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Halott van a  szomszédunkban.*
H alott van a szom szédunkban, 
Gyertek hozzám  közelebb. 
Feleségem , édes párom ,
K is  fiaim, k is  leányom,
Úgy is  m indig alig  várom,
Ezt az árát közietek . . .

—  H alott van a szom szédunkban, 
Gyértqk hozzám  közelebb!

Öleljetek á lta l engem,
M eleg sz ívve l szeretőn;
E z az élet m úlandóság,
Örömeink hulló rózsák,
E gy szomorú, bús valóság  
Vár reánk  —  a tem etőn . . . 

Öleljetek á lta l engem  
M eleg sz ívve l szeretőn!

M elegét a sz íve tek n ek  
Ma érzőbben érezem  
S egy sugár ez á ldo tt lángból: 
Kóstoló a m ásvilágból,
H ogy ne féljünk a haláltól,
A szerete t végtelen . . .

M elegét a szíveteknek,
Odalent is  érezem !

S Z A B O L C S K A  M I H Á L Y .

* Mutató Szabolcska Mihálynak „A magam ösvényén" 
cimü új verses könyvéből, a melyet múlt számunk ismerte
tett. A gyönyörű kötetet újólag ajánljuk. Ára 2 K 50 f.

A te parancsolatodra levetem a hálót.*
Lukács evang. V, 1—11. v.

A kép, a melyet alapigénk elénk tár, a ke- 
resztyénség tavaszának egy jelenete. Isten or
szága Jézus személyében már leszállt a menny
ből a földre. A nagy halász, a kit az Urnák 
szent Lelke az isteni kegyelem bősévé avatott, 
tanítványok után jár. Mintha eljegyzést tartana 
a lábaihoz özönlő, titkos sejtelmektől űzött 
embertömeggel. Tekintetéből kisugárzik az a 
fölemelő biztatás: „Egymásért vagyunk mi itt 
e sárvilágban. Én, a ki megváltani jöttem és 
ti fáradtak, megterheltek, éhezők és sírók, a 
kik vigaszra, megváltásra vártok."

Mélybe látó szeme előtt felnyílik a környé
kező százak és ezrek gazdag változatú lelki 
világa. Az egyiknek arcán a minden újságon 
kapó léha kíváncsiság ül, a komoly érzelem és 
nemes vágy legparányibb izgalma nélkül. Reá 
nézve elég nyereség, ha a mit látni vagy hal
lani fog, pár percnyi időtöltést szerez üres, 
unatkozó lelkének. A másiknak tekintetében 
fáradt közöny, a mely hiú küzdelmek, gyilkos 
csalódások frigyéből született. Jövője, mint a 
sivatagban sorvadó fá é ; elhaltak hitének élet
gyökerei; a mit vár, hitető reménység és gyöt- 
relmes aggodalom nélkül, egy könyörületes 
villámütés csak. Ott sürög-forog a világ fia, a 
kinek minden izma haszonért reszket, a mely
nél magasabb eszményig lelke szárnyai nem 
bírják. Ott áll a hivatalos világ, a megkövült 
rend és a kicsinykedő, holt szabályokba sze
dett vallás képviselője, a ki megbotránkozik az 
új eget, új földet hirdető ács fián; a kinek

* Az orsz. evang. tanáregyesület megalakulásakor 
a budapesti fasori templomban 1907 okt. 20-án elmon
dott egyházi beszéd. Több oldalról érkezett felszólításra 
teszszük közzé, részint emlékül, részint azért, hogy egy
házunk közönsége lássa és érezze azt a szellemet, mely 
tanáregyesületünkben lüktet s mely biztosítéka annak, 
hogy egyházunk új hatalmas fegyverre tett szert benne.
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szemében szidalom ez a szó : Én vagyok a 
sző lő tó ti a szőlővesszők, nélkülem semmit nem 
cselekedhettek. Ott vizsgál fürkésző szemmel 
talán egy lélekbúvár, a kit a tömeg szenvedély- 
hullámzása érdekel; előtte az a főkérdés: ho
gyan alakul a sok ezer em ber egyéni érzése 
közhangulattá, nézete mindent eltipró népvéle- 
ménynyé? annyi szív nyugtalan sóvárgása, tépe- 
lődése mint forr össze egy nagy égvívó törek
vésbe, a melynek eltérő színei csak a jelenet 
szépségét fokozzák? Ott látni gúnyos arccal a 
kétkedőt, a ki vár, néz, hallgat, de nem lát, 
nem hall sem m it; a kinek minden jel lidérc- 
fény, mely hináros ingoványba csal a helyett, 
hogy a menny felé vezetne. És látni hívőket 
is, a kik minden földit lehántva magukról, 
félig remélve, félig már révbe jutva rebegik az 
ő lábaihoz omolva : „Beszélj, beszélj csak, hi
szen vigasz és örök élet, a mit hirdetsz miné- 
künk, a kik hasonlók lettünk a megholtakhoz. 
Tekints reánk, hisz egyetlen pillantásod gyó
gyulás, egyetlen szavad a menny pitvarának 
ajtaját pattantja fel előttünk. Ott látni ez utolsó 
kis csoportban a későbbi tanítványsereg magvát: 
a halászokat, a kik mindent elhagyván, követék 
őt emberkereső útján. Ott látni azt az odaadó 
lelkű Simont, a ki megindultan, az isteni fen
ség közelségétől megittasodva szól: Jőlehet az 
egész éjszaka hiába fáradtunk, a te parancso
latodra levetem a hálót.

A színhely méltó volt e nagy jelenethez, 
Galilea tündérkertjének kellő közepén, a csoda
szép Genezáret tavának egy öblében játszódott 
le. Egyfelől a sima tótükör, mely a távolban 
összeolvad a kékellő éghatárral; másfelől a ter
mékeny mezőség, a háttérben liget- és felhő
szegte dombsor, mely ösvénynek látszik az ég 
és föld között. A környékező természeti kép is 
a megváltás után való vágyat leheli; az isteni 
kép és hasonlatosság jelentkezése ez a tájék 
arculatán. E csodaszép keretben szól a legna
gyobb mester a legédesebb igazságról: „Nem 
elvetett szolgák vagytok, hanem Isten kegyel
mének örökösei, boldogságra rendelt gyermekek, 
a kikre még az atyai feddő ostor is áldást har- 
matozik". Nem állhatott ellent az igézetnek 
egyetlen lélek sem. A kiváncsi, a közönyös 
lelkű, a világ fia, a megbotránkozó törvény 
embere, a népiélek fürkészője, a kétkedő mind, 
— mind mássá lett itt; hívővé, lángragyúlt, 
martyrlelkű apostollá, a ki tovább plántálja az 
élő bit, örök szeretet vetését. Simon Péter vala
mennyi helyett szól így: Uram, a te nevedben 
levetem hálóm at“.

*

Honnan fakad a bizalomnak és elragadta
tásnak e hatalmas kitörése ? A lelki életnek 
mely rétegein hatolt át, míg résre akadt? A 
vizsgálatnál alapigénk igazít útba.

Ott ülnek halászaink a tóparton s mosogat
ják, rendezgetik, foltozzák megviselt hálóikat. 
Az élet követel, és követelésével szemben hasz
talan minden ellentmondás. Éjszakahosszatt baj
lódtak; bárkáikkal össze-visszajárták a part

mellékét, ki-kivetették a hálót, mind h iába! 
Erőfeszítés, lelki izgalom, veríték gyüinölcstelen 
m aradt; virradatkor elcsigázva, csüggedtén, szó- 
tálanul eveztek ki a partra. Lelkűkben', arcu
kon a sikertelenség keserűsége, a mit olykor
olykor még jobban elsötétít az életgond egy-egy 
felhője: mit visznek haza az üres családi asztalra ? 
Ekkor érkezik közéjök Jézus és nyomában a 
sokaság. Szívesen átengedik a hajót szószék 
gyanánt s dolguk végezése közben maguk is, 
inkább időtöltésből, mint érdeklődésből, oda
figyelnek. Az egyszerű, világos, meggyőző elő
adás megporhanyítja szívok kedvetlenségét,'mint 
az asszúföldet a májusi eső. A tárgy egyre job
ban lebilincsel. Új, hódító igazságok hatnak 
fülökbe, megáll a munka, pihen a kéz, de dol
gozik a lélek, á szem a beszélő arcára tapad. 
Mennél jobban boncolgatják a hallott szavak 
tartalm át, annál inkább meggyőződnek igazsá
gukról, annál jobban belészeretnek. Az igazsá
goknak egész láncolata fogja őket körül, nem 
szabadulhatnak többé, képzeletük, gondolkodá
suk rabul esett. Szívok, egész egyéniségűk fogva 
van a nagy halász lelki hálójában. Legfőkép 
Simon, a ki ott állt mellette, tisztábban hallotta 
hangja zengését s fölfogta tekintete minden su
garát. Almélkodva mereng el a hallottakon. 
Merengéséből az Ő szava rezzend fö l: Evezz 
a mélyre és bocsássátok le a hálót halfogásra. 
A megbűvölt Péter nem felelhet máskép, ma
gától támad ajkán a szó:

— Mester, noha egész éjszakahosszat hiába 
fáradtunk , a te parancsolatodra levetem a 
hálót.

Gyönyörű egy szó ; hűséges tükre a nagy 
Mesterre, a Megváltóra hirtelen ráismerő lélek
nek. Mint a ki eltévedt rengetegi útján egy
szerre, váratlanul tündöklő kincshalmazra buk
kan s összes érzékei elzsibbadnak, lelke csodál
kozásba fúl a káprázatos gazdagság láttára. 
Szokatlan érzés járja át, idegszálain eddig isme
retlen gerjedelem cikázik végig : a közeli biztos 
siker derengő hajnalfénye az. Lelkében a világ 
minden félelmével szembeszállni tudó erőt, min
den kisértéssel, ezer akadálylyal megvívó hatal
mat és bátorságot érez, karjai vert acéllá ke
ményednek, mert egy már Azzal, a ki minden 
sötétségnek, gonosz hatalomnak fulánkját ki
tépte. Isteni akarat igazgatja a hálót a tenger
fodrok alatt és az isteni akarat győz ott is, a 
hol az emberi erőt, tudást, szorgalmat kudarc 
várja. Óh fenséges egy kép lehetett az! Mintha 
egy égből alányúló kéz találkozott volna egy 
földről fölfelé emelkedő kézzel örökké tartó 
szövetségkötésre.

— Mester, a te parancsolatodra levetem a 
hálót.

És levetette. És halaknak nagy sokaságát 
rekeszték be, annyira, hogy megszakadozott 
hálójok. A szent feltételt nyomban követte a 
bőséges áldás. Mihelyt a partszélről mélyre 
vitte hajóját Péter és az Úrral indult el, egy
szerre megjelent az álmodottnál fényesebb siker. 
Megdöbbent szívvel borult le lábaihoz: Uram,
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eredj el tőlem, én bűnös ember vagyok. Te 
Isten vagy, csodáknak ura vagy, ne ily gyarló 
edényt válaszsz magadnak hajlékul. De Jézus 
éppen ily nyílt, odaadó szívet keres. A fölfede
zők boldog megelégedésével emeli fe l: Ne fé lj, 
ezután embereket, lelkeket fogsz. Isten nagyobb, 
dicsőbb dologra rendelt téged! Milliók, népek, 
egymást követő embernyomok indulnak utá
nad, éhezve az evangyéliom világosságát, szom
jazva az isteni szeretet melegségét.

*
Bibliai szakaszunk gerincgondolatát ez a két 

jelentős mondat tükrözi: A te parancsolatodra 
levetem a hálót és Ne félj, ezután embereket 
fogsz. Emez az isteni szeretet odahajolása az 
eget kereső ember felé; amaz a fenséges cél
ját ismerő emberszív törekvése a tökéletesebb 
javak után.

Uram, a te nevedben levetem hálómat. Ezzel 
a jelmondattal, e szent elszánással indult refor- 
mátori lélekhódító útjára közel négy századja 
a magyar Luther, Dévai Biró Mátyás. Ezt a 
fogadalomnak beillő nagyjelentőségű mondatot 
írta főműve, az első magyar káté homlokleve
lére. A győzelem édes hitével ragaszkodott 
hozzá, míg csak el nem tűnt a század vérziva
tarja közt. Az Ö nevében tűrt bujdosást, földön
futást, bilincset, lélekőrlő gyötrelmeket. Az Ő 
parancsolatjára, a ki szolgául, eszközül válasz
totta. A kinek ereje erőtelenség által végeztetik 
el. S a mélyre bocsátott háló gazdag eredményt 
hozott felszínre.

Uram, a te nevedben, a te parancsolatodra 
levetem a hálót. Ezt a jelmondatot, ezt a szent 
feltételt kell irányelvül választanunk nekünk is 
oktató társaim. Le kell bocsátanunk a hálót és 
pedig a mély vizekbe, jólehet eleget fáradtunk 
veríték és izgalom között eredmény nélkül. 
Sorsunk ugyanaz, mint a Genezáret partján 
csüggedt lélekkel a víztükörre néző halászoké. 
Fáradtunk, munkálkodtunk hosszú esztendőkön 
által, hitet,- erkölcsöt, munkát plántálva s íme, 
-— a nemzedék, a melyet szívünk vérével daj
káltunk, a melybe elvetettük agyunk minden 
nagy gondolatát, szívünk legszebb érzéseit. — 
most szembefordul velünk. Az erkölcsi javak, 
szabadság, önbecsülés értéke, vonzóereje enyész- 
ten enyészik, az életpályákat jövedelmezőségük 
szerint osztályozza és becsüli a mai, „józansá
gával" bennünket megszégyenítő fiatalság. A 
haszoné az oltár, a kötelességet letaszította róla 
az új ivadék durva, kérlelhetetlen ökle. Lazul
nak a családi kötelékek s nyomukban hamva- 
dozik a nemzeti összetartozás érzése, mint kö
dös őszi éjszakán az elhagyott pásztortűz. Még 
szinte fájdalom sem kél ezrek leszakadása nyo
mán. A miért gályapadon, nyirkos hörtönfené- 
ken, vérpadon szenvedtek jobb elődök, e várton 
várt „dicsőkor" Istent, hazát, erényt gúnyolva 
tapos. És hol vannak a költők, az emberi fej
lődés élén haladó szép szellemek? — Oh, ők 
sem próféták többé; dalukból eltűnt, mint hit
vány cifraság, az erkölcsi eszmény; puszta gyö

nyörűségért zeng lantjukon a megereszkedett 
húr. Eltűntek a régi nagy műfajok, a melyek 
évezredek lelkét táplálták a nagyság kultuszá
val. Hiszen hinni sem tudunk már igazi hősök
ben . . . Összezsugorodott, eljelentéktelenült a 
költészet is, mely fáklya és vigasztaló, próféta 
volt egykor . . .

Egykor!. . .
*

Mester, annyi ideig hasztalan fárasztoltuk 
m agunkat!

*
És mégis, félre a csüggedéssel! Javítsuk ki 

szerszámainkat, mint a galileai halászok, evez
zünk a mélyre és az 0  parancsolatára, az 0  
nevében, az Ő Leikéből erőt merítve bocsássuk 
le a hálót. De bízva, mint Simon Péter, de 
szent elszántsággal, mint a reformátor, a ki egy 
ezer ízre szaggatott nemzet kebelében is tudott 
remélni, bízva dolgozni. És gondoljunk Arra, a 
kinek oktatói útja tenger csalódás göröngyén 
át vitt a Golgotáig, a kinek tiszta vetését mind
untalan megszepló'síték konkolyos kezek s a ki 
még a keresztfán is az ő eljövendő országára 
gondolt.

Én érzem, hogy' az így, a Jézus nevében 
kezdett, jézusi hűséggel folytatott munka nem 
lehet meddő. Én érzem, hogy a ledöntött szob
rok visszakerülnek még korunk oltárára. Én 
látom a keresztfáról szelíd biztatással felénk 
tekintő Jézusarcot; látom, a mint ékességgé 
dicsőül a vérző halántékon a csúfságul szánt 
töviskorona. Látom a mennyből felénk nyújtott 
segítő kezet, érzem sugárzó melegségét.

Uram, segíts meg feltételünkben, Uram, szen
telj m eg ! Ámen ! Kovács Sándor.

Az árva testvérek.
Gyönyörű szép ősz volt, bár a nyár sokkal 

tovább időzött, mint rendesen. Hanem októberben 
hirtelen megváltozott az idő, beálltak a csúnya, 
nedves, ködös napok, majd havazni kezdett s be
köszöntött a tél, mielőtt meleg ruhára vagy kettős 
ablakra gondolhatott az ember. Ez a hirtelen vál
tozás nagyon sok betegségnek az okozója és ekkor 
halt meg váratlanul tüdőgyulladásban Nyéky János 
hivatalnok.

Nyéky és neje nagyon szerették egymást; há
zasságuk első éveiben észre sem vették, hogy 
mennyit szenvednek és nélkülöznek. Fiatalok és 
boldogok voltak, Isten kegyelméből jó egészséggel 
és szorgalommal megáldva, nagy nehezen átkiiz- 
dötték magukat az élet nehézségein. Most pedig, 
midőn végre, bár őszülő hajjal, részben élvezni 
kezdték volna keserves fáradozásuk gyümölcseit, 
jött egy láthatatlan zsarnok, kire legkevésbbé szá
mítottak : a halál s elragadta a család fentartóját, 
mindenét. Néha azonban ez a kérlelhetlen ellenség 
is ellágyul, ha látja, hogy két lény, ki egymásnak 
öröme, bánata volt, egymás nélkül nem tud élni, 
igaz, hogy ily esetben kétszeresen sújt, nem törődve 
a többi családtag fájdalmával.
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így történt, hogy Nyékvné rövid idő múlva kö
vette férjét, két árvát hagyott maga után, a két
ségbeesés végső határán.

Márta, az idősebb magasnövésű fejlett leány 
volt, szép, szabályos vonású arcát, mintha márvány
ból faragták volna, csakúgy sugárzott róla az akarat
erő. Magas homlokára hullámos, barna haj borult 
s gyönyörű, nagy sötét szemeinek tekintete ritkán 
nyilt mosolyra. Szüleivel élte át a nyomor sötét 
napjait, az álmatlan éjszakákat a házbér miatt, 
azzal a kétségbeejtő gondolattal, hogy kiteszik 
őket az utcára s nem lesz betevő falat kenyerük. 
Ezért volt Márta már tizennégy éves korában oly 
érett, komoly gondolkozású, s ezért mosolyogtak 
nagy, sötét szemei oly ritkán.

Évi volt a kisebbik. Nyúlánk, bájos, karcsú 
alakja, ruganyos, könnyed járása mindenütt föltű
nést keltett s ha ezüstös hangja megcsendült az 
iskola udvarán és szelíd angyalarca, melyet körül- 
sugárzott a dús, szőke aranyhaj, megjelent a többi 
gyermekek között, akkor a fiúk vad örömmel, szi
laj elragadtatással kiáltották: „Évi, Évi!“ Midőn 
pedig a jó édes anya örök álomra hajtotta fejét, 
az apró lábak tipegése megszűnt és a rózsás, kis 
arc kisírt szemekkel meredt a semmiségbe, akkor 
az idősebb testvér szorosan magához ölelte a töré
keny termetet s megcsókolva, halkan susogta: 
„Évikém!“

Márta húsz, Évi csak tizennégy éves volt, midőn 
árván maradtak. Klára néni magához akarta venni 
Évit, kötelességének, nehéz kötelességének tekin
tette, hogy legalább egyikről gondoskodjék s Mártá
nak melegen ajánlotta, hogy keressen _ tanítónői 
állást. Márta átölelve a még mindig síró Évit, meg
köszönte a jóindulatot azzal a kijelentéssel, hogy 
egymástól el nem válnak soha, dolgozni s ha kell 
éhezni fognak: együtt! Klára néni fejcsóválva 
távozott, csendes, jól eső megnyugvással lelkében, 
mint az olyan, ki pontosan teljesítette kötelességét.

Néhány héttel későbben B. városka legélénkebb 
utcáján csinos kis üzlet nyílt meg: „Nyéki Márta, 
divatárusnő“ felirattal. Márta nem volt kezdő, mert 
bizony akkor nem ment volna ily gyorsan a dolog; 
még édes szülei életében tanult néhány divatkeres
kedésben, minthogy sok munka volt és minthogy 
ízléssel dolgozott s ügyes, gyors ujjai voltak, 
rövid idő alatt elég képzettségre tett szert, úgy 
hogy most a szükségben hasznát vehette. Igaz, 
hogy az üzlet nem nagyon jövedelmezett eleinte, 
de a mi a fő : telt mindenre. Évi sokkal
többet tanult, sokkal többet művelődött, szebben 
játszotta Lisztet és Chopint, mint Márta. Hanem 
mindamellett félre is tettek s a jó szülők sírjára 
egy év leforgása előtt szép márvány emlékoszlopot 
helyeztek gránit talapzattal.

A két testvér tehát, ki egymásnak minden volt, 
együtt maradhatott s a fárasztó munka után mind
kettő ugyanazon csinos, otthonos szobában hajt
hatta álomra fejét. Márta sokszor órák hosszú során 
át figyelt Évi csendes, szabályos lélekzetvételére s 
hányszor gyújtott világot az éj folyamán, hogy 
gyönyörködjék az édesen alvó lányka ártatlan 
vonásaiban.

Ez időben ismerkedtek meg Doma László gim

náziumi tanárral, kinek gyönyörű bariton hangja 
volt s jóságos kék szemeiben nemes szíve és lelke 
tükröződött vissza. Általában jó kedélyű, kellemes 
ember volt, de csak akkor érezte magát igazán 
elemében, ha az igazgatónál Nyéky Mártával és 
Évivel találkozhatott és ha nyakkendőre vagy 
kézelő-gombokra volt szüksége, melyeket Márta 
divatkereskedésében is kaphatott. A legvidámabb 
azonban akkor volt, midőn megtudta, hogy a kis 
üzlet oly kiterjedést nyert, hogy Márta csak nehe
zen szakíthatott egy kis időt a könyvek vezetésére 
és a számlák megírására.

Doma tehát minden délután ott volt a kis 
divatkereskedésben, miután a gimnáziumban dolgát 
végezte s csinos Írásával ő jegyezte be a szükséges 
tételeket, úgy szintén a számlákat is ő állította ki.

Minél tovább írt, annál inkább látszott, hogy 
változik át Márta lassan, lassan egész valójában. 
Mintha verőfény aranyozta volna be” szép, komoly 
arcát, ha Doma közelében volt s mély tűzű, sötét, 
bánatos szemei többször mosolyogtak, mint azelőtt, 
Évi pedig még oly igazi gyermek volt.

A cég oly szilárd hírnévnek örvendett, hogy 
bár hallatlan esemény számba megy, a rossz 
nyelvek nem kockáztattak csípős megjegyzéseket 
az üzlet vezetőnőjére, noha úgy a főkönyvet, mint 
a pénztári-naplót egy bariton hangú, gimnáziumi 
tanár vezette.

Egyszer délelőtt, midőn nem volt előadás (a 
tantermeket súrolták) s számlákat sem kellett kiírni, 
mert minden rendben volt, Márta nagy meglepe
tésére Doma lépett be hozzá, fekete öltözetben, 
pirulva, mint egy fiatal lány. Izgatottságtól elfojtott 
hangon szólt végre:

„Márta kisasszony, én . . .“
„Isten hoztál Foglaljon helyet tanár úr! Látta 

már a legyezőket a kirakatban ? ügy e mily csi
nosak?"

„Igen; de valami igen fontosról van szó, mit 
már oly régen, oly nagyon régen szerettem volna 
magának mondani, Márta kisasszony . . . "

Csend, bolondos, türelmetlen szív, csend, hisz 
most fog szólni. Most és az örök, igazi szeretet 
fogja bearanyozni az elmúlt keserves évek szomorú
ságát és fáradozásait.

„Valamire oly tiszta szivemből kérném, nagyon... 
végtelenül... óh, ne tagadja meg, ha lehetséges..."

Istenem! Mintha a kalapok örömükben integet
nének s a legyezők bohó táncot járnának a nap
fényben ; de türelem, most, most . . .

„Tudja tanár úr, ha módomban áll, akkor..."
„Igen, tudom; de remélhetek-e most ? Most, 

midőn mid enekfölött a legszebbet, a legkedvesebbet, 
legdrágábbat kérem ?"

Oh, hát vak vagy édes mindenem, nem látod, 
nem érzed mennyire vágyom utánad? Mire annyi 
üres szóbeszéd, hiszen csak egy szót kell mon
danod és . . . Jaj, csak most ne rontana be Évi, 
még oly meggondolatlan gyermek; csak még néhány
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Báró Radvánszky Béla.

Ekkor Doma felállt s megragadva Márta puha 
kis kezét, halk remegő hangon suttogta:

„Márta, adja nekem Évit! . .
* **

Meleg, derült június van, az iskolákat bezárták 
s Doma, ki szép, biztos állást kapott, most tartja 
esküvőjét. Márta díszes esküvőt rendezett tanukkal 
s koszorúslányokkal, a szállodában pedig szer
tartás után fényes vacsora várt a vendégekre. 
Hanem Márta nem akart koszorúslány lenni, mivel, 
úgymond, sokkal idősebb, mint Évi s nevetve 
jegyezte meg, hogy ő lesz az „örömanya*.

Ezért fekete selyemben jelent meg, mi még 
jobban feltűntette magas, szép termetét, sőt a jöve
delemből nemcsak Évit látta el remek berendezéssel 
és kelengyével, hanem ékszert is vehetett magának 
e ritka alkalomra.

Évi árva volt, de a legjobb édes anya sem

ezt nem tudta; úgy érezte magát, mint az édes 
anya, kitől egyetlen gyermekét viszik el messze 
idegenbe, mintha hatvan esztendő súlya nyomná 
vállait. A vendégek majdnem jobban bámulták őt, 
a házi asszonyt, mint a kis menyasszonyt, ki ma 
fehér ruhájában bájosabb s elragadóbb volt, mint 
bármikor.

Egyik felköszöntő a másikat érte, mindenki víg 
volt s a boldogságban úszó vőlegény rövid, szivre- 
ható beszédben köszönte meg Mártának iránta való 
jóságát, mindezt meghálálni akarván azzal, hogy 
élete főcéljául tűzte ki kedvencének boldogitását. 
És Márta mosolygott, megölelte Évit, sógorának 
barátságosan megveregetve vállát, néhány meleg 
szóban köszönte meg a figyelmet. A násznép pedig 
ennyi szépségtől és természetes bájtól eltelve, 
szinte öntudatlanul suttogta egymás közt: „Mily 
isteni örömanya! “ * **

percig várna! Mily boldogan fogunk élni hárman 
együtt, együtt örökké! . . .

„De hát mit akar az Isten szerelméért, tanár 
ú r?“ kérdezte Márta s mosolyt erőltetett ajkaira.

tehetett volna többet gyermeke boldogításáért, mint 
Márta.

Fekete selyem ruhát ölteni a testvér lakodal
mára ! S mégis, mily rendkivül jól állott halvány, 
szelíd arcához ez egyszerű, de ízléses ruha. De ő
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A szálloda ablakai elsötétültek, az utcák csen
desek, csupán az éjjeli őrök egyhangú járása 
hallatszik. A torony-óra egyet üt. B. városka 
házainak ablakai szintén sötétek, csak egyetlen 
egyen szűrődik át némi világosság. Ez a fiatal pár 
új otthona. Ott ül a boldog férj, Évi a térdén; a 
fiatal asszonyka rózsás arcát mind sötétebb pir 
futja be, lélekzete mind gyorsabb lesz, míg kedves, 
nagy, ügyetlen, reszkető ujjak bontják ki a fátyolt 
s veszik le a koszorút . . .

De kint a temetőben egy gránit talapzatos sír
emléket átölelve térdel egy sötét női alak s égő 
homlokát a hideg márványhoz szorítván, halkan 
suttogja:

„Anyám, Atyám! Évi most boldog; .a testvér 
megtett érte mindent, mindent, a mit csak tehetett!“ 

Hanem midőn haza jön s tizennyolc év óta 
először látja bontatlanul kis húga ágyát, ekkor oly 
árvának, oly elhagyatottnak érzi magát, mint még 
soha! S büszke, szép arcát, melynek vonásai
ban csalfa reményt, szétdúlt boldogságot soha nem 
fog látni a világ, a hófehér párnák közé temetve, 
görcsös zokogásban elfúló hangon rebegi: 

„Évikém, miért vetted el tőlem?!"
Hedenstjerna után: Gencsy P.

Br. Radvánszky Béla az eklézsiában/
Báró Radvánszky Béla egyháza iránti hű

séget és szeretetét nemcsak azzal tanúsította, 
hogy szerette annak történeteit kutatni és hogy 
olykor olykor megjelent az esperességi és kerü
leti gyűléseken, — hanem különösen azzal, hogy 
1887 óta az evang. egyetemes egyházi gyám
intézetnek élére állott.

Losonc városában tartott gyámintézeti köz
gyűlésen foglalta el székét 1887. év október hó 
9-én. Még sokaknak emlékezetében van az a 
lélekemelő ünnepély, melynek lelkes hangulatá
ban Radvánszky mint gyámintézeti új elnök 
székét elfoglalta. Beszédében önérzetes, vallásos 
meggyőződéssel hangoztatta, hogy «részt kíván 
venni abban a szent munkában, melynek alap
jait hitbuzgó elődei m ár régen lerakták*. Célul 
tűzte ki magának, hogy az a feladat és egyházi 
munka, melyre a gyámintézet vállalkozott, 
előbbre vitessék, hogy az addig gyűjtött alap 
necsak megtartassék, hanem nagyobb arányok
ban fejleszlessék is. «Erre — úgymond — azért 
kell törekednünk, hogy mire az épületet be
tetőzzük, képesek legyünk abban minden se
gélyre szorult egyházat befogadni.*

A gyűléseket megnyitó beszédeinek tartalmát 
rendesen azon hely, azon vidék viszonyaihoz 
kívánta alkalmazni, a hol a gyámintézeti ván
dorközgyűléseket tartották. ígyt 1889-ben Lipló-

* Mindnyájan emlékezünk még a múlt őszi győri 
ünnepre, a melyen Zsilinszky Mihály, társulatunk el
nöke, oly kegyeleles módon és meleg szívvel örökítette 
meg Radvánszky Béla emlékezetét. A szép emlékbeszéd
nek, mely legközelebb megjelenik az Egyházunk Nagy
jai c. vállalatban, egy részét most bemutatjuk az arc
kép mellett. Szerk.
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szentmiklóson, a hol néhány hívünk nemzetiségi 
túlhajtásaival az egyenetlenség magvát szórta 
el, Radvánszky a nemzeti egységet hangsúlyoz
ván, kívánta, hogy a testvéri összetartás érzelme 
ápoltassák és az egység az egyházi téren is 
megvalósuljon. 1891-ben Lőcsén meglepő tör
ténelmi tájékozottságot eláruló beszédében, me- 
’yet az 1791-iki százados «leopoldiánumi» ünne
pen mondott, nemcsak a város polgárságát és 
az ennek kebelében összegyűlt vidéki közön
séget, hanem a megjelent német tudósokat is 
kellemesen lepte meg. Egy évvel későbben Nyír
egyházán azt hangoztatta, hogy nemzetünk jövő 
nagyságának alapja a magyar kultúra által lesz 
lerakva. Ez az, a mi által nagyra nőhet nem
zetünk s vele evang. egyházunk is, mely e kul
túrának egyik leglelkesebb előmozdítója. 1892- 
ben a pozsonyi virágzó nagy evang. egyházban 
volt a gyámintézeti közgyűlés. Itt örömét fejezte 
ki a hatalmas egyház gyarapodása felett. Ki
emeli annak az ősi főiskolának nemes feladatát, 
melyben — úgymond — «nem egy ősapám 
nevekedett. Itt tanultak, itt készültek a köz
pályára*. S ezért hálával és büszkeséggel kö
szönti a szép és virágzó pozsonyi egyházat s 
annak főiskoláját.

A következő esztendőben az ezredéves nagy 
nemzeti ünnep feletti öröm hangja visszhang
zott Kárpátoktól Adriáig. Az evang. egyetemes 
gyámintézet a Szepesség klasszikus földjén tar
totta meg évi közgyűlését, a hol a reformáció 
világossága legelőször terjedt el a nép között 
a hazában. Itt Radvánszky, visszatekintve ha
zánk ezeréves történetére, azt a tanulságot 
vonta le a nemzet számára, hogy ősi erejét és 
politikai érettségét minden viszontagságok között 
megtartotta. Az ev. egyház számára pedig azt, 
hogy szabadságszeretetével és a reformáció 
elfogadásával és terjesztésével lényegesen hozzá
járult a nemzet megerősítéséhez is.

Balassagyarmaton 1900-ban megemlékezett 
Balassa Bálintról, régi irodalmunk ezen kitűnő
ségéről, a ki oly meleg szeretettel ragaszkodott 
hazájához. A következő évben Sátoraljaújhelyen 
utólszor jelent meg gyámintézeti közgyűlésün
kön. Az itt elmondott beszéde képezi az ő hattyú
dalát, melyben arra  hívta fel a nagy számban 
megjelent közönséget, hogy «résen legyünk, ne
hogy a csendes vizekben való halászgatás által 
újból megfogyatkozzunk!»

íme, ezen idézetek legvilágosabban tanúsít
ják Radvánszky hithűségét és egyháza, hazája 
iránti szeretetét. Valahányszor testi gyengélke
dés miatt az ülésről elmaradt, mindig pontosan 
értesítette egyházi elnöktársát elmaradása okai
ról — és megküldte a gyámintézet számára 
évenkint fizetni szokott száz forintját.

Br. Radvánszky Béla azon meggyőződéssel, 
hogy a protestantizmus nemcsak a felvilágoso
dásnak fáklyavivője, hanem a magyar állam 
és a nemzet alkotmányának és szabadságának 
is egyik leghatalmasabb fentartója, húsz éven 
át állott az ev. egyetemes gyámintézet élén, 
mint annak vezére és kormányzója. Mint kor
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mányos, előrelátással vezette a jótékony intézet 
hajóját a nyomor, a szükség és a szenvedés 
tengerén át, hogy megmentse a habokkal küz- 
ködő egyházat és segítséget nyújtson a szüksé
get szenvedő gyülekezeteknek. E kormányos 
büszke önérzettel húsz éven át állott a hajó 
födélzetén, azon boldogító érzéssel, hogy azt a 
fenyegető hullámok és szirtek között biztos kéz
zel vezette a kikötő felé, a hol a vele egy hajó
ban evező testvérek a jobblét biztos talaján 
továbbépíthetik Istennek országát e földön.

Az eddig elmondottak után előttünk áll 
Radvánszky Bélának irodalmi és közéleti je l
lemképe.

Hasznos tevékenységben lefolyt életében el
foglalt fényes állásai és nagy tudása dacára ő 
a szerény emberek és a családi élet boldogsá
gát élvező férfiak közé tartozott. Feltűnni nem 
akaró, zajtalan, munkás élet volt az ő eleme. 
Egész megjelenése megnyerő és rokonszenves. 
Ünnepeltetések elől szeretett kitérni, de a hol 
magas állását kelleti képviselnie, ott főúri tekin- 
télylyel és fénynyel lépett fel.

Az ünnepélyes fogadtatások terhére voltak, 
ezek elől, a hol csak tehette, kitért. E rre nézve 
jellemző azon tette, hogy egy gyámintézeti köz
gyűlésre egy nappal hamarább utazott csak 
azért, hogy az ünnepélyes fogadtatást kikerül
hesse. Feltűnés nélkül szerencsésen beszállt a 
vendéglőbe, meghagyván az illető fogadósnak, 
hogy megérkezését senkivel ne tudassa.

Ezzel kiszedte a magával hozott iratokat és 
készült a másnap reggel megnyitandó gyűlésre. 
Senkisem háborgatta. A rendes vonat megérke
zése idején, némi ártatlan kárörömmel nézte 
az ablakon át a fogadásra kiküldött bizottság 
kivonulását a vasúthoz. A vonat rendes időben 
berobogott, felhangzott a lelkes * éljen* és a 
szónok társaival együtt kíváncsian nézett az 
elsőosztályú kocsi felé, de az ünnepelt vendég 
nem érkezett meg.

Nagy lett a csalódás és a lehangoltság. Azon
ban egy vendég, a ki a szállóból sietett a vas
útra, felvilágosította a szomorkodókat, hogy a 
báró úr tegnap este óta ott van a városban. 
Erre a díszruhás szónok, társaival együtt, a 
megnevezett vendégfogadó elé vonult és az el
vonult elnöknek végig kellett élveznie a lelkes 
ovácziót, a melyet el akart kerülni.

Hasztalan — úgymond — sorsát senki el 
nem kerülheti. És aztán kedélyesen elbeszélge
tett az ártatlan tréfa felett.

Az országos és egyházi ügyek mellett az 
élet apróságai és kedvtelései iránt is érdeklő
dött. A gazdaság anyagi érdekei és bajai ke- 
vésbbé foglalkoztatták, de a földmívelés egyes 
ágai iránt nagy érzéket tanúsított. A dohány- 
termelés, a szőlészet és lótenyésztés terén szé
leskörű ismeretei voltak. De azért következetes 
és mindent észrevevő és számonkérő gazda nem 
tudott lenni. Ezt gazdatisztjeire bízta, a kik jó 
ságával és bizalmával nem egyszer vissza is 
éltek. A szegény emberek ismerték áldott jó 
szívét és elnéző jóságára számítva, olyat is el
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követtek vele szemben, a mit más szigorúbb 
erkölcsbiró keményen megbüntetett volna. Ő 
megelégedett egy kis dorgálással és erkölcsi 
leckézéssel.

Az elmondottak után alig kell Radvánszky 
Bélának egyházias, hazafias jellemét több szó
val festeni. Nemes szívének tulajdonához tarto
zott gyámolííani az erőteleneket, segíteni a sze
rencsétleneket és vigasztalni a szenvedőket. Le
het-e ennél magasztosabb cél és|feladat egy ev. 
főúr számára?

Sajnos, életének azon fővágya, hogy evang. 
egyházunk múltjára vonatkozó adatokban gaz
dag családi levéltárának becses darabjait kiad
hassa, nem teljesülhetett. Mikor már az anyag 
össze volt állítva, mikor a terv, mely szerint 
összesen tizenöt kötetre menő tartalmát ki
adja, készen állott és a szükséges költségekről 
is gondoskodott: akkor ragadta el körünkből a 
halál.

A lelkiismeretes kutató, a jeles író, ev. egy
házunknak egyik oszlopa, több tudományos 
társulatnak munkás tagja és a közéletnek ki
magasló alakja immár nem tervezget többé. El
költözött őseinek csendes örökébe, hol munkája 
után megpihen.

Tegyük le sírjára az elismerésnek és hálá
nak örökzöld koszorúját azon tudattal, hogy 
őseihez méltóan, becsülettel töltötte be azt a 
helyet, melyre az isteni gondviselés és ember
társainak szeretete és bizalma emelte. Mondjunk 
áldást nevére s legyen erős a mi hitünk, hogy 
«Nem hágy el örökké az Úr, mert ha bánattal 
illet, ismét kegyelmes lészen az ő kegyelmes- 
ségének gazdagsága szerint*.

Zsilinszky Mihály.

VEGYES.
A békési egyházmegyében megtörtént a tiszt

újítás. Esperessé szótöbbséggel Veres Józsefet, az 
eddigi esperest, felügyelővé Haviár Dánielt, az 
eddigi felügyelőt, a nagy Haviár, szarvasi pap fiát 
választották meg, ezúttal már mind a kettőt har
madszor. A nagy békési egyházmegye ugyanis 
1895-ben oszlott három esperességre: Arad—Békés, 
Békés, Csanád—Csongrád. Kívánjuk, hogy az 
immár harmadízben megválasztott elnökség műkö
dése gyümölcsöző legyen evang. egyházunkra és 
hazánkra.

Benka Gyula nyugalomban. A szarvasi gim- 
nasium és tanítóképző-intézet igazgatója, Benka 
Gyula, a ki évtizedeken át állott e fontos őrhelyen 
vezérként, megválik hivatalától, mert szemeit világ- 
talanság éje fenyegeti. Benkával egy nemes érzésű, 
munkaszerető, emelkedett keresztyén lelkületű egyé
niség, szóval talpig ember tűnik el a közpályáról. 
A tudós oktató egyesült személyében, a szeretettel 
gazdag nevelő és jókedélyű ifjúságbarát. Egyike 
volt azoknak, a kikre a tanítványok egész serege 
hálával és szeretettel emlékezik vissza,,mert leiké
től indítást és gazdagodást nyertek. Munkás életé
nek utolsó két öröme volt a gymnasium új hajié-
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kának fölépítése s a tanítóképző-intézet újjászer
vezése. Forró kívánságunk, hogy az Úr kegyelme 
fordítsa el e hű szolgájáról a világtalanság éjsza
káját s annyi munkás esztendő után adja meg 
néki azt az örömöt, hogy fáradozásainak gazdag 
gyümölcsét lássa mind a két intézet virulásában!

A beszterczebányai evang. egyesület 1908. évi 
február hó 1-én, szombaton, Bethlen Gábor-utcai 
otthona nagytermében műkedvelői színielőadással 
egybekötött zártkörű farsangi zene- és táncestélyt 
rendez. Felülfizetéseket az egyesület köszönettel 
fogad, hírlapilag nyugtáz s a házvételi tartozás 
törlesztésére fordít. A műsor a következő: 1. „A 
beteg". Vígjáték 1 felvonásban. Irta: Dumanoir. 
Rendező: Dr. Oravecz Ödön, súgó: Albrecht A. 
Személyek: Dr. Boros Leontin, Klein Ede, Tur- 
csányi Magda, Holesch Etel, Dr. Oravecz Ödön.
2. Scharwenka: „All Ongarese" zongorán négy 
kézre előadják: Szumrák Olivia úrleány és Doh- 
nányi Dezső úr. 3. „A papucs premierje", dialóg, 
írta: Gyalui Farkas, előadják: Holesch Ilona és 
Turcsányi Tibor. 4. a) Svensen. Románc, b) Drdla. 
Serenade, hegedűn előadja: Láng Zsigmond, zon
gorán kíséri: Figuss Vilmos. 5. „Valami hibája 
van". Vígjáték 1 felvonásban. Irta: Goudinet. Ren
dező : Dr. Oravecz Ödön, súgó Albrecht Adolf. 
Személyek: Kuszy Emil, Kaczvinszky Marietta, 
Holesch Kálmán, Horváth Ilona. Reméljük, hogy ez 
estély is mérkőzni fog siker dolgában az eddigiekkel.

Lelkészválasztás. A vámosi ev. lelkészi állás, 
a mely Riesz János elhalálozásával üresedésbe jött 
— f. évi dec. hó 1-én tartott egyházi közgyűlésén 
lett újból betöltve. Az egyházi közgyűlés — a mely 
Svehla Gusztáv zólyommegyei főesperes és Csipkay 
Károly egyházmegyei felügyelő helyetteseként dr. 
Svehla János egyházi felügyelő ikerelkölete alatt 
tartatott meg — egyhangúlag Mockovcsák Ernő 
alsószelezsényi (Barsmegye) lelkészt hívta meg lel
készül. Amennyiben az egyházi felügyelő hat évi 
ciklusa is lejárt — felügyelőnek újból dr. Svehla 
János vármegyei tb. főorvos lett ugyancsak egy
hangúlag megválasztva, a ki ezen alkalomból az 
egyház részére 400 kor, alapítványt tett azon fel
tétellel, hogy annak kamatai évenkint két szegény
sorsú Iskolásgyermek felruházására lesznek fordí
tandók.

Kitüntetés. Wünschendorfer Károly poprádi 
lelkésztársunk a múlt őszszel ünnepelte 50 éves 
szolgálati örömnapját gyülekezete s egyházmegyéje 
tömeges, lelkes részvételével. Az ünnepélynek most 
érkezett meg utóhangja. A király az ünneplő lelki- 
pásztort a koronás arany érdemkereszttel tüntette 
ki. Midőn az ifjúlelkű, gazdag érdemű testvért mi 
is szeretettel ünnepeljük, — egyúttal sok sikert, 
örömöt kívánunk hátralevő napjaira!

A  bibliai kérdés megfejtése.
Az „Evangélikus Családi Lap" múlt évi 19. szá

mában feltett bibliai kérdésre a felelet a következő :
1. Sareptai özvegyasszony fia. Kir. I. 17., 22.
2. Sunem-beli főasszony fia. Kir. II. 4., 5.
3. Elizeus koporsójába tett halott. Kir. II. 13., 21.

4. Jairus leánya. Márk. 5., 42.
5. Naini ifjú. Lukács 7., 15.
6. Lázár. János 11., 44.
7. Tábitha. Ap. 9., 40.
8. Eutiklus. Ap. 20., 12.
A helyes megfejtést a következő olvasók küld

ték be a szerkesztőségnek:
Korcsek Zsigmond Frigyes (Pozsony), Peőcz Sámuel 

(Osztffy-Asszonyfa), Kocsis József (Kajár), a tiszai kerü
let leánynevelőjének IV. osztálya (Rozsnyó),Fuchs Mariska 
(Budapest), Ifj. Bognár József (Ostffy-Asszonyfa), Oláh 
Etelka (Varannómező), Puskás Zsuzska (Ostffy-Asszonyfa), 
Böröczky Zsuzsánna (Potyond), Tomasovszky Lajos (Nyír
egyháza), DánisMártonné (Ratkó), Gecsényi Lidia(Vadosfa), 
Boros Géza (Arad), Kis Lidi és Eszti (Vadosfa), Özv. Németh 
Gyuláné(Bük), Tarján| Margit (Ostffy-Asszonyfa), Kalamár 
Ferenc (Vas-Nádasd), Mesterházy Viktor (Rempehollós).

A szerkesztőség két jutalmat sorsolt ki a meg
fejtők közt. Az első nyertes (A Mi Atyánk képek
kel) a tiszai kerület leánynevelőjének IV. osztálya 
(Rozsnyó), a második nyertes (Kis Énekes Könyv) 
Kiss Lidi és Eszti (Vadosfa). A jutalmat a Családi 
Lap 2. számának megjelenése után küldjük el.

Bibliai kérdéseket a jövőben is szívesen közlünk.

Kérdés.
Melyik a legkedvesebb ünnepem ?

Felkérjük olvasóinkat, hogy feleleteiket a meg- 
okolással együtt (miért tartom azt az ünnepet leg
kedvesebbnek ?) ápr. 1-ig küldjék meg a szer
kesztőnek. A legtalpraesettebb választ szép könyv- 
jutalomban fogjuk részesíteni.

SZERKESZTŐI ÜZENET.
A mai számhoz mellékeljük az 1907. évi folyamról szóló 

tartalomjegyzéket.
Olvasóinkat kérjük az előfizetések szives megújítá

sára és a hátralékok beküldésére, hogy a lapküldésben 
fennakadás ne legyen. Azt is kérjük, szíveskedjenek új 
előfizetőket szerezni. A Luther-Társaság nagy áldozato
kat hoz a lapért, de közönségünknek is hozzá kell já
rulnia a felvirágoztatáshoz.

Poscli Matlld Szombathely. Felszólítását jogosnak 
találtuk és áttettük a kiadóhivatalhoz, hogy a hiányzó 
számokat pótolja és a rendetlenség okát nyomozza ki. 
Az is lehet, hogy a postán van a hiba A kiadóhivatal 
nem Hornyánszky V. cég többé, hanem a Lulher-Társa- 
ság könyvkereskedése, VIII., Szentkirályi-u. 51.

Sz, G. Bbánya. A napokban levél megy.

Kérjük t. olvasóinkat, hogy előfizetéseiket az
„Evangélikus Családi Lapra“ a Luthertársaság 
Ev. Könyvkereskedésébe, Budapesten, VIII., Szent
királyi-utca 51/a küldeni szíveskedjenek.
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Nagyon síép ajándék.
LUTHER MÁRTON MÜVEINEK
I—III. kötete, magyar nyelven. Egy-egy kötetnek 
ára díszkötésben 8 kor. 50 f. Megrendelhető az 
Ev. Theol. Otthonban, Pozsony, Konvent-u. 13.

Hornyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája, VI., Aradi-utca 14 40.975


