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Isten i evangyéliom .

Isteni evangyéliom!
Te égi magas hatalom !
Kire erőd fuvalma száll.
A vészben rendületlen áll.

Isteni evangyéliom,
Kit szenvedések terhe nyom,
Te azt megint fölemeled 
Es diadalt arat veled!

Isteni evangyéliom !
Te tiszta fehér liliom,
Csak rád nézzek könyörgve h ű n : 
Nem ejt meg, nem szennyez be bűn.

f  Szász Károly 1829—1905.

Jézus a világ világossága.
János ev. 8, 12. v.

Az emberi léleknek vele született sajátsága 
az a kielégítést szomjúhozó vágy, mely a föld
ről, a föld gyarlóságai közül tökéletesebb világ 
felé ragadja. A gazdag, akit minden óra új 
gyönyörrel kínál s aki az élet javainak mohó 
élvezése közben meg-megdöbben arra a gon
dolatra, hogy minden »földi öröm hervadandó», 
e tökéletesebb világba menekül leikével az el
múlás üldöző félelme elől. S a szegénynek, 
akire ez arasznyi lét is teher, aki roskadozik 
a gond, kétség, szenvedés súlya alatt, e tökéle
tesebb, boldogabb világ gondolata egy nyugasz- 
taló »édes álom a kemény nyoszolyára.« Egy

szóval örömünk és bánatunk, újjongásunk és 
kétségbeesésünk egyiránt a menny felé m u ta t: 
onnan sarjadtunk, oda kell törekednünk 1 Lel
kűnknek ezen állandó elégedetlensége minden
nel, amit az élet adhat, ősvágya a tökéletesség, 
a menny, Isten országa felé élt minden idők
ben a teremtés ó ta : Istennek képe ez a földi, 
múlandó porból teremtett emberen. Olykor, 
amidőn a szív idegen oltáron áldozott érzel
meivel, eszmény helyett érdek bilincselte magá
hoz, rövid időre el-elszunnyadt ez az olthatat- 
lan sóvárgás; de annál hatalmasabban, emész- 
tőbben csapott fel lángja a hamu alól, ha az 
ember botlását felismerte és sülyedésétől meg
rettent. A gondviselő Isten azért rendelte a 
vallást, a szent evangyéliomot, hogy az ember
ről leszaggasson minden érdekszálat, ami a 
földön marasztja és felfelé törő lelkének égbe
emelő szárnyakat adjon. A történelem bizo
nyítja, hogy az emberi nem fejlődésének min
den válságában megjelent az isteni kegyelem 
küldötteképen a vallás, hogy a szenvedőt 
vigasztalja, a csüggedőnek támasza s a mennyet 
keresőnek útmutatója legyen; bizonyítja, hogy 
minden korszaknak, mely szelleme s művei 
által halhatatlanná lett, a vallás, a Krisztus 
evangyélioma volt termékenyítő, újjászülő ereje. 
Tanulságai a figyelmes szemlélőben megérlelik 
azt a meggyőződést, hogy az Istennek nemcsak 
választott népe van, akit mindenek felett kegyel 
és szeret, hanem vannak választott korszakai 
is, amelyekre kiönti kegyelmének s szereteté- 
nek egész gazdagságát. Ilyen választott kor
szaka az isteni kegyelemnek a reformáció szá
zada, amidőn az em ber hosszas tévelygés után 
visszatért üdvének forrásához, az evangyéliom- 
hoz s hitben, életben megújult attól az erőtől, 
mely az újonnan fölfedezett Krisztusról szét
áradt a világra. Csodás, megragadó világ az,
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amit e kor emlékei föltárnak előttünk, . . . .  
de egyszersmind idegen világ a mi földiekért 
égő, érdekhez tapadó lelkűnknek. Törpeségünk 
érzetében, félve, hódolva tekintünk föl hozzá 
s áldjuk a Mindenhatót, hogy nevét így meg
dicsőítette gyarló emberek által! A reformáció 
tanulsága ugyanaz az igazság, hogy: Jézus a 
világ világossága; minden szép és nemes, ami 
a világon létezik, egyénnek, egyháznak és 
emberiségnek megújhodása, az ő műve.

Én vagyok e világnak ama világossága; 
aki követ engem , nem já r  setéiben, hanem 
életnek világa lészen annak. Jézusnak e sza
vaiból komoly intő szó és biztató Ígéret hang
zik felénk. A komoly intő szó : Kövess enge
m e t! A bíztató Ígéret: nem jársz a sötétben!

Én vagyok a világnak ama világossága . . . !  
Kövess engemet! Nem fölösleges ez intő szó, 
sem a keresztyén lélekre, sem a keresztyén 
egyházra. Hiszen az ember lelki élete, épúgy 
magáé a keresztyénségé, folytonos fejlődésben 
van s állandóan reá szőrül Isten igéjének út
mutatására. Sem az egyes ember, sem a 
keresztyénség el nem érheti célját válságok és 
küzdelmek nélkül. Hiszen a küzdés feltétele a 
diadalnak. Az az ember, akinek élete az örö
kös egyformaság elegyengetett m edrében foly- 
dogál, akinek lelkében nem tomboltak soha 
viharok, minden ellenállás nélkül idomúit a 
viszonyok hatásához, nem emelkedhetik a köz- 
napiság szűk körében mozgók színvonalán 
felül, lelkének kincsei örökké rejtve maradnak, 
gyümölcstelen fa, melynek elszáradását senki 
sem siratja meg. Mennyi belső harcot kell 
megvívnia a léleknek a bölcsőtől a koporsóig 1 
mennyi nehéz kísértés vár reá az élet munka
mezején ! Aki érezte a rossz példa gyilkoló 
fulánkját lelkén, mint fogékony gyermek; aki 
egy pillanatra, elbódúlt a világ örömének szé
dítő mámorától, mint if jú ; aki hordozta a fáj
dalom, csalódás nehéz keresztjét, mint férfi; 
akit megtagadtak barátai, akit családi tűzhelyé
nél gyötrelem várt, akit megsebzett szívén a 
részvétlenség, tudja, érti, mit ér ez a szó, 
mennyi belső küzdelmet, kínos vergődést, 
mennyi lemondást jelent ez az in tés: Kövess 
engem et! Arcon gyöngyöző veríték, késő bánat 
jeléül omló könnypatak, nehéz sóhajok emléke 
fűződik hozzá!

Szüksége van erre az intésre a keresztyén 
egyháznak is, amely elé Jézus azt tűzte ki 
célúi, hogy valósítsa meg Isten országát e föl
dön. Ha a keresztyénség nem tan, hanem élet, 
amint tényleg az s az élettől elválaszthatatlan 
a fejlődés gondolata, hogyan képzeljük el e 
fejlődést a krisztusi szellem, a világ világos
sága nélkül? Ha ez a nap nem ragyogna foly
ton útja felett, a keresztyénség ham ar eltérne 
isteni hivatásától s pályája győzedelem helyett 
szégyenletesen, nyomtalanúl enyésznék el. A 
keresztyén egyház, míg borúit volt fölötte az 
ég és m artirkoszorút szerzett a hűség, nem 
tántorúlt meg, — híven követte Jézust útján, 
— de amidőn megízlelte s édesnek találta a

hatalom, fény, gazdagság gyümölcsét, elhagyta 
az üdvözítőt, a világ világossága helyett bolygó 
s ingoványba csaló lidércfény után járt. Nem 
a szívet egészen elfoglaló hit, hanem az egyház 
külső szabályaihoz való szolgai alkalmazkodás, 
nem a munkás, fáradhatatlan, önmegtagadásig 
fokozódó szeretet, hanem az emberi tetszészajt 
vadászó cégéres jótékonyság; nem a lélek sza
bad, bizalmas közeledése Istenéhez, hanem 
Istennek külső, szemkápráztató, de hideg szer
tartásokkal való tisztelete volt a cél, volt az 
erény. A keresztyénség üdvözítő, újjáteremtő 
hatalom volt, midőn a Megváltót követte; el- 
silányúlt, hitelét veszté, midőn földi nagyság 
volt lelkének álma. íme önmagunk vizsgálata 
s a keresztyénség fejlődésének rejtélyeibe 'való 
mélyedés az embernek élethivatásul tűzi ki, 
hogy kövesse az üdvözítőt, a világ világossá
gát! »Példát adtam néktek, hogy amint én 
cselekedtem , azonképen cselekedjetek ti is.<í 

Keresztyén ember, keresztyén egyház, ha 
Krisztus tanítványának, Krisztus egyházának 
vallód és hirdeted magadat, ne a világnak 
ösvényén járj, ne földi célokért küzdj, hanem 
kövesd Jézusodat. Kövesd, de ne azt a Jézust, 
amivé a pihenni nem tudó emberi képzelem, 
a külső jelekből táplálkozó s emberöltőről 
emberöltőre szálló hagyomány formálta, akinek 
nevében máglyákat raktak, akinek nevében a 
kolostorok falai közt henyéltek és dőzsöltek, 
akinek nevében kincseket halmoztak fel, de 
nem a könyörülét és irgalom munkájára, 
hanem ragyogásra, a hatalom és külső tekin
tély alacsony eszközéül. Ne ezt a Jézust kövesd, 
hamis bálvány az, méltatlan arra, hogy térdelj 
előtte, hanem azt a Jézust kövesd, akinek az 
volt eledele, hogy cselekedje az ő mennyei 
atyjának akaratját, aki jót mívelve já rt szerte 
az emberek közölt, aki lehajolt a bűnöshöz, 
hogy felemelje s aki áldozatúl adta magát az 
emberiség bűnéért. Kövesd őt a templomba, 
hallgatni az örök élet beszédét; kövesd a pusz
tába, ahol hivatásszeretete győzött a világi 
javak minden csábításán. Kövesd a betegek, 
szenvedők és elhagyottak közé, akik vigaszta
lásra szom júhoznak; kövesd a bűnösökhöz, 
akiket a fennhéjázó világ elítélt, kitaszított s 
akik esengve várják szabadítójukat; kövesd a 
Golgothára, ahol nagy áldozatát meghozta s 
ahol kínzóinak minden gúnyt, fájdalmat meg
bocsátott. Kövesd Jézust, megváltódat, fogadd 
meg intő szavát! Világon csüggő lelked hasz
talan keres más vezért az élet fergetegében; 
földi érték, emberi bölcseség mulékony, mint 
vizen a buborék, élete csak pillanatnyi. Az 
örök levés és enyészet e gazdag változatú vilá
gában csupán a krisztusi szellem, a jézusi sze
retet maradandó, amit nem ér hervasztó szél 
soha.

Én vagyok e világnak ama világossága: 
aki követ engem, nem já r  a sötétben, hanem  
életnek világa lészen annak.

A komoly intő szó nyomán ime bíztató 
ígéret j á r : Nem jársz a sö tétben!
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Nagy vígasztalás rejlik e szavakban. Ez az 
ígéret záloga nemes törekvéseink sikerének, 
záloga a bűnön való diadalnak, záloga annak, 
hogy Isten el nem hagy, ha rábízzuk ügyünket, 
ha szent akaratjának útjain járunk. Aki Krisz
tustól el nem szakad, azt Krisztus sem hagyja 
el. Ezen megnyugtató tudat fakaszthatta az 
egyházi költő ajkán azt a szép régi énekünket, 
melyben a fiúi bizodalom és odaadás meleg 
hangja csendül meg:

Istentől el nem állok,
Ő sem áll el tőlem,
Habár ínségbe szállók,
Ott is megtart engem.
Mindenkoron készen 
Rajtam gondviselése,
Mind reggel és mind estve, 
Segítségem lészen.

Nézzünk a körülünk hullámzó életbe s első 
pillantásra fölismerjük azokat, akik Krisztust 
követik s ennélfogva nem botorkálnak sötét
ségben. Tekintetök nyugodt, b á to r; homlokuk 
felhőtlen; szeműkből a boldog öntudat sugara 
villog ki. Hálás szívvel veszik Isten kezéből az 
élet ajándékait, de nem merülnek el berinök; 
gyermeki megadással viselik a dorgáló vesszőt, 
zúgolódó panaszra nem nyílik fel ajkuk. A 
világ fia mindig csak a legközelebbi célt látja, 
ahová könnyen,-minden fáradság nélkül, köny- 
nyen eljuthat; mivel nem ismerheti azt a tiszta, 
Istennek tetsző örömöt, amit a nemes lélek a 
nagy cél felé való lankadatlan törekvésben 
érez, a föld múló gyönyörével csillapítja vá
gyát. »Siess őrülni, míg itt van a tavasz, ha 
egyszer ifjúságod elnyílik, új szirmot nem hajt 
többé.« A Krisztus követője messze előre tekint, 
tisztán látja életének végső célját, feléje tör 
állhatatos lélekkel, ingadozás nélkül. Siet m un
kájával, mert rövid az élet s ki tudja bevégez- 
heti-e? A világ fia önmagát tekinti célnak, 
amelylyel szemben minden csak eszköz, család, 
baráti frigy, egyház, haza és emberiség. Ren
deltetésük az, hogy vágyait szolgálják. A Krisz
tus követője eszköznek tekinti magát Isten 
kezében embertársainak boldogítására, Isten 
országának terjesztésére; nem áldozatot vár, 
hanem áldozatot hoz. Akiben felébredt az a 
tudat, hogy ő az isteni kegyelemnek eszköze, 
joggal elmondhatja m agáról: Élek, de többé 
nem én, hanem él bennem a Krisztus. Az ön- 
feláldozásnak gondolata teszi őt Jézusnak méltó 
tanítványává, szívét Jézus hajlékává. Reá ille
nek alapigénk szavai: »nem já r  a sötétben, 
hanem életnek világa lészen annak.«

Ez a gondolat, az önfeláldozás gondolata 
tette nagygyá a XVI. századot, avatta a törté
nelem hőseivé a reformátorokat, Luthert és 
társait. A reformációt megelőző nemzedék, míg 
az egyén jogát, az egyéni kiválóság feltétlen 
érvényesülését hirdette, rideg önzésre tanította 
az emberi szívet. Soha nem termett nemesebb 
fa hitványabb gyümölcsöt. Az önzés jege azon
ban fölengedett az első napsugártól, mely a
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fölfedezett Bibliából rája esett, fölengedett az 
önfeláldozásnak azon nagyszerű példájától, 
amely a Golgatha hegynek örökkévaló dicső
sége. A reformáció az önfeláldozás eszméjében 
új életelvet adott az elhasznált régi helyébe a 
világnak, amely a következő nemzedékben 
gazdagon gyümölcsözött. Az önérdeköknek élő 
apák gyermekeiből, unokáiból a hitnek buzgó, 
elszánt vértanúi lettek, akik az üldözések ide
jén, amíg alattuk égett a máglya, amíg fedetlen 
testükön vér serkedt az ostorcsapástól, amíg 
erőtlen karjukat tépte a gálya evezője, diadal
mas hittel énekelték :

Vérünk s éltünket,
Nőnk s gyermekünket 
Mind elvihetik! . . . .
Mit használ az nekik?
A menny mégis a mienk.

Jézusnak önfeláldozása ime másodízben lett az 
emberi lélek megváltójává, új ég, új föld terem
tőjévé !

A reformáció nagy világtörténelmi esemény; 
nyomában, ahová csak elhatott, mindenütt új 
élet támadt. De ez új életnek forrása, a refor
máció nevéhez fűződő általános újjászületésnek 
főtényezője a Krisztus evangéliuma volt. Vajha 
ezen tanulság elkísérne bennünket az Úr házá
ból az élet munka zajába, hogy akár örülünk, 
akár gyászolunk, Jézus legyen vendégünk! 
Vajha ne felednénk soha, hogy egyénnek, 
egyháznak, ha céljához el akar jutni, Krisztust, 
a világ világosságát kell követnie! Vajha éle
tünk minden nagy pillanatában, amidőn két
ségek gyötörnek s a jövendő aggaszt, föltűnne 
lelki szemeink előtt vigasztalva, búzdítva, lel
kesítve alapigénk : Én nagyok e világnak vilá
gossága; aki engem követ, nem já r  sötétben, 
hanem életnek világa lészen annak! Úgy légyen! 
Á m en! Sz.

Gáborka iskolába jár.
A tisztelendő úr az isteni tisztelet végeztével 

kihirdette a szószékről, hogy szeptember elsején 
mindenki beírassa az iskolába tanköteles gyerme
keit, legkivált pedig az első éveseket. Azokat t. i., 
akik már betöltötték hatodik esztendejüket.

Nagy riadalmat okozott ez a hír az apró nép
ség között és — mi tagadás bepne! — nem cse
kély szívszorongást is. Az aranyszabadságnak vége, 
vége! Nem lehet már ezentúl gondtalanul átját
szani és elcsavarogni a napot, — be kell ülni a 
kemény padokra, a rettenetes iskolába, ahol nád
pálcával vágják a gyerekeket, a hajukat tépik, a 
fülüket húzzák, tinta-levest, papiros-gombócot kap
nak ebédre, csattanós pogácsát a tenyerükbe, s 
végezetül borsón kell tórdepelniök.

Mert ilyenfajta képtelen mesékkel ijesztgették 
a gyáva kis hadat a pajkos nebulók, a nagyobb 
iskolásfiúk. Bámulatrainéltó találékonyságot fejtett 
ki e téren vezérük a Kuti Szabó Miska, akinél 
vásottabb kis suhanc nem akadt hetedhét határban.
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Gáborka is megszontyolodva ballagott az öreg
anyja mellett hazafelé, hóna alatt szorongatva annak 
énekeskönyvét, melynek lapjai közé most is oda 
volt csiptetve egy szál jószagú levendula. Bezzeg 
nem kellett most figyelmeztetni, hogy legalább temp
lomból jövet hagyja alább az ugrándozást! Pedig 
rosszul illett a szomorúság piros arcához, nevetésre 
hajló szájához és nagy buksi fejéhez, amelynek 
szőke fürtéi reákunkorodtak hátul a pántlikás kalapja 
szélére.

Csak mikor már befordultak a kis ajtón, az 
öregasszony szép rendben tartott udvarára, akkor 
szófiait meg a kis ember elárulva kérdésével, mely 
irányban vannak lekötve gondolatai:

„Hát aztán mikor lesz az a szeptember elseje, 
öreganyám ?“

Báró Kochmeister Frigyes.

Az öregassszony kissé elmosolyodott: „Éppen 
a holnapi szent napon, hétfőn, édes fiacskám! “ 

Erre ismét nagy hallgatás következett, miköz
ben végig lépegettek a három virágos leánder-fa 
előtt, amelyek szép rendbe voltak állogatva az osz
lopos tornác mentén, csak a szobába kerülve, állt 
elő Gáborka szepegve a másik kérdésével:

„Muszáj lesz igazán már ezentúl nekem is be
járnom az iskolába?"

„Hát hogyne volna muszáj, édes galambom ? 
Magam kisérlek bé mindjárt reggel a tanító úr 
eleibe. Hiszen tudhatod, hogy Péter-Pál napkor el
múltál hat esztendős I “

Tudta ezt Gáborka jól — és ez volt éppen a 
bökkenő. Hiszen a zsebében most is ott fülelt a 
réznyelű bicskája, mit arra a napra kapott, meg a 
fényes hatos a kendője csücskébe kötve, addig is 
míg búcsú-fiává átváltozhatik. És mivel ilyen tisz

tában volt végzetes korával, lesújtva álldogált 
az öreganyja mellett, míg az sebtében levetette 
ünneplő ruháját s a kissé már zöldes színűre vált 
fekete szőrszoknyát a tiszteskorú selyemkendővel 
együtt összehajtogatva, elrakta rendben a birsalma- 
szagú ládába, s az énekeskönyvet is az okuláréval 
együtt visszatette a ládafiába.

Az öregasszony fölgerjesztette a tüzet, hogy 
továbbfőzze a templombamenetel miatt félbenmaradt 
ebédjét, sót, zsírt tett a tűzhelyre egy serpenyőben 
s kezeügyébe kerítve a ciframetólőt, lisztből, tojás
ból, némi cukor hozzáadásával a sodródeszkán 
valami tésztaféle elegyítésébe fogott.

A szemfüles Gáborka 'e bíztató előkészületek
ből már régen megsejtette a következendőket s 
nem is késett volna máskor zajos örömének kifeje
zést adni, de most csak annyit jegyzett meg el- 
búsúltan:

„Ha majd az én derekamat leüti a mest’ram, nem 
tudom kinek süti öreganyám a csörögefánkot?!“ 
„Dehogy üti, te kis golyhó !! — dehogy üti. El ne 
hidd, amivel a haszontalan Miska gyerek ijesztget; 
kerüljön csak a szemem elé, majd megcibálom a 
fülét. Nem bántanak ott senkit, aki megbecsüli 
magát, inkább sok jóra, okosra tanítják. Majd meg
látod, úgy megszereted te még az iskolát, hogy 
marcipánnal se tudnálak itthon marasztald."

Gáborka hitt és nem is a bíztató beszédnek, 
tény, hogy igen foghegyről eszegette a jó ebédet 
és hiába ugrándozta körül farkcsóválva játszó
társa, a kis fekete kölyökkutya, nem törődött sokat 
azzal se.

Könyörgés után átballagtak a Gáborka szülei
hez, akik ott laktak a túlsó szeren, egy takaros 
cserépzsindelyes házban; vidám, munkás, istenfélő 
fiatal házaspár s mert ilyenek, a megelégedés és 
a boldogság lakott állandón velük.

Hogy elsőszülöttjük miért van az öreganyjánál, 
annak is megvan a maga szomorú története.

Galambos Pálnó özvegyen maradt élte virágá
ban s mert megígérte a jó urának a halálos ágyán, 
hogy nem megy utána, hanem itt marad e sira
lom völgyében és fölneveli a két szép gyermekü
ket, — szavának is állt emberül. Pedig meghalni 
könnyű annak, kit a sírba húz a szíve, de reménye- 
vesztetten tovább küzködui, törtárbocú hajónak 
partra verődni, — az nehéz! Ámde az erős aka
rat mindent legyőz és ha a porban fetrengve hozzá 
kiáltunk, mellénk áll a segítő Isten. Galambosnó 
nem felejtett el imádkozni a megpróbáltatás nehéz 
napjaiban s az ég áldása volt szorgalmán, bátor 
törekvésein, Az öregasszony keze alatt nem züllött 
el, sőt gyarapodott évről-évre a kis gazdaság és 
nevelkedtek jámbor erkölcsökben a gyermekek; 
viruló hajadonná az Évi, deli szép legénynyé a 
Sándor.

„Ha az édesapjuk láthatná !“ sóhajtott gyakorta 
az özvegy, mikor a harang hívó szavára az Isten 
házába sietett a szép testvérpár — „Ej, hogy örülne 
most nekik" — gondolta sokszor, mikor muzsika 
pendülvén, módos táncba vitte szelíd húgát a dél
ceg legény.

Alighogy leánysorba került, már férjhez is ment 
az Évi; tehetős gazdalegény vette el, aki már az
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iskolában magának szánta okos jó lelkiért, szép 
mosolygásáért.

A Sándor is válogathat majd a falu legkülönb 
leányai közt — ej ! hogy keresik „nénémasszony “ 
kedvét, a legmódosabbak, legrátartósabbak is ! — 
csak még azt a pár esztendőt tölti ki a katona
ságnál, aztán hazajön és felszabadítja minden teher
től édesanyja fáradt vállait.

El is ment Galambos Sándor katonának s mikor 
karácsonyra hazalátogatott, csillag volt már a gal
lérjára varrva, óh! be jól is illett reá a szép uni
formis I Jó dolga van, feljebbvalói szeretik, — meg
becsülik ott is az értelmes, kötelességtudó embert
— az özvegyasszony egészen megnyugodott fiának 
sorsa felül. Pedig akkor látta utoljára.

Yizkereszt napján pecsétes levél jött a hadtest
parancsnokságtól a falu elöljáróságának. Az volt 
benne megírva, hogy Galambos Sándor tűzmestert 
szolgálat közben baleset érte. Egy újfajta robbantó
szert akartak kipróbálni, amely váratlanul elsült és 
darabokra tépte. Az édesanyja kárpótlást fog kapni, 
csak nyújtsa be illetékes helyen ez iránt folyamod
ványát.

Szentséges Isten! Hát van-e olyan kincse a 
világnak, amivel kárpótolni lehetne elsőszülöttéért 
az anyát, egyetlen fiáért az özvegyet ?!

Galambos Pálné nem sírt, nem is panaszkodott, 
csak a haja őszült meg szemlátomást, csak az erős 
termete görnyedt kétrét, miközben ott üldögélt réve
dező tekintettel, míg szívét vájta, mardosta a kegyet
len fájdalom. A balsors fekete madarai kóvályog
tak fölötte nehéz szárny csapásokkal, — melyik ejti 
vájjon hatalmába, — az öngyilkosság vagy az őrület?

A gazdaságával se törődött már, — a veje át
vette annak vezetését, — ő csak azon töpreukedett 
hosszú napokon, végeszakadatlan éjszakákon át
— óh, netovábbja a szánalmas lelkiállapotnak! — 
hogy milyen szerencsés lehet az olyan asszony, 
aki reáborulhat a gyermeke sírhalmára és ott szíve 
szerint kisírhatja magát. Neki még ez a vigasz
talása sincs.

Egy kis bölcső felett végre megeredtek a köny- 
nyei; a cseppnyi Gáborka sivalkodott abban, az 
Évi újszülött kis fia. És ettől a perctől fogva meg
volt mentve az életnek. Tesz-vesz körülte, ápolja, 
gondozza a gyermeket s önáltató igyekezettel min
denben hasonlónak látja a saját elvesztett fiához. 
Ilyen kék volt a vidámnézésű szemepárja, ilyen 
bodros a szőke haja, első gügyögése mintha a 
múltnak kedves viszhangja lenne. Élőkeresi a láda 
fenekéről a vásottorú cipőcskét, mely a Sándoré 
volt egykor, abban teszi első lépéseit a Gáborka 
is s egyszer csak- nekiadja az eddig ereklyeként 
őrzött falovat is, és mosolyogva nézi a gyermek 
örömét. A kis fiú is ragaszkodik hozzá, átbotorkál 
az öreganyjához, alig hogy járni tud ; az pedig már 
az utcaajtóban várja s karöltve nézi milyen bátor 
kis legény. Nem fél az semmitől, — kis ostorával 
megsuhintja az útonálló gúnarat és apró kezével 
belemarkol a házőrző komondor lompos bundájába.

A jólelkű Évi boldogan látja, mint költözik las
san békesség szegény édesanya meggyötört szívébe 
és nem bánja, ha fiacskája vele tölti is a napnak 
nagyobb részét s mikor egy szép tavaszi hajnalon

a kis Juliska is beköszönt, vitássá téve kis bátyjá
nak a tulipános bölcsőt, a Gáborka azontúl már 
egészen az öreganyjánál marad.

Soha gyermeket még jobban nem szerettek, 
mint az özvegyasszony a kis unokáját, soha béke
angyal még áldottabb munkát nem végzett, mint 
az a csevegő gyermek abban a szomorú házban.

Telnek-mulnak az évek, heged, gyógyul a szív 
sebe, — öreg asszony unokáját imádkozni tanítja 
„— szenteltessék meg a Te neved, Légyen meg a 
Te akaratod —“.

A nagy szederfa árnyékában, együtt van az 
egész kis család a Gáborkáék udvarán. A fiatal 
asszony ártatlanul kitárva fehér keblét, csecsemőjét 
szoptatja s szeme a gyermekével összemosolyog.

Brocskó Lajos,
a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, 

az árvaház igazgatója.

Művész ha látná, szentképet festene róla és nem 
támadna lelkében profán gondolat. A pufók Juliska, 
aki időközben már lábrakapott, csupa szeretetből 
váltig nyaggat egy tarkafülű kis cicát, arasznyi 
kötényébe gyömöszölve azt, amit a kis cirmos 
kevésbbé mulatságosnak talál, mert mindegyre sza
badulni igyekszik. A gazda csöndesen pipázgatva 
azzal van elfoglalva, hogy egy darab bodzafából 
puskát faragjon elsőszülöttje számára, ki liátratett 
kezekkel érdeklődve nézi e furfangos műveletet, 
de igazi kedvre csak nem derül.

„Mi is lelt ma téged, kis szolgám, hogy úgy 
megváltál a szavadtól?" évődik Gáborkával a 
menyecske. „Az iskolábajárástól tart a kis csacsi" — 
felel helyette az öreganyja — „azok a kötni való 
nagyobb gyerekek mind elijesztegették az aprób
bakat. No de majd megjön a bátorsága, ha meg
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látja, milyen jó világ van ott. Azon se búsúlok, 
hogy tanulni ne tudna, — szegény Sándor bátyjá
nak is, emlékeztek reá? — milyen jó feje volt!"

Kissé recegő hangján hetet üt a régi fali-óra 
mikor Gáborka felemeli fejét csíkos vánkosáról. 
A nagy izgalom ellenére szépecskén elaludt; az 
öreganyja már régen kiosont mellőle s végzi reg
geli teendőit a házban, nemsokára jönni fog és 
hozza virágos bögrében a Gáborka reggelijét a 
pompás, frissen fejt tejet. Nagyot nyújtózkodik a 
kis fiú s búsan az öltözködésbe fog — a piros 
függönyön át barátságos napfény árad be a kis 
szobába és a politúros almáriom tetejéről kerek
képű almák, hosszúnyakú körték nevetnek le reá. 
Szép látnivaló az nagyon, kivált, ha tudja az em
ber, hogy az ízletes gyümölcsöket az ő kedvéért 
szedegetik majd le egyenkint a fényesre csiszolt 
rézgyertyatartó és aranyos szélű csészék közül. 
Gáborka azonban most inkább az órát tartja szem
mel. Halk zörrenéssel minden percben kissé lejebb 
ereszkedik a láncon függő nehezék, s a számla
lapon a mutató mindig egy kicsit előbbre halad, 
mire a nagyobbik a hatra ér, indulni kell. Az óra 
tetejéről mogorván néz alá egy fából való kakuk- 
madár; a családban az a legenda tartja magát 
felőle, hogy fiatalabb éveiben kakukkolni szokott. 
Azóta elment a kedve az ilyen jókedvű lármától, 
— bizonyosan iskolába küldték azt is. Itt van már 
az öregasszony; megimádkoztatja, megreggelizteti, 
az ünneplő ruhájába gombolja a kis fiút. Maga is 
jobbik gúnyáját ölti sebtében magára, zsebébe rejti 
a bugyellárisát, s nyájas biztatással kézenfogva 
kedvencét, indulnak beiratkozni. Több asszony is 
halad egyidejűleg hasonló járatban a kis falu utcá
ján az iskola felé; olyik két-három tisztára mos
datott, simára fésült gyermeket is vezet vagy terel 
maga előtt, akik közül az apróbbak erős bátorí
tásra szorulnak. Innét is, onnét is hallatszanak 
összegezve a megelőző utasítások: „Az ujjadat ne 
szopd, a kalapodat levedd, kezet csókolj és parolát 
adj a tanító úrnak, szép hangosan, megmond, hogy 
mi a neved és mikor születtél. Úgy, ahogy taní
tottalak/1

(Folyt, köv.)

Drágább az állandó, mint sem a 
múlandó.

(Folytatás.)

Azt mondod, atyámfia : én nem tartom kincsnek 
a világi gazdagságot, csak okos gazdálkodásnak, 
önmagámról való gondviselésnek. Ám ha felettébb 
keresed, aggódó szeretettel csüggsz rajta, félted, 
őrizten-őrized, mintha nem romlandóság, hanem 
maradandó kincs volna, már tőrt vetettél vele tel
kednek. Már megbántottad kegyes Istenedet, id- 
vességednek könnyelmű sáfára lettél. Aki ennyire 
szereti a földieket, nem szeretheti kellőképpen a 
mennyei javakat. Az ilyen ember szívének csak 
felét, harmadát, negyedét szánja Istennek, a többi

a világ szerelméé; pedig ő egész szivet kíván tő
led, szívet, mely a hozzávaló szeretet szárnyán 
fölfelé emelkedik, nem oly szivet, mely a földi jók 
szerelmétől, testi kívánságok terhétől porba hull. 
A világi jók szerelme a lélek enyves lépe, amely 
rabul ejti s veszély torkába juttatja. Valaki a föld 
javait gyönyörűség kedvéért gyűjtögeti, lelki köte
lességeit elmulató epekedéssel; ujjong, ha velők 
ládáit tölthette; földi reménységét bennök helyezi 
s nem fordítja nemesebb célra, Isten dicsőségére, 
embertársa hasznára, már bálványt emelt a maga 
ölében. Kárhozatos tüzet gerjeszt, mely megemészti 
lelkét. E világi jókból ha annyit ád az Isten, 
amennyi az élet táplálására szükséges, érjük be 
vele; ha többet ád, másokkal is nagy örömest jót 
tegyünk; amennyit sorsunk kíván, isteni félelem
mel keressük, de felettébb való szeretettel ne sze
ressük ; mihelyt Isten kívánja, mint nem magunkét, 
szívesen visszaadjuk; ha ő szent Felsége szólít, 
mindjárt örömest elhagyjuk. A mi szivünk szere- 
tetét Isten drágább jókra szánta: önmagára, a 
Krisztusra, az ő szent igéjére és az ő országára. 
A tanítványok mihelyt megismerték a menyország 
véghetetlen boldogságát az ő mesterök szavaiban, 
ottan megutálák a világot összes javaival egyben 
s mindenöket elhagyván követték őt. Aki megíze- 
lítheti a lélek javait, a testben nem talál többé 
örömöt. Akinek a Krisztus kedves és drága, annak 
az egész világ méze is keserű.

Miért hajtod fejed a testi gyönyörűség igájába, 
amidőn ezer veszedelemmel jár s vétek, halál há
lójába vet? Gondold meg, hogy a tobzódás és 
telhetetlenség embersorból állattá teszen s a menny
nek kapuját elzárja előtted. Múlandó az öröm s a 
gyötrelem, mely belőle támad, vég nélkül tart.

ld meg azért a te testedet s a te testednek ki- 
vánságit. Mint Ábrahám lélekben megáldozta Isten
nek az ő kedves fiát, öld még te is a te bűnös 
lelked gyermekét: a vétkes gyönyörűség vadászá- 
sát. Keserű ugyan a testnek az ostor, de ha a 
világ fiaitól és Istenért szenveded, mennybe vezető 
kalauzod lesz és nem ellenség. A mennynek útja 
nem pázsittal s rózsával van terítve ; éles és dara
bos az, ezernyi rög, tövis, kődarab rajta. A külső 
embert a világi gyönyörűség neveli, a belsőt szen
vedés és kereszthordozás. Ámi a külsőnek öröm, 
az a belsőnek fájdalom. A világ csalárd gyönyö
rűsége csak a testnek szolgál, de a Krisztus tanít
ványa a testtel keveset törődik s a lélek javai 
után óhajtozik. A testi gyönyörűségek fogságba 
ejtik szivedet és nem bocsájtják az isteni valósá
gos szeretetre. Holott a testi gyönyörűségeket nem 
viheted el a világból az utolsó ítéletre, hanem 
csak a testi gyönyörűségeknek megutálását. Fe
szítse meg tehát e világhoz vonzó indulataidat az 
Istennek félelme ; ne csaljon el Istenedtől a föld 
kincseinek szerelme; gondolj az eljövendő ítélő 
bíróra, aki megvizsgál és megmér. Ne nézd e vi
lágnak mosolygó ábrázatát és kerültön-kerüld 
méznek tetsző, de halálos méreggel kent eledelét! 
Kegyes Jézus, állj mellém kegyelmeddel, hogy e 
világot meggyőzhessem. Ámen !

(Gerhardt János után.) Inczédy István.
(XVIII. század).
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Híradás.
A Luther-Otthon II. emeletét a fel

vett lakók már elfoglalták. Az első emelet 
a napokban szintén készen lesz. Góbi 
Imre igazgató már beköltözött. Néhány 
helv még üres. E helyeket azonban a 
műegyetem megnyíltával alkalmasint 
gyorsan lefoglalják a jelentkező techni
kusok. Felvételre jelentkezni lehet az 
igazgatónál (Budapest, VIII., Üllői-út 24.) 
írásban vagy személyesen.

VEG YES.
Képeink. Mai számunkban befejezzük a Prof. 

Árvaház történetéből választott képek sorozatát. 
Az egyik kép báró Kochmeister Frigyesé, aki pár 
éve halt meg, az árvaháznak hosszú időn át elnöke 
s buzgó jótevője volt. Nem csupán anyagi áldoza
tokkal jelent meg évről-évre a szent oltárnál, 
hanem neki szentelte tehetsége s ideje javát, lelke 
egész szeretetét. Régi tapasztalás az, hogy látatja, 
sikere csak azon munkának van, amit szeretettel 
végzünk. És Kochmeister elnöksége alatt az árva
ház vagyona megkétszereződött.

A másik kép Brocskó Lajost, a jelenlegi igaz
gatót ábrázolja. 0 még köztünk él és fárad soka
kat megszégyenítő példás buzgósággal. Évtizedek 
óta áll az Árvaház élén anélkül, hogy a lankadás 
legcsekélyebb jele látszanék rajta. Mindig éber, 
mindig serény, mindig munkára kész. Benne meg
testesül az igazi árvaatya eszménye. Sok eszten
dőt kívánunk még néki Isten kegyelméből, hogy 
minél nagyobb hasznára váljék az Árvaháznak s 
a köréje bizalommal sereglő apja-, anyjavesztett 
gyermekseregnek.

A budapesti ref. theol. akadémia okt. 16-án 
ünnepelte félszázados jubileumát, amelyre szép 
számmal egybegyűltek az intézet egykori növen
dékei. Ez akadémiát annak idején, ezelőtt 50 évvel, 
közös intézetnek alapították Székács és Török Pál 
hathatós ösztönzésére. Maga Székács is tanított 
benne; egyik tanára volt Haberern Jónathán, ott 
működött a nagy Ballagi, akinek nevétől nem 
lehet elválasztani a XIX. századbeli prot. irodalom 
föllendülését, Molnár Aladár, aki oly korán elhalt. 
Tanítványai közt ott volt Zsilinszky Mihály, Thaly 
Kálmán, Győry Vilmos, Horváth Sándor volt buda
pesti lelkészek, Zelenka Pál püspök, Handel 
Vilmos, Kenessey Béla, erdélyi ref. püspök, Hor- 
nyánszky Aladár, pozsonyi theol. tanár, a jelen

legi tanárok, szóval egész sor kitűnő munkása a 
protestáns irodalomnak és egyháznak. Az ünnepen 
Darányi Ignác főgondnok, Baksay Sándor püspök, 
Zsilinszky Mihály és Kenessey Béla beszéltek. Ez 
alkalommal lelkesen ünnepelték a már 30 éve 
tanárkodé Szőts Farkast is. A theol. akadémiának 
a múlthoz hasonló szép jövőt kívánunk.

Lelkészválasztás Pozsonyban. Ébner Gusztáv 
lelkész, alesperes állandó betegeskedése miatt le
mondott hivataláról és reformáció ünnepén búcsú
zik gyülekezetétől. Már megindultak a lelkész
választási mozgalmak. A közvélemény nem tudott 
egy jelöltben megállapodni, azért hazai evang. 
egyházunk köréből több lelkészt hívnak vendég
szónoklatra, hogy a hívek tájékozódjanak. Ezek a 
következők: Balikó Lajos (Rohoncz), Hafner Vil
mos (Mekényes), Posch Gusztáv Adolf (Topportz), 
Rátz Vilmos theol. akad. magántanár (Pozsony), 
Ziermann Lajos (Pinkafő). A vendégszónoklatok 
november végéig tartanak. Óhajtandó, hogy a vá
lasztás keresztyén gyülekezethez méltóan, kortes
kedés nélkül essék meg. Itt említjük föl, hogy 
dr. Walser Gyula iglói lelkész, Stráner Vilmos 
soproni theol. akad. tanár és Taubinger Rudolf 
bécsi katonai lelkész, akiknek neve legelsőben 
fölmerült, nem hajlandók távozni jelen állásukról.

Budapestről. A pesti magyar evangélikus egy
ház küldöttsége tisztelgett szerdán zólyomi Wágner 
Géza dr. felügyelő vezetésével Bárczy István dr. pol
gármesternél, akitől az evangélikus magyar egyház 
részére templomépítési célokra a Lehel-téren, a 
Szabadság tér és az Orczy tér környékén, továbbá 
a Fasorban már meglevő templom mellett papiak 
részére telket, a tizedik kerületben pedig a már 
adományozott telken építendő templom céljaira 
építési segélyt kért. A polgármester megígérte a 
küldöttségnek jóakaratú támogatását.

Győrött az Evang. Belmissziói-Egyesület okt. 
31-én délután reformációi emlékünnepet rendez, 
amelyen lapunk szerkesztője is tart felolvasást.

Híradás.
A Tábitha-nőegylet működését szer

dán f. hó 13-án délután 2—6 óra közt 
rendes helyiségében (IV., Sütő-utca 5., 
II. em. evang. iskolaépület), ismét meg
kezdte, és egész télen át minden szerdán 
tartja összejöveteleit. Az egylet kéri az 
egyház hölgytagjait, hogy minél szá
mosabban vegyenek részt munkálkodá
sában.



188 EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 2 1 . sz.

Legújabb!
A protestantizm us haladásának akadályai.

Egyháztársadalmi tanulmány. írta ifj. dr. Berzsenyi 
Jenő. Ára 60 fill., portómentesen küldve 65 fiil.

Sztehlo Kornél felolvasásai. 1. Modernizmus 
és protestantizmus. II. A jövő vallása. Ára 1 kor., 
portómentesen küldve 1 kor. 05 fiil.

Házi oltár. Iskolák és magánosok házi buz- 
gólkodására szánt evangéliomi elmélkedések. I. 
Adventtól pünkösdig. írta Raffay Sándor. Ára 
1 kor 50 fill., portómentesen küldve 1 kor. 60 fiil.

A nő hivatása a magyar protestantizm us 
küzdelmében. írta Sztehlo Kornél. Ára fűzve 
10 fillér, portómentesen küldve 15 fillér.

--------  Kaphatók: --------
a Luther-társaság ev. könyvkereskedésében
— Budapesten, VIII., Szentkirályi-utca 51/a. —

Legjobb szakácskönyv
a Dunántúli szakácskönyv. 700 sikerült étel le
írása. Saját tapasztalatai nyomán összeállította, 
magyarázatokkal ellátta és szerkesztette alsó- 
szopori Nagy Ferencné. Ára fűzve 3 kor., kötve 
3 kor. 60 fillér. Portómentesen 20 fillérrel több. 

--------  Kapható: —------
a Luther-társasáa ev. könyvke' eskedésében
— Budapesten, Vili., Szentkirályi utca 51/a. —

Énekeskönyvek.
Dunántúli énekeskönyv. Félvászonba kötve 

2 kor. 20 fill. — Egész vászonba kötve, valódi 
aranynyomású kehellyel 2 kor. 60 fill. Chagrin 
bőrbe kötve, kapoccsal, aranynyomású kehellyel 
és metszettel 6 kor, — Finom chagrinbőrbe kötve, 
valódi aranynyomású kehellyel és aranymetszés
sel 7 kor. — Finom chagrin bőrben, valódi arany
nyomású kehellyel, kapoccsal és aranymetszéssel 
7 kor. 50 fill. — Finom chagrin bőrben, valódi 
aranynyomású kehellyel, gyöngyvirágdíszitéssel, 
arany és fehér nyomással 8 kor. — Párnázott 
borjúbőrben, valódi aranynyomású kehellyel, arany 
szegéllyel és aranymetszéssel 10 kor. 50 fill.

Győri énekeskönyv. Egész vászonba kötve, 
valódi aranynyomású kehellyel 3 kor. 60 .fill. — 
Chagrin bőrbe kötve, valódi aranynyomású kehely- 
lyel és aranymetszéssel 8 kor.

— Külön kötéseket is készíttetünk. — 
Békéscsabai énekeskönyv. Egész vászonba

kötve, valódi aranynyomású kehellyel 3 kor.
— Külön kötéseket is készíttetünk. — 
Beliczay-féle keresztyén halotti énekes

könyv. Egész vászonba kötve 2 kor. 40 fillér.
--------  Kaphatók: --------

a Luther-társaság ev. könyvkereskedésében
— Budapesten, VIII , Szentkirályi-utca 51/a. —

Imakönyvek.
Gyurátz Ferenc: Lelki vezér. Imakönyv 9-ik 

bőv. és jav. kiadás. Vászonba kötve 14l/a X9 cm nagy
ságban 1 kor.50fill., fekete bőrbe kötve,aranyvágás
sal, tokban 6 kor., párnázott borjúbőrbe kötve 8 kor.
— — Hit oltára. Imakönyv ev. keresztyének szá
mára. 3. kiad. Vászonba kötve 1 K60 f., aranyvágás
sal, tokban 3 K, fekete bőrbe kötve, aranyvágással, 
tokban 6 K, párnázott borjúbőrbe kötve 8 K.

Sántha Károly: Buzgóság könyve. Fekete 
bőrbe kötve, arany vágással, tokban 6 kor.
— — Őrangyal. Prot. ifjak és leányok, különö
sen konfirmáltak számára. Vászonba kötve, tokkal 
2 kor. Párnázott borjúbőrkötésben, tokkal 7 kor.

Kovács Andor: Lelki tavasz. Imádságos könyv , 
gyermekek, ifjak és leányok számára. Zsebkiadás. 
Kék vászonba kötve, fehér nyomással 2 kor. Fehér 
vászonba kötve arany nyomással és piros vágás
sal 3 kor. Párnázott borjúbőrbe kötve arany
metszettel, tokban 6 korona.

Székács József: Imádságok és buzgólkodá- 
sok evangyéliumi prot. keresztyének számára. 6. 
kiadás. Vászonba kötve 14'/sX 9cm . nagyságban, 
arany nyomással és vágással, tokban 5 kor. 
Bőrbe kötve aranyvágással, tokban 8 kor. Párná
zott borjúbőrbe kötve 10 korona.

Elemi iskolás gyermekek számára:
Ruttkay Sándor: Kis imakönyv. 6. kiadás. Ára 

félvászonba kötve 60 fillér, díszes egész vászon- 
kötésben aranyozott nyomással, piros vágással 1 K.

--------  Kapha t ók :  --------
a Luther-társaság ev. könyvkereskedésében
— Budapesten, VIII., Szentkirályi-utca 51/a. —

Új előfizetőink figyelmébe ajánljuk, hogy az 
Evangélikus Családi Lap 1907. és 1908-iki év
folyamaiból vannak még teljes példányaink, melyek

a luther-társaság ev. könyvkereskedésében

Budapesten egyenkint 1 k o r o n á é r t  kaphatók.

Hátralékos előfizetőinket
tisztelettel kérjük, hogy szíveskedjenek 
a f. 1909. évre járó előfizetési össze
get, vagyis 2 koronát utalványozni, 
nehogy kénytelenek legyünk a lap 
fo ly ta tó lag o s  küldését beszüntetni.

Tisztelettel

a Luther-társaság
ev. könyvkereskedése.

Hornyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten. 46254


