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Jé zu s zö rg e t
Ján. Jel. 3, 20. v.

Én zörgetek! Régóta zörgetek !
Nem hallod-e szavam?
Közéig az éj ; közéig az ítéleted!
Nyiss hát ajtót hamar;
Oly sok becses óra lefolyt már,
Uogy itt szivednek ajtajánál
Én zörgetek!
Én zörgetek! Fáradhatatlanul
Pazarlóm rád kegyem,
S te, óh bűnös szív oly gondatlanul
Csak bút szerzesz nekem !
Az óra majd üt nemsokára,
Figyelj a jó barát szavára!
Még mindig itt áll és hív tégedet:
Én zörgetek!
Én zörgetek! Oh nézz, nézz csak reám !
Nézd a szegek helyét!
Nézd csak, tövisből van a koronám!
Oh, mennyit szenvedők . . .
És mégis hiába kérlek,
Bűnöddel óh hányszor vetél m eg?
Oh mondd, mikor fogadsz be engemet?
Én zörgetek!
Én zörgetek ! Még egyszer zörgetek !
Vigyázz! Ki kérve kért,
ítél feletted és „Künn a helyed!“
Kiáltja majd feléd.

Majd vége lesz a kegyelemnek
S kik engedtek szeretetemnek,
Velem lesznek egyszer mind odafent :
Én zörgetek!
Egykor te mondod m ajd: „én zörgetek
Nyiss ajtót Jézusom!"
De senki sem felel s kérésedet
Én meg nem hallgatom.
Már vége lesz az irgalomnak!
Az ajtók mind zárva maradnak!
Hiába szólsz, mint szóltam én neked:
Én zörgetek!
(Németből)

Fordította: L. S.

A szeretet próbaköve.
Róm . 12, 15.
Örüljetek az ömlőkkel
és sírjatok a sírokkal.

A szeretet próbakövének mondom Pál apostol
nak a keresztyénekhez intézett rövid, de mély
értelmű intését: „Örüljetek az örülőkkel és sírjatok
a sírokkal". Mert csak ott van igaz szeretet, ahol
a szív úgy érzi más örömét és bánatát, mintha a
maga öröme és bánata volna. Lehet hangoztatni a
szereltet szavát; hiszen a harang is szépen cseng,
anélkül, hogy érezne valamit. Lehet még cseleke
deteket is véghezvinni, amelyek olyanok, mintha
szeretet szülte volna ők et; az alamizsnát tele
marokkal szórhatja az ember, sőt minden vagyonát
a szegények táplálására költheti és szeretet — mégsincs benne. Ámde az örülőkkel örülni, a sirókkal
sírni csak az tud, akinek szivében igaz szeretet
lakozik. Mi emberek csak az után indulunk, amit
szemünk lá t; a szív rejtekeibe be nem pillantó}*-
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tünk. így a szeretetet is csak külső jelek szerint nak a filléreknek előteremtése s igyekszel-e az élet
rideg küzdőterén kifáradt hitvesednek gondjait meg
ítéljük meg. De a jelek néha, sőt gyakran csalnak.
Isttn a szivek titkait is tudja; azért szereteiünket érteni és szived szerint eloszlatni ? Ti testvérek
gondoltok é a veszni indulóra közöttetek, vagy talán
is csak ő tudja igazán megítélni. Csakhogy a hivő
ember egész életét Isten előtt folytatja; naponként azt gondoljátok magatokban : hála, hogy mi nem
megjelenik előtte; naponként megvizsgálja magát vagyunk olyanok? . . . . A szeretet sírna itt is a
abban a világosságban, amely Istenből árad ki és siróval. De folytassa mindenki maga a példák kere
feltár minden foltot és tökéletlenséget. Vajha sze sését. Bizonyára talál a maga életében is. És ha
metünket is mindennap megvizsgálnánk ebben a talál, ne nyugodjék, hanem igyekezzék a szeretetben tökéletesedni.
világosságban 1
A szeretet örül az örülőkkel és sír a sirókkal.
Örüljetek az örülőkkel! Ez úgy hangzik, mintha
kivétel nélkül mind' n örömben résztvehetnénk. De Ily szeretetet adj nekünk, drága Üdvözítőnk! Ámen.
ne feledjük, hogy keresztyénekhez, Kris/tus köve
Pröhle Henrik.
tőihez szól az apostol, akik tudják már, hogy e
világ bűnös öröme sohasem lehet az ő örömük.
Sok öröm van, amely inkább sírásra ösztönözhetné
H a szeretet nincsen bennem,
a Krisztus hívét. Midőn látja, hogy az érzéki gyö
nyörök mint teszik rabbá, majd koldássá, majd
semmi vagyok.
nyomorékká, élőhalottakká az emberek ezreit, midőn
— Irta.- Lddonyi Pál. —
hallja a késő bánat szemrehányásait, csalódottak,
Pedig mégis meghalt a szegény fiatal asszony.
a világ gyönyöreiben megcsömörlöttek kétségbe
esését: bizony mélységes keserűség fogja el. De az Alig egy-két hét múlt el a viharos este óta és a
apostol nem is ily örömökre gondol, hanem azokra sokat szenvedett nő ott pihent a fekete deszka
az örömökre, amelyeket a jóságos Isten áraszt koporsóban
A szomszédok csapatosan jöttek megbámulni a
gyermekeire, hogy napjaikat megvidáinítsa és rugékonyabbá tegye szivüket a küzdelmek folytatására. halottat; megfogdosták ruháját, szemfedőjét. „Ez
S éppen itt van a szeretet próbaköve. Szomszé nem volt drága ! — Szegénynek nem tellett különbre.
— Igaz-e, hogy mindenét elveszik?" hallatszott
dodat váratlan öröm érte. Elmégy mellette hidegen,
— szereteted nem állotta meg a próbát. Vagy talán minfenfelől.
Sok asszony a gyerekét is elhozta; ezek féltek
átmégy hozzá, üdvözlőd is; de belül súgja valami:
a halottól és belefogództak erősen az anyjuk szok
-Miért hogy nekem nem jutott ez a szerencse".
Ajkad üdvözlő szavai mögött a sápadt irigység rej nyájába. A kis Linát félénk tisztelettel nézték, de
tőzik. Vagy talán még megállód a próbát, amíg a felnőttek is csodálkoztak ezen a gyermeken. Nem
közvetlenül érdekelve nem vagy. De, ha te is sírt, nem bánkódott, de azért látszott rajta, hpgy
éppen azt vártad, ami szomszédodnál meg is való felfogta a halált. Játszani, nevetni nem hallották,
sult. ? . . . . Ő el tudta adni jószágát jó áron, te de nyugodt és mosolygós volt a kis mrca.
-Hát nem is bánod az édesanyádat?" Sirán
hiába várod a vevőt, mert tegnapról mára megvál
toztak a viszonyok.
elnyerte azt az állást, amelyre kozott valami távoli rokon-néni.
-Az édes anyának jó dolga lesz már ezután —
te is pályáztál; kénytelen vagy elismerni, hogy
mondta a gyermek, felvetve nagy, lelkes szemét.
méltó rá. Tudsz-e vele örülni? . . . . Száz eset
közül alig egyszer mondhatod nyugodtan: én örül Mondta nekem, hogy örömest hal meg, mert sokat
szenvedett. Elment az édesapához és most az
tem az örülőkkel.
Épp ily nehéz a másik: sírjatok a sírókkal I Oh égből mindaketten vigyáznak rám. Azért mindig jó
nem azt jelenti ez, hogy minden pillanatban emlé is leszek és akkor eljönnek hozzám Karácsonykor!“
kezetünkbe idézzük, hányán sírnak és keseregnek
A kedves, ártatlan beszédre sok szembe köny
ebben a siralom völgyében s mindezt a siralmat a szökött.
magunkénak tekintsük. Hiszen ez agyon nyomná a
„Milyen gyerek ez ! — mondta az öreg halott
lelket s lehetetlenné tenne minden örömet így a világ kém. — Úgy jön a szájából a szó, mintha könyv
gyűlölők, a pesszimisták tesznek. Bár nem szép jele
ből olvasná ki.“
az emberi együttérzésnek, hogy mig például olasz
„Mindig olyan igen okos volt; meglássák, meg
testvéreink több mint másfélszázezer halottat gyászol sem marad!* sopánkodott megint a rokon
nak s az árvák és özvegyek ja jja ezerszeresen
A temetés után Eszter nénje elvezette a házuk
hangzik felénk, vígalmainkat korlátozni eszünkbe hoz Linát.
sem jut. De ha a magunk mindennapi szűk viszo
A leányka már volt itten azelőtt. Ismerte jól a
nyai között maradunk is, hányszor ellene cselek tágas udvart, melyen százával nyüzsgött a baromfi ;
szünk annak az intésnek: sírjatok a sirókkal! Te
a nagy kertet, mely tele volt zöldséggel, gyümölcs
férj, látod-e, mennyit szenved gyermekeid anyja, csel, de ahol hiába keresett sokszor egy szál virágot.
hogy felnevelhesse azokat, akiket te is oly igazán Az új házban két nagy szoba volt az utcára, de
szeretsz? Osztozol-e szíved szerint szenvedéseiben,
csak a harmadikat lakták a konyha mellett; az kicsi
gondjaiban, aggodalmaiban ? Te asszony, aki hozzá- volt és nem kellett annyi tüzelófa, hogy befűljön.
szo.tál, hogy mindig rendesen kezedbe Kapod, amire
A gazda éppen az udvaron szidta a kocsist
a háztartás ellátására szükséged van, gondolsz-e
valami semmiségért, káromkodva csúnyán. Lina
néha rá, mennyi verejtékes munkába, tálán önmeg
félénken követte nénjét a házba és rettegve nézett
tagadásba és megaláztatásba kerül sokszor azok
a belépő férfira.
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„Megjöttetek? — kérdezte az kedvetlenül. —
Persze, a félnap ráment a temetésre! Hát csak
tedd le a holmidat, Lina, most már itt leszel nálam.
Aztán szorgalmatos légy a nénéd körül I* A gyer
mek remegve csókolt kezet és leült egy zsámolyra
a tűz mellé. Adtak neki egy nagy darab kalácsot,
de nem tudta megízlelni sem. Addig ült ott a fél
homályban, mig megeredtek könyei.
Óh, hogyan vágyódott utána, hogy valakinek
kisírhassa magát 1 Mennyire szomjazott kis szive
csak egy szeretetteljes szó, csak egy szíves Isten
hozott-ra, mely kedvessé tette volna előtte új ott
honát ! Ott volt a jó étel előtte, de nem ment le
torkán a falat. Az édesanya sokszor egy kis darab
kenyeret adott neki vacsorára, mikor nem volt sem
mije. de milyen szeretettel nyújtotta ezt n ek i! S ő azt
hitte ilyenkor, a királynak sem lehet jobb vacsorája 1
Nagy lárma verte fel szomorú merengéséből.
Ajtót csapkodva futott be egy 8— 9 éves fiú, a
ház egyetlen kényeztetett gyermeke, Gyurka, kinek
szilajságától mindig félt a kis leány.
„Lina, Lina, gyere ki hamar! Denevért fogtunk
s kiszögeztem az istállóajtóra. Hogyan cincog, ver
gődik ! Le akarna jönni, de nem tud ám, mert erősen
odaszögeztem."
„Óh, Gyurka, miért kínozod az ártatlan állatot?
— kérlelte Lina. Mintha még jobban elszorult
volna a szíve.
rEh, nem vagy te a rektor, hát mit prédikálsz !
De mit is kezdek én egy nyavga leánnyal!" — tette
hozzá nagy megvetéssel Gyurka s magára hagyta
Linát. Anyja is kiment vacsorát készíteni s a kis
leány egyedüllétében édesanyjára gondolt, ki most
már a hideg földben fekszik. Elővette a meghaltnak
imádságos könyvét s bár nem tudott olvasni még,
szeretettel és áhítattal forgatta lapjait. Hosszan el
nézte a gyermek Jézus képét és kimondhatatlan
vígasztalás áradt feléje az elsárgult lapokról.
Majd eszébe jutott édes anyja intése, hogy
tegye magát hasznossá. Hozzá volt szoktatva a
tevékenységhez; összerakta a kis holmiját rende
sen, csinosan megterítette az asztalt vacsorához s
nem félemlítette meg az a fel sem vevés, mellyel
nénje jó szándékát fogadta. Másnap jókor reggel
felkelt, segített a takaritásnál; megtörölgette a szép
csészéket a szekrény tetején, óvatosan, nehogy
leejtse őket. Egy pohárkába bokrétát tett hóvirág
ból ; a kormos kályhaszemeket fehérre tisztogatta.
Bizony öröm volt nézni az igyekvő kis leányt,
amint egy percet sem tölt el hasztalansággal, paj
koskodással !
Eljött a vasárnap. Lina jókor felvette kopott
kis ünneplőjét s édesanyja kön^ vévelkezénen kifelé
sietett.
„Hát te hová készülsz?" — Kérdezte Gyurka.
„A templomba. Ma vasárnap van, Isten házába
ki 11 mennünk. Jöjj velem!"
„Dehogy m egyek! Ma sárkányt eresztünk a
fiúkkal. Aztán meg a múltkor is becsukott utána
a tanító, mikor voltam."
„Hát mit tettél?" — ijedt meg a lányka.
„Semmit, csak annak a félkegyelmű Tamásnak
jégcsapot tettem a nyakába. Bezzeg didergett, azután
volt nevetés!"

„Isten háza nem játékra való, azt mondta az
édesanyám. Ne is jö jj velem" — felelte igen komo
lyan a kis leány, otthagyva a meghökkent fiút.
De nagyon csodálkozott Lina, mikor látta, hogy
sem bátyja, sem Eszter nénje nem készülnek az
istentiszteletre menni. Az ő szegény anyja már nagy
beteg volr, meleg ruhája sem volt rendes s mégis
minden vasárnap kézenfogva vezette el őt a távol
eső templomba. Pedig milyen jó meleg kendője,
bélelt cipője van Eszter néninek. Nem mert szólni,

íme ajtóit előtt állok

és zörgetek.

csak elballagott egyedül s leült a kis padra a többi
gyermekekhez.
A tisztelendő úr a szószéken elkezdett beszélni
szépen, nagyon szépen. A kis leány le nem vette
volna róla a szemét. Nem értett meg mindent, amit
mondott, de tudta, hogy arról magyaráz, hogy Jézus
mennyire szerette a kis gyermekeket. Gondtalan,
könnyű szívvel tért haza s nem maradt volna el
többet az Isten házából.
Gyorsan tel ek a hetek, hónapok. Lina jobbadán
megszokott már új szüleinél, sőt Gyurkával is meg
tudott férni. Zsémbes és rideg természetű nénjétől
érte elég szó semmiségek miatt, de mégsem tudott
az kedve szerint mérgelődni soha. Már ki látott
olyan gyereket, aki ha szidják, szelíden azt mondja
egészen magától: Ne haragudjék, édes nénérn ; más
kor kedvére teszek!
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Gyurka egyszer nagyon elvágta az ujját s han
gos jajgatásba kezdett. Anyja éppen nem volt ott,
de a kis Lina türelmesen békítgette, tiszta vizzel
kimosta, majd bekötözte a sebét, ügyesen, könnyű
kézzel. A fiú, akitől eddig csak durva tréfákban
volt része, megszégyenülve hagyta. Azontúl soha
sem bántotta többé a kis leányt.
Ősszel beíratták Linát az elemi iskolába. Nem
telt bele két hónap s a Galambosék árvája az első
padban ült s a legjobb tanuló volt az osztályban.
Folyékonyan olvasott és formás gömbölyű betűit
sokan megirigyelték. A tisztartóék Elzájának nem
igen tetszett az új szomszédság; odébb is húzódott
tőle nagy kényesen.
„Ne ülj olyan közel hozzám ; mind összegyűröd
az új ruhámat!"
Lina félénken engedelmeskedett. Hozzá volt
szokva és szivében nem volt egy csepp neheztelés,
vagy irigység. Hiszen csak természetes, hogy félti
tőle fodros ruháját az úri kisasszony! Fülébe csen
gett az is, amit ma tanult: „Aki megalázza magát,
felmagasztal tátik!“
A vizsgán mindenki elcsodálkozott a kis leány
okosságán. Nem gépiesen darálta el, amit tanult,
hanem hangsúlyozva, értelmesen. Mikor a bibliából
felelt, szelíd arcáról csak úgy sugárzott a hit és
egész lelke ott volt a szemében. A jóságos tiszte
lendő úr megsimogatta szőke fejecskéjét:
„Kinek a leánya vagy, gyermekem?"
„Galambos Sándorék rokona vagyok; édes
anyám, Galambos Istvánná meghalt a tavasszal,
múlt egy esztendeje. Most ők viselik gondomat."
„Látom, szorgalmas leányka vagy és jó l tanulsz.
Maradj meg mindig ilyennek s légy háladatos jóltevőid iránt. Ne félj, a jó Istennek gondja lesz
rá d ! És ne feledd el, hogy bármi bajod lenne,
hozzám mindig bizalommal fordulhatsz!
A szeretetteljes szavakra Lina szemébe könynyek szöktek. Ólyan régen nem hallott jóságos,
vigasztaló hangot! Szive megtelt határtalan szere
tettel az iránt a szelíd tekintetű férfi iránt, ki őt,
a kopott kis árvát, ki csak parancsoláshoz volt
szokva, megszánta, magához hívta. Ekkor érezte
először azt a nagy-nagy különbséget, mely jótett
és jótett között van s ezért a pár szívből jövő
szóért igazabb hálát érzett, mint rokonainak annyi
közönyös szívvel nyújtott adományáért. „A jó Isten
nek gondja lesz rám“ — mondogatta magában s
már úgy érezte, hogy nem árva, nem elhagyatott.
„Légy háladatos jóltevőid iránt" — visszhang
zott lelkében s akkor megdöbbent. Nem volt-e
hálátlan most, mikor megítélte, talán akaratlanul is
kicsinyelte nénje s bátyja jóságát? S engesztelő,
félénk tekintetét le nem vette róluk, míg haza nem
értek. Lelkében halavány reménység élt, hogy talán
fogadott szüleitől is kap egy dicsérő szót — de
azok komoran hallgattak, Gyurka semmit sem tudott
a vizsgán; hebegő, értelmetlen feleletére fejet
csóváltak az urak. De a szegény kis leány nem is
álmodta, hogy a dédelgetett fiú megszégyenülése
mellett az ő kitiinése megbocsáthatatlan vétek.
(Folyt, köv.)
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M e ssina romjai alatt.
Újévi cikkünkben már megemlékeztünk arról a
világraszóló nagy szerencsétlenségről, mely Sicilia
szigetén Messinát és vidékét, meg a szemközti
parton Reggio di Calabria városát érte a nagy
földrengéssel. Azóta borzalmas részletek kerültek
napvilágra a pusztulás napjaiból s világszerte
fölébredt a részvét s az emberi könyöriilet eddig
is milliókat halmozott össze a sújtottak fölsegélésére.
Hazánkban is megindult a mozgalom és szép ered
ménynyel biztat. Élén a miniszterelnök, Kossuth
Ferenc s a hercegprímás áll. A gyűjtésre minden
esetre jó hatással van az, hogy az olasz nemzet
adott hajlékot öreg napjaira Kossuth Lajosnak.
Barzini, egy olasz újság tudósítója már hetek
óta a messinai romokon időzik, megható rajzát
adja a mentő munkának. Az ő levelei maradandó
jelentőségűek s a már közszájon forgó adatok ismét
lése helyett belőlük közlünk részleteket olvasóinkkal.
*
Két napja, hogy abbahagyták az ásást. A ren
geteg romhalmazoknak feléje sem néz senki. Egész
sereg elvadult macska kóborol a romok között s
menekül, ha ember tűnik fel a szemhatáron, A
kutató katonákat nem egyszer a macskák segítik
nyomra: a honnan közeledtükre ezek a bestiák
menekülnek, ott tetem rejtőzik. A szinte szakadat
lan eső megmossa a romokat, átszűrődik rajtuk és
fehér, tapadó sárrá változtatja a meszet, a kőport
a vakolat-törmelékeket A szivárgó, csöpögő víz
alámossa, meggyöngíti a még lábon álló falakat,
amelyek egyre-másra zuhognak le tompa zajjal és
szemet, tüdőt .romboló porfelhőket verve. Két ház,
amely teljesen épnek látszott, szintén összedőlt ma;
egymás szomszédságában álltak és szinte egyszerre
dőltek le, mintha összebeszéltek volna. Az egyikük
valami furcsa módon szinte megfordult maga körül,
elcsavarodott, minek előtte rommá hullott volna szét.
De másutt is dőlnek a falak, úgyszólva óráról órára.
A meg-megismétlődő gyenge földlökések elégsége
sek ahhoz, hogy hatalmas falak megdőljenek és
elterüljenek a földön.
*
Néhány angol tengerész az állandó esőben is
folytatja az ásást, konzulátusuk palotájának romjai
között. Kisebb hegy az a romhalmaz, am i a hajdani
palota helyén áll; a tengerészek nagy kosarakban
hordják a törmeléket a tengerbe. Sikerült is ráakadniok három tetemre, de azok nem a konzuli család
tagjaié voltak, hanem az épület felső emeletén
elpusztult lakóké. Az angoloknak ez a rendszeres
kutatása egy szinte érthetetlen felfedezésre v itt: a
második emelet romjait a harmadik emeletéi alatt
találták meg; az épület alsó része a tenger felé
zuhant le, a legfeliilső része a volt palota telkét
borította el, a középső rész pedig a két másikra
roskadt rá.
A néhány angolon felül a hatóság megbízásából
már senkisem kutat Messinában. A hatóság ezt
egyenesen megtiltotta, mivel meg akarja akadá
lyozni a lopásokat és rablásokat. A tilalomnak
egyébiránt az a föltevés az alapja, hogy nincsen
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már kit megmenteni. Pedig ki tudná azt megmon
dani? Az őrjáratok nem egyszer megrettenve állnak
meg elhaló hangok, nyöszörgések hallatára, amelyek
mintha a romok közül jönnének Holott valamelyik
kóbor macska nyávogta el magát. Ezek az undorító
állatok emberi tetemekkel táplálkoznak s hangjuk
a halálosan csöndes városban nem egyszer téveszti
a kutatókat.
És mégis, szinte bizonyos, hogy vannak élőemberek a romok alatt. Tudományos igazság ez.
Valamennyi orvos egyetért arra nézve, hogy az ember
elél húsz napig is étel nélkül. Annyi bizonyos
és nyilvánvaló, hogy Messina sok ezer lakója közül
több ezret élve temettek el a romok. Már most a
a házak földszintje majd minden utcában érintet
len ; az nem dőlt romba, az máig is áll, csak
hozzáférhetetlen a rároskadt emeletek romjától.
A pincékben is nem egy menekülő vonulhatott meg.
A megmentetteknek uagy részét az ilyen menedék
helyekről szabadították ki. A felülső emeletekről
lehullott törmelék között élelmiszerek is akad
hattak. Hiszem, erősen hiszem, hogy még mindig
vannak élők a romok alatt, de tenni értük most
már semmit sem lehet. Lehetetlenség a romokat
elhordani, s ha az elgyöngült ember jelt adni sem
bír már, hogyan falják ki a kutatók, hogy hol
rejtőzik ?
(Folytatjuk.)

VEGYES.
100 árva Ajkán. Alig csendesült valamelyest
az olaszországi földrengés okozta megdöbbenés, már
is új vészhírek verték föl lelkünket. Resiczán és
Ajkán (Veszprémin.) szerencsétlenség esett a bányák
ban. Gsaládfőket rabolt el gyermekeiktől a „fekete
tárna", alogy a költő mondja. Főkép az ajkai vész
volt megrendítő. Tűz ütött ki a bányában s amidőn
az életösztön a benndolgozókat a lift felé hajtotta,
felvonásközben a gép megakadt s nem bírt moz
dulni. A bányában rekedtek mind odavesztek. 55
halottat temettek negyednap s 96 árva maradt
kenyérkereső apa nélkül. A bajt vigyázatlanság
okozta.
A közrészvét itt is az irgalom és szeretet cse
lekedetei követték. Első helyen jelentkezett a Gyer
mekvédő Liga a teljesen elhagyott án ákért. Ámde
még sok köny vár letörlésre, sok gyászoló szív
vigasztalásra. Mi is csatlakozunk az országos moz
galomhoz s az Evang. Családi Lap olvasói közt
gyűjtést indítunk az ajkai 100 árva javára. A be
gyűlt összeget számról-számra nyugtatni fogjuk s
azután elküldjük Tamaska Lajos ajkai evang lel
kész úrnak. Éddig adakozott: Kovács Sándor 3 K,
Szojka Gyula 1 K, dr. Vassváry Tituszné 1 K.
Báró Radvánszky Antal felolvasása Beszterczebányán. Már többször megemlékeztünk a besz
tercebányai Evang. Egyesületről, amely téli időn
havonként egy-egy protestáns estét rendez. A dec.
28-iki estének nagy vonzóereje volt báró Rad
vánszky Ástál felolvasása. A nemes báró a magvar
evangelikusság egyik legrégibb családjának sarja,
ebben is dicső, ősei példáját követi. Radvánszky
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János, II. Rákóczi Ferenc meghitt embere, nagy
műveltségű űr volt s leveleiből az látszik, hogy
írónak termett. Radvánszky Antal, a felolvasó nagy
atyja, az áldott emlékű egyetemes felügyelő, szintén
kora szép szellemei és éles látású elméi közé tartozott.
Különösen a szatirikus érvolt benne gazdag. Radván
szky Béla igazi tudós volt, a régi magyar családi élet
megrajzolója s Rimay János költeményeinek föl
fedezője A radványi kastély, ahol az ifjú báró
lakik, őrzi Balassi Bálint verseit is, amelyeknek
teljes kézirata máshol nem található. Radvánszky,
akit pár éve a zólyomi egyházmegye főjegyzőül
választott, igazi szabadelvű gondolkodású főúr, aki
nek világnézetét valódi humanista családi hagyo
mány, irodalmi műveltség s önálló megfigyelés
alkotta meg. Felolvasása történeti alapról kiinduló
bevezetés után fejtegette tárgyát a keresztyénség
és keresztyén szocializmus viszonyát. Erősen lekö
tötte a közönség figyelmét éles okfejtése, mikor
kimutatta, hogy ez a kér. szocializmus mennyire
ellenkezik a Krisztus szellemével. Ott van például
a tulajdonjog kérdése, amit nemcsak a 10 paran
csolat ismer el, de az új szövetség is s mégis, hogy
akarják ezt megmásítani. Ott van az osztálygyülölség szitása, mely minden vonásában elh nkezik a
krisztusi szeretettel. A felolvasás mindvégig a nyu
godt, tárgyilagosság hangján szólott, szóval az
igazság hangján. De nemcsak kritizált, hanem utat
is mutatott az igazán szociális feladatok megoldására
s találóan adta elő, hogy kell az új társadalomnak
megalakulnia az emberszeretet s a gyengék védelme
alapján. A felolvasást a közönség legnagyobb figye
lemmel hallgatta végig s végül a tetszés teljes el
ismerésével jutalmazta.
Szép száma volt az estének Zikkes Vilma kel
lemes éneke, valamint Nagy Eszti kedves szavalata.
Haiásos volt a férfikar éneke is.
Az estély után közvacsora volt, melyen 120
egyháztag vett részt. A vacsorán Sztehló Gerö elnök
lelkes szavakkal éltette az est felolvasóját, báró
Radvánszky Antalt, ki mint ősei, buzog és munkál
egyházáért. Táviratilag köszöntötte az estélyt és
a felolvasót Kovács Sándor pozsonyi teol. tanár, a
Családi Lap szerkesztője.
Halálozások. Mészáros Ferenc, nyíregyházi főgymn. tanár, a tiszavidéki egyházmegye buzgó
pénztárosa, január hó 4-én meghalt, rövid szenve
dés után. 58 évéből 36-ot töltött a tanári pályán.
Az ilhúnyt kiváló nevelő volt s a társadalomban
is tisztelt hely jutott egyéniségének. — Kellner
Gusztáv veszverési lelkész 55 évi szolgálat után
76 éves korában jobblétre szenderült. Január 6-án
temették nagy részvét mellett.
| Ncholtz Gyula. Váratlanul, élete delén, övéi
nek végtelen nagy szomorúságot okozva, hunyt el
e hó 17-én Sclioltz Gyula volt szarvasi lelkész.
Alig lépte át élete negyvenedik évét s máris itt
kellett hagynia az Ur végzéséből azokat, akiknek
élete minden szabad percét szentelte; végtelenül
szeretett családját, távoznia kellett azon munka
térről, amelyen oly serényen, oly odaadóan tudott
munkálkodni. Szinte hihetetlen, hogy az életerős,
javakorbeli férfiú megelőzte özvegy édesanyját,
ősz nagyanyját, hogy bánatot, mély fájdalmat
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okozzon az életben maradottaknak. Hisz apósa,
ősz püspökünk, dr Baltik Frigyes vasárnap d. e.
8 órakor még levelet vett a megboldogulttól, amely
ben hivatalos értesítése mellett megjegyzi, hogy
jól érzi magát s egy negyed órával később jön a
lesújtó hír, hogy Scholtz Gvu’a nincs _többé az
élők sorában. Mily „megtudhatlanok az Úrnak íté
letei s mily végekremehetetlenek az ő utail“
Halála nemcsak hozzátartozóit, de esperességének lelkészeit is, az ő munkatársait, sújtotta. Még
alig volt negyven éves, de munkatársai ismervén
az ő nagy műveltségét s hivatására való termettségét, máris több tisztséggel tüntették ki. Esperességi s lelkészi nyugdíjintézeti pénztáros, esp.
gyámintézeti elnök, az egyet Zpevnik-énekes
könyvi bizottság jegyzője volt. Életében főkép az
árvák ügyéért munkálkodott s most ő is bánatos
özvegyet, szomorú három kis árvát hagyott maga
után . . .
Régi evang. szepesi családból származott. Édes
atyját a lipfómegyei Yychodnán választották meg
tanítónak. Ott született a boldogult is 1868 szep
tember hó 25-én. Elemi iskoláit édesatyja vezetése
alatt végezte, gv mn. tanulmányait pedig Késmár
kon és Rozsnyón, mely utóbbi helyen tette le az
érettségit is. Az eperjesi theol. akadémia elvégzése
után dr. Baltik Frigyes püspök által ordináltatott
1891 augusztus 30-án. Mint segédlelkész Baltik
püspökünk oldala mellett működött Liptó-Szt.Miklóson s onnét 1894 őszén ment át rendes lel
késznek Csernye anyaegyházba (Veszprém m.) 1895
május 8-án házasságra lépett Haitik Emmával, a
püspök leányával. Majd 1896-ban Felsőbakára
(Hont m.), 1900 áprilisban pedig Szarvasra ment,
ahol tehát alig működhetett 9 évig. A városban
általános tisztelet környezte, tagja volt a szarvasi
Hitelintézet igazgatóságának s bár alig volt negy
ven éves, több esperességi tisztséget viselt, sőt a
legutóbbi esperes választásnál is szóba jött s tekin
télyes pártja volt.
Három kiskorú gyermeket hagyott hátra, egyik
gyermeke megelőzte atyját a halálban. Nemcsak
mint lelkész, de mint családapa is mintaképe volt
a szerető, gondos családapáknak. Övéit végtelenül
tudta szeretni s mindent áldozott érettük.
E hó 16-án, szombaton este még a legjobb
egészségben volt szerettei között s vasárnap,
17-én már halott v< lt Hiába költögette jó felesége
a vasárnapi istentiszteletre, ő már nem volt többé
az élők sorában. Egy pillanat fosztotta meg a
családot fejétől s döntötte a víg kicsinyeket a
legnagyobb szomorúságba. Szívszélhüdés érte. Te
metésén impozánsan nyilatkozott meg a részvét.
A 3000 lelket befogadni tudó templom kicsiny volt,
megjelentek a városi és az állami hatóságok, a
felekezetek és intézetek képviselői, tisztviselői,
hívei, hogy egy utolsó Isten-hozzádot mondjanak !
19-én volt a temetése. A magyar temetési beszédet
a kitűnő szónok, Kovács Andor orosházi, a tótot
Reviczky László kondorosi lelkész tartották. Sír
jánál kollegája, Placskó István szarvasi lelkész
beszélt. A kegyelem Istene adjon a bús özvegynek
és a kicsiny árváknak vigaszt a nagy megpróbál
tatás közepette.
{Nógrádi).
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Tanárválasztás az egyetemes egyház theol.
akadémiáján Pozsonyban. A lapunkban is közzé
tett pályázatra összesen 10-en jelentkeztek. A válasz
tást az egyetemes felügyelő január 29-ére tűzte
ki. Jövő számunkban közöljük az eredményt.
Ostffy-Asszonyfán, evang. egyházunk ez ősi
fészkében jan. 16-án volt az egyháztanács meg
újítása. 9 presbyter a régi maradt, 3-at újat válasz
tottak. Tiszteletbeli örökös tagokul megválasztották
Ostffy Istvánt, Ajkay Gyulát és Ajkay Zoltánt, akik
igazi oszlopai az egyházközségnek. Áldást kívánunk
mánkájukra!
Sánta József. Derscá-ból (Oláhország) a Családi
Lap terjesztésére a lap árán kívül 2 kor., a Theol.
Otthon 5 kor., a zsolnai miszióra 2 kor.-t küldött
szerkesztőségünkhöz, karácsonyi ajándékul. A jó
szívvel adott ajándékot rendeltetési helyére juttat
tuk, idegen ég alatt élő hitsorsosunknak, aki verítékezve kéresett filléreiből minden esztendőn juttat
evang. egyházunk hazai szegényeinek, meleg testvéri
üdvözletei küldünk a hazából. Isten tartsa őt meg
jó egészségben családjával együtt s áldja meg keze
munkáját!
A beszterczebányai evang. egyesület, amelyet
Sztehlo Gerő lelkész nagy buzgósággel s igazán
elismerésre méltó sikerrel vezet, az idei télen is
tevékeny működést fejt kj. Most egyszerre két meg
hívót is kaptunk. Január Í7-én harmadik protestáns
égtájét tartotta, február l én műkedvelői színi elő
adással egybekötött zene- és táncestélyt rendez.
Az estéket1Besztérczebánya egész értelmisége láto
gatja, mert a tanulság párosul ott a nemes élve
zettel. A tánceste pedig a város közönségének leg
kedvesebb farsangi találkozója Hisszük, hogy az
anyagi siker sem fog elmaradni.
A protestáns est műsora a következő volt: 1.
„Jer ó hívőknek serege“ , énekli a közönség. 2.
Kálvin János emlékezete, felolvasás, tartja Szenes
Samu úr. 3. „Az anyaszentegyház siralma", régi
ének a pozsonyi rendkívüli törvényszék korából
(1673—T674.), Figuss Vilmos e. karmester úr zongorakisérete mellett énekli az egyesület női kara.
4. Váradi Antal: „A gályarabok", szavalat, elő
adja Rheinlánder Mariska úrleány. 5. Stein : XCI.
zsoltár, Figuss Vilmos e. karmester úr vezetése
mellett énekli az egyesület férfikara. 6- „Jézus te
erős sziklára" énekli a közönség. A februári estély
műsora pedig ez lesz: 1. Palotási: Dalegyveleg,
énekli Figuss Vilmos e. karmester úr vezetése
mellett az egyesület férfikara. 2. Moszkovszki:
Polonaise, zongorán négy kézre előadják Pszotka
Mariska és Beniats Olga úrleányok. 3. Niel: „Val
lomás", dialóg, előadják Lehotzky Mária úrleány
és Turcsányi Tibor úr. 4. Singelee: Egyveleg a
„Sevillai borbélyából, előadja hegedűn Neuberger
Izsó úr, zongorán kiséri Májer József úr. 5. Figuss
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Vilmos: A hintán, (Krüzselyi E ) műdal, énekli
Palinay Margit űrleány, zongorán kiséri Figuss
Vilmos űr. 6. Barátságból. Vígjáték. Irta: Taylor
Tamás. Rendező: dr Oravecz Ödön úr, súgó :
Albrecht Adolf úr. Személyek: Bensőn, ügyvéd
Szpevák József úr, Carry, neje Horváth Ilonka
úrleány, Southdown Trotter Kuszv Emil úr, Lucy,
neje Dohnányi Mária úrleány, Meredith, Bensőn
segédje Holesch Gyula úr.
A rozsnyói árvuház. A következő felhívást
kaptuk:
A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület rozsnyói
fiú- és leányárvaházának felügyelő-bizottságától.
A kegyes olvasónak üdvöt az Úrban!
A tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület 25
évvel ezelőtt nyitotta meg fiú- és leányárvaházát
Rozsnyón. Nem állott rendelkezésére sem alapít
vány sem egyéb anyagi biztosíték, csupán a Gond
viselésbe helyezett bizalom volt reménységének
kútforrása. És miként hajdanában Francke fillérek
kel kezdett nagy művéhez, úgy az egyházkerület
is filléres szeretetadományokoól teremtette meg
egjik legszebb intézményét: a kerületi árvaházat.
Negyedszázada immár, hogy ez az árvaház,
vallásos és hazafias szellemben, híven szolgálja a
szegénynevelós ügyét. E nemescélú működését le
hetővé tették az áldozatkész Emberbarátok, Egy
házak és Iskolák az ő kegyes adományaikkal, tag
sági illetékeikkel és gyűjtéseikkel.
Midőn a folyó évi november hó 10-én lezárult
negyedszázados múltra visszatekintünk, az isteni
Gondviselés iránt nyílik ajkunk forró, hálára $ a
hálás köszönet érzelmeit tápláljuk szívünkben az
intézetünket szeretettel, fáradhatatlanul, hosszú 25
éven keresztül gyámolító minden nemeskeblű
Emberbarát iránt, kinek szives támogatását, párt
fogását és áldozatkészségét kérjük a jövőre is.
Amennyiben pedig az árvaházunkat kegyesen
gyámolító tagok önként és szívesen felajánlt 3 évi
tagsági kötelezettsége az 1908-ik végével lejár,
tisztelettel kérjük ezen régi barátait intézetünknek,
valamint minden ügyünk iránt lelkesedni tudó
egyént: méltózlassék kerületi árvaházunk rendes
vagy rendkívüli tagjai közé helépni, lekötelezvén
magukat arra, hogy árvaházunkat, mint rendes tag
évi 12 koronával, vagy pedig mint rendkívüli tag
évi 6 koronával három éven át (1909., 1910. és
1911-be i), tagsági illeték címén kegyesen segélyezendik; vagy pedig kötelezettség nélkül, egyszersmindenkori kegyadományukkal legyenek szívesek
támogatni bennünket.
Hitrokoni szeretettel kérjük egyh. Női Gyám
intézeteinket és a Nőegyleteket, hogy árvaházunk
ügyének felkarolását is foglalják be jótékonyságot
árasztó munkakörükbe; emlékezzenek meg szegény
növendékeinkről s tegyék lehetővé, hogy részükre
— az árvaház huszonötéves fennállásának emlékére
— szép karácsonyfaünnepélyt rendezhessünk.
Hogy negyedszázados fennállása alatt az
embermentés és nevelés mezején, szerény eszközei
mellett is, minő munkát végzett s minő eredmé
nyeket ért el árvaházunk, arra nézve szolgáljon
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némi tájékozásul a következő számadat. Az 1883-ik
év november 10 én megnyitott kér. árvaházba
1908. november 10-ig (tehát 25 év alatt) felvéte
tett: 115 fiú és 87 leány = 202 gyermek és pedig
a brassói egyházmegyéből 5, a gömöriböl 81, a
hegyaljaiból 20, a kishontiból 7, a liptóiból 8, a
sárosiból 10, a szepesi városaiból 18. a tátraaljiból
4, a tiszaridékiböl 9 ; továbbá: bányakerületi 25,
dunáninneni 8, dunántúli 5, trieszti 1 és boszniai 1.
E 202 növendékből a 25 év alatt meghalt 3 fiú
és 1 leány; testileg, lelkileg megerősődötten
elbocsáttatott 86 fiú és 65 leány = 151, jelenleg
gondoz az intézet 26 fiút és 21 leányt — 17 nö
vendéket.
A számot alig tévő csekély tőkénkkel szemben,
a gondozásba vettek ilyen nagy száma s az évrőlévre emelkedő nagy drágaság, annyira növelték
kiadásainkat, hogy a nemes emberbarátok szíves
áldozatkészsége és támogatása nélkül nem teljesít
hetné szent hivatását intézetünk; pedig ezeken
kívül még sok szegény elhagyatott árva kéri és
várja fölvételét, de nem tehetünk eleget minden
kérésnek, mert hiszen az 1907 ik évet is 2798 kor.
35 fillér deficittel zártuk s az 1908 ik év pedig
ennél is nagyobbal fenyeget. A nemes és szent
ügy érdekében, a parancsoló szükség által is kény
szerítve újítjuk meg kérésünket, bízva az isteni
Gondviselésben, nemeslelkű emberbarátaink, hitsorsosaink megújuló áldozatkészségében.
A z aláírási ívek folyó évi december 20-ig
Terray Gyula föesperes s árvaházi egyh. elnökhöz
Rozsnyóra küldendők vissza, úgyszintén hozzá kül
dendők a kért és remélt kegyadományok is.
Az e idigi pár,fogást hálásan megköszönve,
árvaházunk ügyét úgy a nemes Egyházak, Iskolák,
Nőegyletek, Gyámintézetek, községi és városi Elöl
járóságok, valamint minden nemeskeblű Ember
barát szíves jóindulatába ajánlva, hazafias üdvöz
lettel maradtunk árvaházunk kegyes pártfogóinak
alázatos szolgái: Hevessy Bertalan világi elnök,
Terray Gyula főesperes, árvaházi e. elnök, Egyed
Dávid árvaatya.
Tiszai egyházkerületünknek Rozsnyó városában
elhelyezett árvaházát, amely a folyó évben is 47
növendéket gondoz, ápol, nevel, őket lakással és
ruházattal látja el és iskolába járatja, a kegyes
jóltevök pártfogoló jóindulatába melegen ajánlom.
— K. Zelenka Pál, püspök.
A méltó célt részünkről is melegen ajánljuk
hitrokonaink pártfogásába. Az Arvaház nemes hiva
tást teljesít s szégyenünkre válnék, ha a közrészvétlensóg elhanyatlani engedné. Az Úrral tesz jót,
aki az árvákról gondot visel.

SZERKESZTŐI ÜZENET.
A Képes Biblia ügyében hozzánk intézett kérdésekre
a jöv ő számban felelünk.
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EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

SZ.

A konfirmandusok oktatásához
ajánljuk a következő könyveket:
B e l o h o r s z k y G á b o r . Evangélikus konfirmandusok
könyvecskéje. 2. kiadás. Ára 40 fillér.
B l á z y L a jo s . Evangéliumi káté a konfirmáció és a
katekizáció-tanítás melletti használatra. 6. kiadás.
Ára kötve 00 fillér.
G e d u l y L a jo s . Evangéliumi Káté. Népiskoláknak
tankönyvül, konfirmandusoknak vezérkönyvül és
ismétlösöknek kézikönyvül. Ára kötve 50 fillér.
K o r é n P á l. Konfirmációi könyv. 2. kiadás. Ára
80 fillér.
— — Konfirmálná kniha. 2. wydanie. Ára 30 fillér.
--------Konfirmációi vezérfonál. Tankönyv, olvasóés vezérkönyv. Ára kötve 1 kor.
N a g y I s t v á n . A z Űr vacsorájához először készülők
számára tanítás. Ára kötve 40 fillér.

R a f f a y S á n d o r . Evang. konfirmandusok kátéja.
3. kiadás. Ára kötve 40 fillér.
R u t t k a y S á n d o r . Konfirmandusok könyve. (Elő
készület az Ürasztalához.) 10. kiadás. Ára 30 fillér.
— — Konfirmandenbüchlein. (Vorbereitung zum h.
Abendmahl.J 2. kiadás. Ára 10 fillér.
S z e b e r é n y i J á n o s vezérfonala a konfirmálandók
oktatásában. 6. kiadás. Ára kötve 60 fillér.
— — Wyuéowánj konfirmandu. Ára kötve 60 fillér.
S z t e h lo A n d r á s . Evangyéliomi-keresztyén vallás
tan a confirmatiói oktatás számára. 9. kiadás.
Ára 48 fillér.
T u r c s á n y i A . M . Konfirmandusok könyve. Ára
kötve 60 fillér.

Bibliák, új testamentumok, imakönyvek, a dunántúli, győri és a békéscsabai énekes
könyvek eg szerűbb, valamint díszesebb kötésekben mindig készletben vannak

A Luther-Társaság evang. könyvkereskedésében
—

:

Budapest, Vili. kerület, S z e n t k i r á l y i - u t c a 51/a.

ÚJ

—

K Ö N Y V E K

A LUTHER-TÁRS. EV. KÖNYVKERESKEDÉSÉBŐL
B U D A P E S T , VIII. K E R Ü L E T , S Z E N T K I R Á L Y I U T C A 51/a.

Ne bántsd az á lla t o t! A z állatvédő-törvény példákban.
80 képpel. Irta K . Nagy Sándor. 2. kiadás. Ára 3 kor.
Irodalm i nevelés. írta Miklós Elemér. Ára 3 kor.
Mendemondák a természettudomány k öréb ől. A müveit
közönség és a nép körében elterjedt természet- és
orvostudományi tévhitek, előítéletek, hamis nézetek
magyarázata és helyreigazítása. Irta Dr. Dalmady
Zoltán. Ára kötve 7 kor.
A m odern pedagógia útjain. Tanulmányok. Itta dr. Weszely Ödön. Ára 8 kor.
A protestáns pedagógia eszm éje. írta dr. Szelényi Ödön.
Ára 30 fillér.
Protestáns papok és hitoktatók zsebnaptára az 1809.
évre. Szerkesztette Vértesi Zoltán. Ára kötve 1 20 kor.
Kálvin János müvei. I— VI. köt. Vászonba kötve 4 50 kor.
Gránátaimaház. írta
Lajos. Ára 4 kor.
w

r

Wilde

Oszkár. Fordította Mikes

Az utolsó gárdista és egyéb elbeszélések. Irta Szórnaházy István. Ára 3 kor.
A bükki harang és egyéb mesék. Irta Havas Mihály.
Ára kötve 60 fillér.
A hajdúság. Irta Szívós Béla. Ára kötve 60 fillér.
Elpusztult birodalom . (Az ecsedi láp.) Irta Sárándy
István. Ára kötve 60 fillér
A Magas-Tátra hazájában. Három debreceni diák uta
zása. Irta Kolumbán Lajos. Ára kötve 1 2 0 kor.
K épzelet-királyfiak. Mese. Irta Fröhlichné Kaffka Margit.
Ára kötve 60 fillér.
A magyar lev egő. Elbeszélések. Irta Lengyel Laura.
Ára kötve 60 fillér.
Útravaló. (G ondolatok) Irta Mosdóssy Imre. Ára kötve
60 fillér.
Általános könyvárjegyzék a magyar nemzeti irodalom
újabb és jelesebb termékeiről. 1909. (128 pldalra ter
jedő jegyzék) t. vevőinknek ingyen.

Tisztelt olvasóink szives figyelmébe ajánljuk, hogy szállítunk minden, bárliol megjelent hazai és külföldi munkát.

Hornyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten. 44077

