75000'— „ 
Sátoraljaújhelyi ág. hitv. ev. egyház . . 5000•— 

Összesen: 424540'57 K 

T e h e r : ' 

Kacziány Gusztáv és Gráf Amália alapítvány 40544 94 K 
Bocskay-alap 5761 '95 „ 
Elaggott lelkész és tanító menház-alap 485-30 „ 
E. E. E. gyámintézet folyószámla 1475-60 „ 
E. E. E. gyámintézet tőkeszámla 129978'58 „ 
Leopoldiánum folyószámla 489 22 „ 
Gusztáv Adolf emlék-alap 745579 „ 
Eisenachi Luther-szobor számla 2626 33 „ 
Dr. Fricke Gusztáv Adolf-alapítvány 1876-57 „ 
Leopoldiánum tőkeszámla 113087-14 „ 
Dr. Weszter Lajos alapítvány 31283-44 „ 
Országos nőegylet-alap 5-— „ 
Luther-alap 4376-06 „ 
Zalai missió letétszámla 5014-85 „ 

Átvitel: 344460-77 K 
\ 
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Áthozat : 
Dr. Borbély József alapítvány 
Breuer József alapítvány 
Breuer József alapítvány (Breuer Vilma haszonélvezete alatt) . 

344460-77 K 
5000"— „ 

79-80 „ 
75000-— „ 

Budapest, 1909 deczember 31-én. 

Liedemann Rezső s. k. 
pénztári ellenőr. 

Összesen: 424540*57 K 

Bendl Henrik s. k. 
egyet, pénztáros. 

Forrásai voltak, melyekből a gyámint. e nagy összeget 50 éven keresztül 
cseppenként merítette : a gyámintézetre tett alapítványok, offertoriumok, házan-
ként és iskolában tett gyűjtések, női és ifjúsági egyletek adományai stb. 

Alapítványt tettek a központban: 

1845-ben : Kánitz Manó kereskedő 200 — 
Pesti előleges gyám intézet 116 20 

1853-ban: Atzendorfer János a bécsi főegyháztanácsnál . . . 36000'— 
Pesti német gyámintézet 800'— 

1862-ben: Báró Prónay Gábor 8000 — 
1863-ban: Trattner Károlyi (Tranoscius) 6000 — 

> Mihálykó János apostagi lk 200'— 
1867-ben : Király Ő Felsége 1000 — 

Szentiványi József 200 — 
1868-ban: Báró Podmaniczky Ármin 840'— 
1869-76-ban : Gosztonyi János 1010 — 
1869-ben : Kubinyi Kálmán . 200 
1872-ben : Gróf Steinlein Ottó 200 

Blázy Lajos 100 
1873-ban: Királyföldy Péter 5000 
1879-ben: Reischel Károly 4000 
1880-ban: Szinovicz Lajos 1000 
1882-ben : Dessewffy Jób 1000 

Osztroluczky Géza 200 
1883-ban: Kachelmann Károly 200 
1884-ben : Báró Prónay Róza 2000 
1885-ben: Hartmanné 1000 
1886-ban: Fabiny Teofil 200 
1887-ben : Báró Nyáry Béláné 1000 

Báró Radvánszky Béla (10 éven át évi 100 kor.) . 1000 
1889-ben : Szentiványi József 200 
1891-ben: Palló nagy alapítványának kamataiból évente. . . 1400 
1893-ban: Mayer Rezső 2000 

Hankovszky Julia 400'— 

K 
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1895-ben : Özv. Dörlerné 2000 — K 
Hermann Gusztáv 2000*— 
Andrae Ernő 1000 — 
Gróf Zay Miklós 200*— "„ 
Sztehlo András ^ 200 — 

1896-ban: Báró Prónay Dezső . 2000*— " 
Breznyik János 200*— 
Szulovinyi Teréz 1500'— „ 

1899-ben: Büsbach Ádám 800— „ 
1899—1909-ben: Dr. Láng Lajos 1200'— „ 
1899-ben; Özv. Truszik Jánosné . 400*— „ 
1901-ben : Böhm János 1000'— „ 

Munker Anna 1000— „ 
Pécs Krisztina 1690— „ 

1902-ben : Horváth Sámuel 200'— „ 
1904-ben : Kacziány Gusztáv és Gráf Amália 40000*— „ 
1907-ben : Dr. Borbély József 5000*— „ 
1908-ban: Gschwandtner János és neje 200— „ 
1909-ben : Breuer József 95000*— „ 

Dr. Haubner Rezső 40000 koronás alapítványának 
kamataiból évente a gyámintézetre kihasítandó 800*— „ 

Ihász Lajos özvegye a gyámintézeti Lapra, alapítványul 1000'— „ 

Gyámintézeti tőkék az egyes egyházkerületek és esperességekben : 

I. A bányai egyházkerületben (dr. Radvánszky György, Kvacsala 
Jánosné, Bachát- és Sárkány-alapítvány) 16715*29 K 

Aradbékési esperesség 781*84 „ 
Bácsszerémi 344*58 „ 
Bánsági 1000*73 „ 
Budapesti 5545*29 „ 
Csanádcsongrádi 341*39 „ 
Horvátszlavon —•— „ 
Pestmegyei 89*25 „ 
Zólyomi . . 2651*88 „ 

Összesen: 27470*25 K 

II. Dunáninnen: egyházkerület (dr. Kéler Zoltán 1412 —) . . 1428*82 K 
Barsi egyházmegye 1449*41 „ 
Fehérkomáromi . 4827*87 „ 
Mosoni —*— „ 
Nagyhonti 247*40 „ 

Átvitel: 7953*50 K 
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Áthozat 
Nógrádi . . 
Nyitrai . . . 
Pozsonymegyei 
Pozsonyvárosi 
Trencséni . . 

Összesen 

7953-50 K 
1655*21 „ 
1041-12 „ 

1 0 0 - — „ 
4000-— „ 

620-40 „ 
15370-23 K 

III. Dunántúl: egyházkerület (Királyföldi 5000, Ostffy Pál 2000, 
Rupprecht Lajos 2000, Káldy József 1000, Berzsenyi Mik-

Győri egyházmegye . 
Kemenesaljái . . . . 
Somogyi 
Soproni alsó . . . . 
Soproni felső . . . 
Tolna-baranya-somogyi 
Vasi felső 
Vasi közép . . . . 
Veszprémi 
Zalai 

Összesen 

IV. Tiszai egyházkerületben : (Szentiványi Árpád 500, Radvány 
István 1000, Hermann Gusztáv 1000, Hevessy Bertalan 
1000, dr. Meskó László 1000, Roxer Illésné 2000) + 1893*89 

Árvái esperesség 
Brassói 
Gömöri 
Kishonti . - • 
Liptói 
Sárosi 
Szepesvárosi 
Tátraaljái 
Tiszavidéki 

13000 — K 
791-79 » 

407-71 V 

200"— 
706-18 » 

14631-89 
1039-09 fi 

4256-16 » 

620"— 
3153-45 V 

620-96 » 

39427-23 K 

Összesen 

8393-
160 

21' 

8914 

89 K 
95 „ 

51 „ 

276 
1301 

23 
•96 

19074-54 K 

A riöegyletek 1861—1909-ig saját céljaikra gyűjtöttek: 

Beledi nőegylet • 136-19 K 
Budapesti 33049'54 „ 
Csetneki 31 22 „ 
Dobsinai • • 11755-95 „ 

Átvitel: 44972-90 K 
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Áthozat: 44972 90 K 
Eperjesi 17308*31 „ 
Jolsvai . . . . . . . . . . . . 80— „ 
Lőcsei 12735 23 „ 
Nagygeresdi 274'— „ 
Nagyszalatnyai . . . . . . . 516-78 „ 
Pápai 11704-94 „ 
Rozsnyói 9381*22 „ 
Soproni 19089-11 „ 
Székesfehérvári 4635-98 „ 
Pozsonyi >j 
Szabadkai 380"— „ 
Mosóczi . . . . . . . . . . . . 72-86 „ 
Losonczi 70-— „ 
Felsőlövői . . . . . . . . . . . 145'— „ 
Újvidéki 100— „ 
Nagyváradi . . . . . . . . . . . 63-50 „ 
Budapest fasori . . . . . . . . . . 643-96 „ 
Szentesi 486-29 „ 
Pancsovai 20-— „ 
Kőszegi leányiskola. . . . . . . . . 133— „ 
Modori leányiskola 151-54 „ 

Összesen: 122964 62 K 

Ifjúsági egyletek gyűjtése 1861--1909-ig. 

Aszódi gimnázium 203 80 K 
Beszterczebányai 266-72 „ 
Békéscsabai . . . 908-20 „ 
Bonyhádi . . . . 178-73 „ 
Budapesti 4462-54 „ 
Balassagyarmati . . . . . . . . . 80-— „ 
Eperjesi 4102-42 „ 
Felsőlövői . 599-88 „ 
Iglói 4102-61 „ 
Késmárki 3554-95 „ 
Miskolczi 121-68 „ 
Nyíregyházai 2233-69 „ 
Pozsonyi 4599-98 „ 
Rimaszombati . . . . . . . . . 1995-65 „ 
Rozsnyói 2103-26 „ 
Selmeczi . . . . . . . . . . . 512 — „ 

- Átvitel: 3002611 K 
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Áthozat: 30026 11 K 

Szarvasi . 
Sajógömöri 
Mezőberényí 
Lőcsei. 

Soproni 6245*59 „ 
1687-71 „ 

91-80 „ 
12-04 „ 

793 89 „ 
Összesen: 38857*14 K 

A két egylet együtt évente átlag 600—700 koronát szokott adni a 
gyámintézetnek szabadrendelkezésre. 

Az elemi iskolások, tehát a jelen virágai, egy szebb jövő reményei gyűj-
töttek a gyámintézetre az utóbbi három esztendőn át összesen 4193 korona 
58 fillért. És mert itt az érdem oroszlánrésze azoké a jeles tanítóké, kik első 
sorban nevelni akarnak, nevelni az egyháznak, nevelni a hazának, nevelni a 
társadalomnak józan, munkás, megelégedett, istenfélő, boldog tagokat,, fogadják 
tőlem e helyen meleg elismerésemet és baráti kézszorításomat. Vajha jövőre 
egy felekezeti tanítónk se felejtené, hogy az iskola az egyház veteményes kertje, 
s mint ilyenre gondolna, mikor az iskola falai közt a gyermekekkel foglal-
kozni készül. Annál jobban s mélyebben tudná beplántálni a gyermeki oda-
adó szivekbe azt a hitet, mely nekik az élet küzdelmeire a férfikorban erőt 
kölcsönöz, azt a reményt, mely akkor is Isten jóságos szeretetével vigasztal 
és bátorít, mikor a sors csapásai egyre mérgesebben sújtanak le ránk, — azt 
a szeretet, amely mindenekkel jót teszen, ételt ád az éhezőknek, megruházza 
a mezítelent, átok helyett áldást mond még a legmérgesebb ellenség fejére is, 
— amely minél többet ád másnak, annál gazdagabb lesz lelki örömökben, lelki 
kincsben és soha el nem fogy. 

Ezeken kivül dicséretes munkásságot fejtettek ki : Zelenka Pál püspök 
évente a gyámintézet utján két szegény lelkésztársnak 200 korona segélyt nyúj-
tott; Gyurátz Ferencz püspök évente egy szegény egyháznak felsegélyezésére 
120 koronát biztosított a gyámintézetnél; dr. Meskó László volt államtitkár 
10 éven át egy-egy szegény ekklézsiának 200—200 korona segélyt adott; — 
a selmeczi ifjúsági, úgynevezett „Biblia-egyesület", hosszú idők óta évente a 
legbecsesebb könyvet, az életkönyvét, a bibliát nyújtotta ajándékba gyám-
intézetünknek kiosztás végett; a szentgotthárdi és fürstenfeldi munkásnők, 
úgyszinte a köhidai fogház sötét celláinak szerencsétlen lakói gyűjtéseikkel nem 
egy gyülekezetet szégyenítettek meg. 

Örömpoharamba, mit ez ünnep alkalmából magasan felemelek, vagyon 
egy ürömcsepp is. Az tudniillik, hogy mivel a segélyeket nagyon is elapróz-
zuk, a gyámintézet 50 éves jubileumán nem mutathatunk fel önérzetes büszke-
séggel nagyobb alkotásokat, teszem egy-egy árvaházat, diakonisszaházat, leány-
iskolát, a szórványokban templomot és iskolát, melyek kizárólag a mi ember-
ségünkből épültek volna fel. Ugy de ehhez megkívántatott volna mindenekelőtt, 
hogy gyámintézetünk az egész vonalon nagyobb, előre megfontolt tervszerű-
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séggel dolgozzék. — így amire ez alkalommal szorítkoznunk kell, illetve a 
gyámintézet 50 évi munkásságából a fentebbieken felül kiemelhetünk, az a 
mozzanat, hogy 50 év alatt a magyarhoni e. e. e. gyámintézet kisebb-nagyobb 
segélyben, többszörösen 35 idegen egyházat részesített, hazai evang. egy-
házaink közül a bányai egyházkerületben 131 anya-, illetve leányegyház-
községet, Dunáninnen 85-öt, Dunántúl 145-öt, a tiszai egyházkerületben 179-et. 
A segélyben részesült személyek száma 70. Legtöbb segélyt kapott a bányai 
egyházkerületben: Apatelek (8206 kor. 74 fillért), Gádoros (6237 kor. 53 fil-
lért); Dunáninnen: Székesfehérvár (10703 kor. 12 fillért) és Pozsony (Főrév, 
Ligetfalu, pozsonyi árvaház számára 23215 kor. 16 fillért); Dunántúl: Nagy-
kanizsa (9001 kor. 98 fillért), Zalaegerszeg (6052 kor. 74 fillért); a tiszai 
egyházkerületben: Sátoraljaújhely (12243 kor. 10 fillért), Igló (Illésfalva, Holló-
patak és Szepessümeg számára 22534 kor. 78 fillért). 

Viszont e segélyekkel szemben legtöbbet gyűjtött a bányai egyházkerü-
letben a budapesti magyar egyház (36297 kor. 33 fillért) és Beszterczebánya 
(7050 kor. 08 fillért); Dunáninnen: Pozsony (26973 kor. 66 fillért), Rév-
komárom (3925 kor. 07 fillért); Dunántúl: Sopron (39662 kor. 58 fillért), 
Győr (20993 kor. 18 fillért); a tiszai egyházkerületben: Igló (13660 kor.), Eper-
jes (8522 kor. 79 fillért). 

Utolsó szavam e munka megírásában, és ez a gyámintézet összes 
tényezőinek szánva van: A második félszázad küszöbén fogjunk újból a napi 
munkához, a kitűzött fontos cél tudásával, annak meleg felkarolásával, hatvá-
nyozott munkakedvvel az apáknak Istenbe vetett, hegyeket megmozgató ősi 
erős hitével, a teljesülésnek általuk biztosra vett reményével. Akkor tudom, hogy 
az Isten-áldotta siker nem marad el. De sőt a második félszázad dicsősége 
nagyobb leszen az elsőénél!!! 
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Káldy Gyuláné, dr. Láng Lajos, Szentiványi Árpád gyámintézeti alapít-
ványa. — A jeruzsálemi evang. templom felszentelése. — Szarajevó 
esdőszava. — Raab jelentése. — A dunántúli ker. gyámintézet fel-
hívása 1 3 4 — 1 3 8 
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XV. Fejezet. 

Két érdekes levél. — Radó és Ihász. — A kőszegi nagy napok. — A gyáminté-
zet Szarvason. — Balassagyarmat. — Dr. Weszter Lajos alapítványa. 
— Gyámintézeti hitelszövetkezet 139—143 

XVI. Fejezet. 
Fejedelmi ajándék. — A század fordulópontján. — Baldácsy Antal báró em-

lékezete. — Nagyvárad esdő szózata. — Lelkészfiak segélyezése. — 
Pécs Krisztina és Böhm János gyámintézeti hagyatéka 1 4 4 — 1 5 0 

XVII. Fejezet. 
Miskolcz. — Sátoraljaújhely. — Nyíregyháza. —- Zámory Kálmán. — Rómától 

el. — Baltik püspök Kölnben. — Pantheon. — Kőszeg 151 — 1 5 8 

XVIII. Fejezet. 

A szabadkai és torzsai gyűlés. — Gyurátz Ferenc püspök komáromi székfog-
lalója. — Dr. Berzsenyi Jenőnek 1904 jul. 21-én Pápán mondott be-
széde. — Az egyetemes felügyelő által adott estély. —- Felhívás. — 
Bachát Dániel 1 5 9 — 1 6 7 

XIX. Fejezet, 
A miskolczi gyűlés. — Bocskay és a bécsi békekötés megünneplése. — Dianiska 

a ravatalon. — Eőry Sándor alapítványa . 1 6 8 — 1 7 2 

XX. Fejezet. 
A bányai egyházkerület új püspöke. — A pozsonyi fényes ünnepségek. — 

Thököly Imre és II. Rákóczi Ferenc itthon. — Protestáns sajtószö-
vetség 173-175 

XXI. Fejezet. 
Röpirat. — Báró Radvánszky Béla emlékezete. — Dr. Láng Lajosnak, a ma-

gyarhoni e. e. e. gyámintézet új elnökének beiktatása, székfoglaló 
beszéde 176—185 

XXII. Fejezet. 
Dr. Fricke a halottaságyon. — Az utolsó nagy Ihász temetése. — Kiskőrös. 

— Kassa — Konfirmándus-Otthon. — Külmissió. . . . 1 8 6 — 2 0 2 

XXIII. Fejezet. 
A magyarhoni e. e. e. gyámintézet 50 évi munkásságának eredménye . . . 203—212 
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