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Októberi emlék;
Hideg szél, eső, hideg őszi eső.
Szomorú ősz van . . . szomorú vagyok.
Nyarak elmúlnak, virágok hullnak,
És elfakulnak régi szép napok.
Jöjj drága kincsem, rejtett drágaságom,
Féltett emlékem, ébredj fel nekem!
Eégi.október aranymosolyával
Derülj át ismét felhős lelkemen.
Mint kincset rejtő poros ládikához,
Oly halkan nyúlok múlt idő felé.
Vigyázz! Égy fényes napsugár csupán,
— Mely lelkem oly soká melengető,
Csak az van benne. Vigyázz, el ne szálljon !
.Öleld szívedhez, hadd égesse meg . . .
Öli áldott emlék! Elfelejtek mindent:
Lehetek újra tíz éves gyerek.
Anyám, az édes, drága szép Anyámat
Látom hozzám jönni szép selyemben.
Halvány selyem volt, halvány szürke volt. . .
Forrón ölelt és csókolt meg engem.
Sötét szeme ragyogva nézett én rám :
„Hogy vagy fiacskám ? Jó-e itt neked ?
Nincsen bajod ? Nem nehezek a leckék ?
Margitka jól van, — annyit emleget" . . .
Mint egy rövid perc, elmúlt a délután.
„Már meúni kell, elviszlek kis fiam.
A városkertig együtt kocsikázunk.
Aztán visszajössz" . . . Indultunk vígan.

És ment a hintó a városon végig,
Kis pajtásaim mutogattak rám.
Én olyan boldog, olyan büszke voltam:
Ez a szép asszony az én jó Anyám !
Hulltak a fákról lassú lebbenéssel
Szép, hervadt, sárga, csendes levelek.
Aranypiros sugárú őszi alkony
Fénylett a kedves kis város felett.
Anyám tündérkirálynak volt a lánya,
így álmodtam én akkor éjszaka,
És soha nem fog árván hagyni engem
És én nem leszek szomorú soha . . .
Kemény Lajos.

Visszaemlékezés

Besztercebányára.

(1911 szept. 23—24.)

A mai kor kirándulója rendesen magával hordja
fényképező készülékét s a szép vidéket, a mély
érzelmeket keltő tárgyakat, melyeknek képe élénk
színekkel vésődött leikébe, egy pár pillanat alatt
megörökíti lemezén, hogy azután csendes otthoná
ban testi szemei elé állíthassa újra és újra a ked
ves emlékű jelenségeket, újra átélvezhesse azt a
gyönyört, melyet közvetlen látásuk előidézett. így
lesznek a tapasztalatok az ember elévülhetlen kin
cseivé.
Édes hazánk messze vidékeiről sereglettünk
össze e hó 23-ikán nemzeti hőseink dicső emléke
által megszentelt városunk, Besztercebánya, ven
dégszerető falai közé. A nagy férfiak iránti kegye
let fellángolt, a ma élő lakosság szíves vendégsze
retete, hálás örömérzetet gerjesztett keblünkben, a
cél magasztossága, melynek szolgálatában utazánk,
kiemelte lelkünket a mindennapiság poros köréből,
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a gyönyörű vidék szemléletébe elbájolva merül
tünk el s mindezen érzelmek oly ünnepélyes, oly
kedves, feledhetetlen hangulatot árasztottak egész
lényünkre, hogy ellenállhatatlan ösztön készteti tol
iamat még egy pillantást vetni a kedves városra,
annak lelkes lakóira, szerény visszhangot adni
fogadtatásunk őszinte szívből fakadt jeleneteire s
örömteljes nyilatkozataira.
őszi, változatos színpompába öltözött erdőkoszorúzta hegy aljában a Garam folyó sziklákon meg
tört hullámai hömpölyögnek figyelmeztetve bennün
ket az idő gyorsan tiinő pillanataira. Túl e folyó
medrén, a város ódon templomai s tornyai, körü
löttük a megifjult, jelen psinos épületei emelkednek,
hogy szemléletük folytán egyszerre érezzük a múl
tak tanulságait, a jelennek kötelességekre hívó
szózatát. Délceg ifjak népies nemzeti öltözetben
festői bandériummá csoportosulva léptetnek előt
tünk, mint a duzzadó természeti erő megtestesü
lései. Arcukon az ünnepélyes öröm sugárzik. Még haj
lott korukban is megdobban a szívük majd annak
emlékezetére, hogy e menetben részt vehettek.
Hosszú kocsisor indul meg az állomástól a
városba, melynek házsorát zászlók tengere díszíti,
gyalogjáróján ujjongó néptömeg hullámzik s az
ablakokból mosolygó arcok, hófehér kezecskék
üdvözölnek bennünket. Harangzúgás hirdeti a magas
ság áldásos részvétét a föld lakóinak örömében.
Szeretet és égi vidámság változatos nyilatkozatait
hozza felénk a kristálytiszta levegő hulláma min
denfelől.
_
,
______
Fordul szemem előtt a varázstükör s új képe
ket mutat elém. Lelkes hívekkel zsúfolásig meg
telt templomban vagyunk. Buzgó keblekből fakadva
felcsendül a rendithetlen bizalom éneke: Erős vár
a mi Istenünk! Búg az orgona hangja, összeolvad
száz és száz emberi ajk édes zengésével és a temp
lom magas kupolája százszorosán visszhangozza a
buzdító szavakat. Szétfoszlik az aggodalom nyo
masztó köde, szárnyat öltve emelkedik a csüggetegség, bátorság dobogtatja a szíveket, felgyógyul
a keblekben a tevékenység tüze s a felszabadult
lélek reménnyel eltelve néz építő szerszámai után.
Megjelenik előttünk a nagy hitújító hős alakja
s ragyogó fáklyával világítja meg a cselekvés
mezejét, míg népek millióit boldogító lelke szót
árad a körülöttünk hullámzó levegőben, hogy mint
az esti szellő üdítő virágillata egyesüljön a mi lei
keinkkel és megszentelje felbuzduló érzelmeinket.
Ismét fordul a varázstükör s közéletünk széles
mezejének elszomorító képeit tárja elénk. Ott lát
juk az éhezők és szomjuhozók nyomorú tömegét,
kiket az anyagi szegénység földhöz sújtott. A fel
világosodás meg a lélek üdvössége anyagi eszkö
zöket, intézményeket igényel, hogy áldásos műkö
dését megkezdhesse s folytathassa. Hasztalan törek
szik a lélek, ha testi erői megfogyatkoztak s a
források, melyekből megújulástmeríthetnének, kiapad
tak. A közélet tengerén sok-sok testvérünk hajója
küzd az elmerülés ellen. Vitorlájuk szakadozva
csüng le az árbocról, nem egynek árbocát is letörte
a vihar s a vészes hullámokon reménytelenül eve
zők kétségbeesve nyújtják felénk elernyedt kezei
ket, hogy segedelemért könyörögjenek.

20. s/..

Ott látjuk a lelki szegénység súlyos betegeinek
nagy tömegét. A lélek illatos, édes gyümölcseinek
fája lombvesztetten sanyarog a kietlen pusztaság
ban. A szeretet szerény violaszálát elnyomja az
önzés vadon tenyésző dudvája, az örömöt száműzi
a bűn számtalan fajtája, a békességet feldúlta az
irigység és zordon erőszak, a kegyelmesség sivár
közönynek volt kénytelen helyet adni, a jóság
búcsút vett tőlünk, helyébe vad kegyetlenség lépett,
a hitet betörte a hideg okosság, a rideg számítás
s az alázatosság eltávolodott a kevély önteltség
vérig sértő gúnyja elől. És a mint szemléljük a
betegek hosszú sorát, megdöbbenve tapasztaljuk,
hogy a szenvedés, melyet a lelki betegségek okoz
nak, közös mindnyájunkkal. Csak itt a hívők serege
által körülvéve, csak mikor szívünk buzgósággal
eltelve a szerető atya közelségét érzi, csak akkor
vagyunk boldogok néhány pillanatra. De ha ki
lépünk a szent falak közül, a mindennapi élet
méregpáráktól telített levegőjében léleküdítő érzel
meink ellankadnak, mint a mérhetlen puszták forró
szelétől érintett virág.
Azonban Isten lelke lebeg most is a vészter
hesen tornyosuló hullámok felett. Az atyai szeretet
szétáradt e világon s milliók szívében nyitja meg
a testvéri részvét üdítő forrását. Megjelennek előt
tünk a kegyelem és irgalom vigasztaló alakjai a
bőség szarujával kezükben, melyek milliók jóté
konyságából teltek meg.
Egyik az anyagi szegénység sebeit kötözi, ele
delt nyújt az éhezőnek, a szomjúságtól epedő kín
jait kristálytiszta, hűs cseppekkel enyhíti s az erőt
lenség folytán már-már elesettet lábra állítja a
csudatevő szavakkal: „Kelj fel és járj!*
A másik a lélek szenvedéseinek okozói ellen
veszi fel a küzdelmet. Nemes érzelmeket olt az el
árvult szívekbe, a bálványok gyötrelmes szolgálatá
ból kiszabadítja a lelkeket, a tévutakon bolyongót
visszavezérli az igazság ösvényére s lángoló pallos
sal üldözve a gonoszság sötét lovagjait, megnyitja
előttünk a lelki vidámság, zavartalan öröm, elé
gedettség és békés nyugalom, egyetértés boldogító
templomának díszes csarnokait.
A lelkes ajkakról elhangzó szavak szegénysé
günk okozta szomorúságunkat vidámsággá vará
zsolják, a lelki betegségek miatt érzett fájdalmun
kat megenyhítik s bátorságot, bizalmat, tetterőt
élesztenek a hallgatók lelkében. Felcsendül az ének
Besztercebánya templomának falai között. Felbuz
dulva zengi minden ajak : „Isten felséges adománya,
vallás, te vagy legjobb hívem!"
Mennyei öröm üt tanyát szíveinkben, megvígasztalódunk és egy szebb jövő reménye éleszti keb
leinket a nemes vezérférfiak s a buzgó hívek seregé
nek szemléleténél. És kilépve a templom küszöbén
a csillagos ég alatt bizalomteljes lelki nyugalom
mal gondolok Arany Jánosunk szavaira. Nem vétek
a nagy költő emléke ellen, ha szavait a szemem
előtt lefolyt jelenetek hatása alatt egy szó változ
tatásával mondom el gondolatban :
Hol ily tűz az ifjú és ily ifjú a vén,
Nem lehet az egyház, nem, élve halott!

Sass János.
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Pap Ferenc emlékezete.
Nagy, nagyobb, legnagyobb. Ez a fokozat, mint
minden pályán, úgy tanítóink között is megvan.
A rátermettség, szorgalom, szakavatottság, becsület,
vallásos buzgóság és emberszeretet, mind jobban
felemeli egyik tanítót a másiknál. Egyházunk pe
dig igyekszik megjutalmazni e tanítóit olyképen,
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boldog, megelégedett élettel s végre azzal, hogy
kéthavi gyengélkedés után, csendesen hányhatott
el örökre.
Igen, ő maga elhunyt, de emlékezete nagyonnagyon soká fenn fog maradni alkotásaiban. Egy
részt több egyházközségbeli hálás tanítványai
körében, másrészt a kemenesaljai evang. tanitóegyletben, melynek előbb rendes, majd örökös tisz-

Dr. Zsilinszky Mihály, v. b. t. t. nyug. államtitkár, a bányai egyházkerület volt
felügyelője és Luther-társaságnak volt elnöke, ki e tisztségeiről most mondott le.

hogy nemcsak jobb és jobb állásokra hívja m eg; teletbeli tagja volt; továbbá a kemenesaljai evang.
hanem a tanitóegyletben, egyházmegyében és az egyházmegyében, hol előbb iskolavizsgáló tiszt
egyházkerületben is tisztségeket bíz reájuk.
ségeket viselt, majd az egyházmegyei törvényszék
Szó sincs róla, hogy ne volnának egyházunk nek tagjává választották meg; azután a dunántúli
nak ilyen kitüntetett tanítói.
evang. egyházkerületben, hol a kerületi népiskolai
Pap Ferenc a kemenesmagasi ev. egyházköz bizottság tagjai közé választották b e ; leginkább
ség boldogult kántortanítója, kinek ez év július pedig korszerű pedagógiai munkáiban, melyek nem
20-án történt elhunytáról, lapunk ez évi 16-ik egyhamar tűnnek le az irodalom teréről.
számában már megemlékeztünk, ezek közül a ki
Kisebb dolgozatai a tanítóegyletben, a Nép
tüntetett tanítók közül való volt.
tanítók Lapjában s az Evangélikus Népiskolában
Pedig akik közelebbről ismerték, tudják, hogy meg-megjelent cikkei, mindenkor érdekes és tanul
milyen szerény volt és hogy sohasem vágyott fel ságos olvasmányai lesznek tanítóinknak. De ami
tűnni. Amit tudott, arról is azt mondta a szentírás ben leginkább feltűnt s amiben kartársait meg
sal: „az én tudományom nem enyim, hanem azé, előzte, az azon „Tankönyv11, melyet több évi fáradt
aki engemet elbocsátott". S aki őt elbocsátotta, a sággal írt meg s adott ki nyomtatásban 1876-ban
jó Isten, meg is áldotta hű szolgáját hosszú, elég az evangélikus népikolák számára.
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Tudni kell itt azt, hogy régente nem létezett
iskoláinkban tankönyv. A kezdő tanulók az Ábc-ből,
a haladottabbak a Biblia történeteiből, az „öregek"
pedig az Újtestamentomból olvastak s tanultak
meg valamit. A reális tantárgyakra nézve pedig
egyik tanitó elkérte a másiktól az egyik helyen
úgynevezett „Leírást", máshol a „Tudományok“-at,
melyeket az „öreg" iskolások egyenként valamikép
leirogattak (én emlékszem r á : lúdtollal) hogy abból
egy-két magyar történeti alakot, vagy az ország
„földleírását", továbbá holmi természetrajzi vagy
nyelvtani dolgokat is megtanulhassanak.
Pap Ferenc tankönyvében a realeákat, meg a
keresztyén egyh. történetet, röviden és mégis anynyira alaposan dolgozta fel ev. iskolás gyermekeink
számára, hogy a dunántúli evang. egyházkerület
általánosan elfogadta iskolai tankönyvül s az is
kolák üdvösen fel is használták mindaddig, míg
meg nem jelent a még praktikusabb Kapi-Pappféle Olvasó- és Tankönyv 1888-ban.
De ki tudná megmondani, mennyit használt,
mennyit segített 1876-tól 1888-ig is a Pap Ferenc
evang. Tankönyve, első sorban tanítóinkon, másod
sorban a másolni vajmi nehezen tudó iskolás
gyermekeinken ? ! Bizony, Pap Ferenc akkor egye
dül álló tanférfia volt a dunántúli evang. egyházkerületnek, aki kiadván evang. Tankönyvét, az
ósdi „Leírást" vagy a „Tudományok “-at, kiszorí
totta a népiskolákból.
S milyen hévvel, milyen odaadással és milyen
vallásos buzgósággal s mi több : milyen eredmény
nyel tanított Pap Ferenc ! Óh, azt csak tanítványai
tudják s azok, akik elmentek hozzá elsajátítani
valamit tanítói ügyességéből, modorából; ahogyan
eljöttek idegen országok fejedelmei Bölcs Sala
monhoz, hogy tanuljanak tőle országlást, uralko
dást. Nincs is Pap Ferenc tanítványai közt egy
sem, aki jól írni, olvasni, számolni meg nem tanult
volna.
Pap Ferenc életrajzából a következőket emel
jük k i:
1841-ben, Szilisárkányban Sopron vármegyében
született. Atyja, anyja buzgó evang. egyháztagok
voltak, kik Ferencüket korán beadták az ottani
evang. elemi iskolába melyben, — bár már nyuga
lomban — még most is él volt tanítója Varga
Antal.
Felsőbb iskoláit a soproni evang. lyceumban
végezte, ahol a gimnázium némely osztályaival
kapcsolatosan, a pedagógiát is hallgatta.
17 éves korában Farádra került „preceptor"nak, az akkor híres orgonistatanító Bodács József
hez, ki mellett egy év alatt annyira elsajátította
a tanítás és orgonálás mesterségét, hogy már
1859- ben önálló tanító lett Káldon, Vas vármegyé
ben. Itt létében, tehát az ő buzdítására építették
1860- ban a káldi evangélikusok iskolájuk előtt
azt a kőharanglábat, mely máig is fennáll.
1861-ben Doroszlóra került, hol hat évet töl
tött s hol meg is nősült, feleségül vevén Nemescsóból Seregély Franciskát, kivel igen boldog és
példás házaséletet élt, míg a kora halál el nem
ragadta mellőle az ifjú hű hitvest s immár két
kis leánynak Franciska s Ilkának szerelő édesanyját.

Fiatal tanítónknak kora özvegysége kibeszélhetetlen bánatot okozott s ezentúl csak kis árva
leánykáinak kívánt élni, kik mellé édes anyjuk
helyett ennek anyját, az „öreg Seregély nénit"
hívta házához, ki azután ott is halt meg.
Oh, ez a jó „öreg Seregély néni" milyen szé
pen elgondozta a házat s mily gyengéd szeretettel
nevelte kis unokáit s hogy vigasztalta búsongó
ifjú özvegy vejét! Mintha csak most is hallanám,
hogy „oh édes vöm uram ! tekintse ezeket a kis
leánykákat s ne búsuljon olyan nagyon, olyan
mélyen". S a nyájas szó hatott. Pap Ferenc újra
hozzáfogott folyton való önképzéséhez s doroszlói
hitsorsosaink gyermekeinek alapos tanításához. El
is ment a híre Vas vármegye nyugoti széléről a
keleti szélére, hol Kemenesmagasiban, az evang.
kántortanítói állás megüresedvén, 1867-ben azt az
ő személyével töltötték be. Itt élt még 32 évet s
tanügyi legfőbb munkássága s irodalmi működése
is ezen időre esik. Itt nősült másodszor is meg,
feleségül vevén, ugyancsak Kemenesmagasíból
Jánossy Lídiát, kitől még egy kedves fia született:
a Ferus.
68 éves korában, 1909-ben nyugalomba vonult
s ugyancsak Kemenesmagasiban halt js meg a
folyó 1911-ik évi júl. 23-án.
Dacára annak, hogy nyugalomban volt s az
egyház nem tartozott volna a maga költségén eltakaríttatni, mégis a gyászoló család engedelmével,
felette sok kísérő, helybeliek és közel, távoli is
merősök, jóbarátok részvéte mellett az egyház temettette el júl. 24-én. A tetlveTőbe*"is '&'z egyháztanácstagok vitték hálájuk s tiszteletük jeléül: hol
a sírnál előbb a helybeli lelkész, nagyt. Bojtos
János mondott imát és emlékbeszédet; majd volt
tanítványai nevében Gáncs Aladár theologus, taní
tótársai nevében pedig Kocor Márton sági ev. tanító
s tanítóegyleti elnök búcsúzott el a boldogulttól.
Lengjen béke hamvai felett!
Berecz Gábor.

A kék madár.
(Folytatás.)

A Világosság (visszatér Tyltylhez). Próbáljunk
elrejtőzni az oszlopok mögött!. . . Nem kell, hogy
az Idő észrevegven bennünket. . .
Tyltyl. Honnan jön ez a zaj ?
Egy Gyermek. Ez a kelő Hajnal zaja . . . Ez
az az óra, mikor a ma születendő gyermekek leszállnak a Földre . . .
Tyltyl. Hogy szállnak l e ? . . . Van itt lé tra ? ...
A Gyermek. Majd meglátod . . . Az Idő félre
tolja a závárt. . .
Tyltyl. Mi az az Idő ? . . .
A Gyermek. Egy öreg ember; azt szólítja, aki
nek menni kell . . .
Tyltyl. Goromba? . . .
A Gyermek. Nem, csak nem hall semmit . . .
Hiába könyörög az ember, visszalök mindenkit, aki
menni szeretne, ha nincs rajta a sor . . .
Tyltyl. Mind örülnek vájjon, hogy elmehet
nek? . . .
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A Gyermek. Aki itt marad, nem örül, de aki
elmegy, szomorú . . . No, m ost! . . . Látod, ki
nyitja ! . . .
(A nagy opál kapuszárnyak lassan fordulnak a
sarkukon. A Föld lármája távol zene gyanánt hal
latszik be. Piros és zöld fény hatol a terembe;
s az Idő, magas, lebegő szakállú aggastyán kaszá
val és homokórával, megjelenik a küszöbön; kívül
feltűnnek egy gálya fehér és aranyos vitorlái.
A gálya valami partféléhez van kikötve, melyet a
Hajnal rózsaszín párái alkotnak.)
Az Idő (a küszöbön). Készen van-e mind, aki
nek ütött az órája ? . . .
Kék Gyermekek (áthatolva a tömegen és min
denfelől odaszaladva). Itt vagyunk !. . . Itt va
gyunk ! ... Itt vagyunk! .. .
Az Idő (mord hangon a gyermekekhez, akik
kimentükben elvonulnak előtte). Egyenként ! . . .
Megint többen jönnek a kelleténél ! . . . Mindig
így van! . . . De engem nem tesztek lóvá ! . . .
(Visszalök egy gyermeket.) Nincs rajtad a sor! ...
Takarodj vissza, majd holnap I . .. Rajtad sincs,
eredj és gyere tíz év múlva . . . Mi, egy tizenhar
madik pásztor ? . . . Csak tizenkettő kell, nincs
szükség többre. Nem vagyunk már Theokritos vagy
Virgilius idejében . . . Már megint orvosok ? . . .
Hiszen sok is van már ; panaszkodnak a Földön .. .
Hol vannak a mérnökök ? . . . Aztán kell egy be
csületes ember, egyetlen egy, csudaszámba... Hol
az a becsületes ember ? . . . Te vagy az ? . . . (A
gyermek bólint, hogy ő az.) Nagyon satnyának
nézlek . . . te se fogsz sokáig élni! . . . Hohó, ti
meg ne siessetek olyan nagyon! . . . Hát te mit
viszel ? . . . Semmit ? Üres kézzel méssz ? . .. Akkor
mars vissza . . . Készíts el valamit, ha tetszik egy
nagy gazságot, vagy egy szép betegséget, nekem
mindegy . . . de valami kell . . . (Észrevesz egy
kicsikét, akit a többiek előretaszigálnak és teljes ere
jéből ellenáll nekik.) No, hát neked mi bajod
van ? . . . Tudod jól, hogy itt az időd. . . Hőst
kérnek, aki küzdjön az Igazságtalanság ellen; te
vagy az, hát menni kell . . .
A Kék Gyermekek. Nem akar menni! . . .
Az Idő. Micsoda ? . . . Nem akar ? . . . Mit gon
dol az a vakarcs, hol van most ? . . . Ne kántálj,
nincs időnk . . .
A Kicsika (akit taszigáluak). Nem, nem ! . . .
Nem akarok! . .. Jobb szeretnék nem születni! ...
Itt akarok maradni 1
Az Idő. Azt nem kérdezik tőled . . . Itt az idő,
hát itt az idő! . . . Mars, indulj, előre! . . .
Egy Gyermek (előbbre jön). 0, engedd, hogy
én menjek helyette! . . . Elfoglalom a helyét! .. .
Azt mondják, a szüleim öregek és nagyon régen
várnak 1 . . .
Az Idő. Nem le h e t... Az óra: óra, az idő:
idő . . . Nem lenne vége-hossza, ha rátok hallgatna
az ember . . . Az egyik akar, a másik nem, egyik
nek korán van, másiknak későn . . . (Visszatartja
a gyermekeket, akik elárasztották a küszöböt.)
Ne olyan közel, kicsikék . . . A kiváncsiak menje
nek hátra. . . Akik nem mennek el, azoknak semmi
látnivalójuk nincs odakünn . . . Most bezzeg siet
tek ; mikor aztán rátok kerül a sor, megijedtek,

meghátráltok . . . Lám, itt is van egy aki úgy
reszket, mint a nyárfalevél . . . (Egy gyermekhez,
akinek éppen át kellett volna lépnie a küszöböt és
hirtelen visszafordult.) No mi a z ? . . . Mi b ajo d ?...
A Gyermek. Itt felejtettem azt a skatulyát,
amibe a két jövendő bűnöm van bezárva. . .
Másik Gyermek. És én azt a kis fazekat, ami
ben az embereket felvilágosító gondolataim van
nak . . .
Harmadik Gyermek. Elhagytam a legszebb kör
tém oltóágát! . . .
Az Idő. Szaladjatok, keressétek meg gyorsan !...
Már csak hatszáztizenkét másodpercünk van .. .
A Hajnal gályája már csapkod a vitorláival türel
metlenségében . . . Későn érkeztek és nem fogtok
megszületni . .. Hamar, hamar a hajóra ! ... (Meg=
ragad egy gyermeket, aki a lábszárai közt akar
kiszökni a partra.) Á, te vagy a z ! No ez már mégis
sok! . . . Már harmadszor akarsz megszületni, mi
előtt az időd eljött volna... Többet rajta ne kap
jalak, mert különben örökre elvárhatsz a húgom
nál, az Örökkévalóságnál, ott aztán tudod, hogy
nem valami mulatságos az élet . . . No hadd lám,
készen vagyunk-e? (Átfutja a szemével a parton
álló vagy már a gályán ülő gyermekeket.) Egy
hiányzik még . . . Hiába bújik el, látom a tömeg
ben . . . Engem nem lehet megcsalni. . . Gyere no,
te kicsi, ak it. Szerelmesnek hívnak, búcsúzz el a
babádtól . . .
(Folytatása következik.)

A félreismert jóltevő.
Németből fordította: B aldauf Gusztáv.
(Folytatás.)

Ezek -a törvények, jóllehet, igen szigorúaknak
tetszenek, könnyen megérthetők, ha az akkori
viszonyokat is figyelembe vesszük. A magyar nem
zet abban az időben tért át a keresztyénségre,
sokszor nem önként és benső meggyőződésből,
hanem kényszeríttetve. Ezért nem is tudta magát
oly gyorsan beleélni az új felfogásokba, az előtte
sok tekintetben idegenszerű keresztyén vallási
gyakorlatokba. De ha vonakodtak is némelyek
a keresztyén vallás parancsolatainak hódolni —
elismeréssel kell megjegyeznünk — annál buz
góbban ragaszkodtak az ősi valláshoz és semmi
áldozatot sem kímélve, megtartották pogány val
lási szokásaikat, ünnepeiket és meghozták szí
vesen a vallásuk által rendelt áldozatokat.
Késői unokáik, a mai magyarok, akik már a
keresztyénségben nevelkedtek, messze estek elő
deiktől és bizony még inkább megérdemelnének
ily szigorú törvényeket, mert, noha tudják, mi a
kötelességük, jóllehet, érzik lelkűk szükségét, nem
tartják meg sem a vasárnapot, sem más vallási
szokásokat. És különös panasz éri éppen protes
táns népünket, melynek a legszebb példaadással
legelői kellene járnia — és leghátul marad, mikor
arról van szó: megemlékezzél a szombatnapról,
hogy azt megszenteljed.
Törvényhozásunk újabb időben ugyan szintén
belátta más művelt nemzetek nyomán, hogy a he
tedik nap megtartása nemzetgazdasági, általános
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emberi művelődési, valamint erkölcsnemesitő tekin
tetben mily nagyfontosságú és nagy horderejű,
épp azért hozott törvényt is, mellyel a keresztyé
nek ünnepét, a vasárnapot védelmébe veszi. Az
1868. évben hozott 53. t.-cikk 19. § a alatt a
vasárnapra vonatkozólag ekkép intézkedik : „Vasár
napokon azonban minden nyilvános és elkerülhetlenül szükséges munka felfüggesztendő Úgyszintén
bármely vallásfelekezetnek ünnepén a templom
közelében s egyházi menetek alkalmával azon
téreken és utcákon, melyeken az ily menet keresz
tül vonul, mindaz mellőzendő, ami az egyházi szer
tartást zavarhatja". — Az 1891. évi törvényhozás
tovább ment, a XIII. törvénycikkben megalkotja a
vasárnapi munkaszünetről szóló törvényét, melynek
6. §-ában megállapítja a vasárnapi munkaszünetről
szóló törvény áthágójára a büntetést is : „Aki e
határozatokat megszegi, 1 frtól 300 írtig terjed
hető pénzbüntetéssel büntetendő". — A magyar
törvényhozásnak a vasárnap védelmére alkotott
törvényei csak gyenge kezdetnek vehetők. Mert
hogy törvényes intézkedéseknél meg nem lehet
állani, hogy ezek nem nyújtanak sem a vasárnap
nak elegendő védelmet, sem azoknak elég jogot,
akik azt igazán meg akarják szentelni, minden
kinek be kell látnia. Hogy mily hiányosak, fogya
tékosak, elégtelenek az idevonatkozó törvényeink,
ennek tapasztalása végett nem keli messze fárad
nunk. Nézzünk egy magyar vasárnapot, szinte hihe
tetlennek tetszik, hogy az mind valóság, amit itt
látunk. Minden bolt, üzlet nyitva, kezdve az utolsó
pálinkás butiktól a legfényesebb divatüzletig. Vá
rosi helyen már kora reggel oly élénkek a vásárcsarnokok, mintha nem hogy vasárnap, de nem is
közönséges hétköznap, hanem hetivásár lenne. Úgy
nyüzsög itt a nép, ki kézi táskával, ki -karkosár
ral, zöldséggel, baromfival, túróval, tejfellel és sok
effélével, hogy aki itt van, aki ebben résztvesz,
lehetetlen, hogy annak legkisebb gondja is volna
a vasárnapra, holott annak kellene a legelső gon
dolatnak és legfőbb gondnak lenni: mikép ünnep
lem méltóképen meg az én jó Istenemnek e napját.
És ha 10 órakor bezárulnak is a boltok és elcsen
desülnek is a közterek: elcsendesül-e az önző,
élelmes számítás, megnyílik-e a szívek ajtaja is ?
Oh, az ilyen reggel elrabolta már az egész napot,
tönkretette a vasárnapot. Ne gondoljuk, hogy leg
alább tíz órakor beállt az igazi vasárnap. A köz
ségi, városi hivatalok, különféle irodák még ren
delkezésére állanak a feleknek. Uradalmak, vállal
kozók, gyárak ilyenkor számolnak el a cselédekkel,
alkalmazottjaikkal, munkásaikkal. Mintha éppen
azt akarnák, hogy megcsúfolják a vasárnapot,
mintha csak arra törekednének, hogy tönkre tegyék
a szegény embernek ezt az egyetlen egy napját,
amelyről a vallás azt hirdeti: „ez mindenkié".
Soha nem felejtem el azokat a vasárnapokat,
melyeket Németországban töltöttem, és örökké
emlékezetes marad előttem az első, amelyre ott
virradtam. Szombat este érkeztem abba a német
egyetemi városba, ahová tanulmányaim folytatása
végett mentem, és így első napom éppen vasár
napra esett. Felserkenve álmomból, a kíváncsiság
az ablakhoz vitt. Mily jóleső érzés fogott el. Csönd,

nyugalom, némaság mindenfelé, pedig nem szűk
mellékutcán: a főutcán laktam. A szemközt levő
nagy áruháznak nemcsak ajtai voltak becsukva,
de még a kirakat ablakai is. És ehhez hasonlóan
bezárva sorban minden üzlet, minden bolt és min
den dohányáruda is. Ráértem. Hová menjek ? Néze
gettem ki az ablakon. Tíz óra után kezdett meg
élénkülni az utca. Mind többen és többen jöttek,
komoly arcú férfiak, ifjú leányok, színes sipkás
egyetemi hallgatók, egyenes tartású szálas katona
tisztek ; divatos ruhájú urinők, fényes cilinderű
előkelő, tekintélyes iparosok s kereskedők. A nem
egyenruhás férfiak csaknem minden fekete ruhá
ban, a nők is sötétben. így kívánja ezt a vasár
nap komolysága, így illik a templomba menni.
Oly ünnepélyes és méltóságteljes hangulata volt e
vasárnapnak, mint nálunk is van, de csak ritkán,
akkor is inkább csak faluhelyen — a sátoros
ünnepek első napjának. Valahányszor eszembe jut
e vasárnap és felújulnak emlékemben az ottani
kedves tapasztalatok, úgy érzem, mintha valami
hiány miatt való bánat környékezne és ellágyulna
szívem.
(Folytatása következik.)

VEGYES.
A Luther-Társaság és az egyetemes gyám
intézet szeptember 23. és 24-én tartotta közgyűlé
sét Besztercebányán.
A besztercebányai két napos ünnepség igen
fényes, példásan rendezett, méltóságteljes lefolyású
volt s résztvett benne az egyház számos fővezére
is. Eljött Prónay Dezső báró, a magyarhoni evan
gélikus egyház egyetemes felügyelője, Láng Lajos
v. b. t. t., Gyurátz Ferenc és Schoítz Gusztáv püs
pök, Laszkáry Gyula egyházkerületi felügyelő,
Sztehló Kornél dr. egyetemes ügyész, Osztroluczky
Miklós, Földváry Elemér, Prónay György báró,
Radvánszky Antal báró, Radvánszky Albert báró,
Kiirthy Lajos főispán, Radvánszky György dr. kir.
kamarás, Répási Mátyás dr. alispán, Bognár Endre,
az egyetemes gyámintézet főjegyzője s a hazai
evangélikus egyházi és társadalmi élet számos ki
tűnősége. A besztercebányai nagy állomáson óriási
néptömeg volt jelen. Az egyház részéről Sztehló
Gerő besztercebányai lelkész és Csesznák Gyula
polgármester mondott üdvözlő beszédeket, melyekre
Scholtz Gusztáv, a bányai evangélikus egyházkerü
let népszerű püspöke válaszolt igen szívélyesen.
A hosszú kocsisor elkísérte a vezérférfiakat Rad
vánszky Antal báró radványi várkastélyáig s azután
berobogott a teljes lobogódíszben pompázó városba,
élén ötven lovasból álló bandériummal, melyet
Kovácsik Pál göncölfalvi biró vezetett.
Délután, a Luther-Társaság igazgatótanácsi ülése
után, a társaság díszközgyűlése folyt le, a melyen
az összes előkelőség megjelent s a város és megye
törvényhatósága képviselve volt. A díszgyűlésen
Scholtz Gusztáv püspök elnökölt, akinek igen hatá
sos megnyitó beszéde után az évi jelentés és a
többi tárgy következett s az egyes egyházi és
városi hatóságok hivatalos szónokai üdvözölték a
társaságot. A közgyűlés lefolyásáról szóló jegyző
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könyvet közölni fogjuk lapunkban. Este hat órakor
Luther-estélyt rendeztek a hatalmas evangélikus
templomban, amelynek földszintjét és összes kar
zatát zsúfolásig megtöltötték a gyűlés tagjai s a
besztercebányai közönség. Az estély műsora a követ
kező volt: 1. Töpfer. Hangversenydarab. Orgonán
előadta Figuss Vilmos. 2. Dr. Luther Márton: „Erős
vár a mi Istenünk0. Énekelte a közönség. 3. Oltári
ima. 4. Stein XCI. Zsoltár. Énekelte az Ev. Egye
sület férfikara. 5. Dr. Masznyik Endre felolvasása:
Luther szelleme. 6. Goldmark. Ária a hegedűver
senyből. Előadta hegedűn Meszlény Géza. 7. Sztehló
Kornél felolvasása: Az emberi lélek és értéke.
8. Hándel. Ária a „Messiás“-bői. A feltámadásról.
Énekelte Sebők Erzsébet úrhölgy. 9. Bihari Kál
mán. A gályarab. Szavalta dr. Oravecz Ödön.
10. Beethoven. Bűnbánati ének. Énekli Pór Pál.
11. Lorenz. Melodie. Előadta hegedűn Meszlény
Géza. 12. Erkel F. Himnusz. Énekli a közönség.
A műsor minden száma nagy hatást keltett s
az estély végén tartott offertórium szép összeget
juttatott a gyámintézetnek és a Luther-Társaságnak.
Másnap, 24-én, vasárnap már reggel T1/2 óra
kor volt az első istentisztelet, melyen a tót anya
nyelvű hivek számára Paulik János nyíregyházai
lelkész tartotta a szentbeszédet. Kilenc órakor volt
a magyar nyelvű istentisztelet, melyen Kovács
Andor orosházai lelkész mondotta az ünnepi beszé
det. Mindkét beszéd nagy hatást tett a templomi
közönségre s bizonyára újabb híveket szerzett a
gy.ámintáz.e.tnek. . Ezután kezdődött a gyámintézet
évi közgyűlése, a melyen Láng Lajos báró elnö
költ s amelyen az évi jelentést az elnökségről le
mondó Gyurátz Ferenc püspök utoljára tartotta.
A lemondó püspök felejthetetlen nagy érdemeit
jegyzőkönyvben örökítették meg, majd az elnöki
tisztségre elrendelt választás eredményeképen kül
döttség ment Scholtz Gusztáv püspökért, kit a kerü
letek egyhangú bizalommal választottak meg Gyurátz
Ferenc örökébe. Láng Lajos üdvözlésére az új egy
házi elnök meghatva válaszolt. A közgyűlés azután
elintézte az adományok kiosztását, melyek közül
a nagy szeretetadományt a tűz által sújtott rimakokovai egyház kapta. Áz egyházmegyék, egyházak
és testületek üdvözlése után a közgyűlés véget ért.
Az ünnepségek példás rendezéséért és a párat
lan szíves vendégszeretetért feltétlen elismerés és
köszönet illeti meg a besztercebányai ev. egyházat.
A király a gyámintézethez. A magyarhoni
ágostai hitvallású evangélikus egyetemes gyáminté
zetnek Besztercebányán Láng Lajos báró titkos
tanácsos, világi elnök elnöklésével tartott rendkívüli
közgyűléséről ő felségéhez hódoló táviratot küld
tek, amelyre a következő távirati válasz érkezett:
0 császári és apostoli királyi felsége a magyar
honi ágostai hitvallású evangélikus egyetemes gyám
intézet közgyűlésének hódolatát a legkegyesebben
fogadván, szíves köszönetét nyilvánítja hű érzel
meik kifejezéséért. Ő császári és apostoli királyi
felsége kabinetirodája.
Halálozások. Achim Mihály nyug. gyóni ev. lel
kész, 63 éves korában, hosszas betegség után elhúnyt.
Puszik Lajosné, Csernik Mariska, életének 28,
házasságának 2-ik évében elhúnyt. Az Úr adjon

neki csendes nyugalmat, a megsebzett szíveknek
vigasztalást.
Motyovszky Pálné, Farkas Ilona, derencsényi
ifjú papné váratlanul elhúnyt; Béke poraira, az Úr
enyhítse meg a gyászolók fájdalmát.
Barsi Leidenfrost Tódor, ny. uradalmi felügyelő,
a lévai egyházközségnek 17 éven át volt felügye
lője szept. 18-án 20 éves korában elhúnyt Legyen
áldott emléke.
Ezüstlakodalom. Bátz Ottó dr. kir. törvényszéki bíró, a soproni főiskola felügyelője, negyedszázados évfordulójához ért annak a napnak, ame
lyen nejével, született Schmidt Vilmával házasságra
lépett. Az ezüstlakodalom alkalmával sokaknak szeretete veszi körül a köztiszteletben álló bírót éscsaládját.
Felügyelők beiktató ünnepélye. Egyházunk
kormányzatában fontos szerepe van az egyházi fel
ügyelőknek s azért szerencsés az olyan egyház,
melynek élén, buzgó felügyelő áll. Szerencsésen
választott a zólyomi egyház is, midőn eddigi fel*
ügyelője, Skrovina Mátyás orsz. képviselő lemon
dása után felügyelőül báró Radvánszky Antalt, az
egyházmegye világi főjegyzőjét és másodfelügyelőül
dr. Mikler Gusztáv papi családból származó ügy
védet választotta megtisztelő bizalmával. A két fel
ügyelő ünnepélyes hivatalba iktatása szeptember
hó 17-iki vasárnapon a megye és a város előkelő
ségeinek s a hívek nagyszámú részvétele mellett
tartatott meg. A beiktatást Bakay Péter főesperes
szép beszéd kíséretében Vitális Gyula alesperes,
Licsko Sámuel zólyomi és Blatniczky Pál volt
zólyomi s jelenleg cinkotai lelkész közreműködése
mellett végezte. A beiktatás után mindkét felügyelő
megköszönte a hívek bizalmát és tartalmas beszéd
ben kifejtették működésük követendő irányelveit.
Beiktatásukat maradandó emlékűvé tették dicsére
tes áldozatkészségükkel; mely alkalommal báró
Radvánszky Antal 1000 koronát és dr. Mikler Gusz
táv 500 koronát adományozott a templomalap gya
rapítására. Adjon Isten sok ilyen nemeslelkű fel
ügyelőt egyházainknak.
Egy ausztriai evangélikus lelkészi család egy
két leányt teljes ellátásra felvesz. Ott alkalma nyí
lik nemcsak a német nyelvet tökéletesen elsajátí
tani, hanem a háztartás minden ágában magukat
kiképezni. Cím lapunk szerkesztőségében meg
tudható.

Előfizetési felhívás
a „ S z e re te t H írn öke" c. h a v i traktátu sokra.
„Szeretet Hírnöke" cím alatt a Londoni Trak
tátus Társulat (V., Hold-u. 3.) az elmúlt öt évben
évenkint tíz kis vallásos olvasmányt adott ki. Ebben
az évben új sorozatot nyit igen nagy kedvezmény
nyel. Minden előfizető kap 100 darabot minden
számból, tehát egy év alatt összesen 1000 drbot
12 K -ért; minden számból 200 drbot, (összesen
2000 drb) 20 K-ért; minden számból 500 drbot
(összesen 5000 drbot) 40 K-ért. Annak, aki 5000
példányra előfizet, joga van abban 50 szónál többre
nem terjedő hirdetést közzétenni díjtalanul. Remél
jük, hogy ebben az évben még több előfizetőnk
lesz, mint volt a múlt években, mert tudjuk, hogy
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ezek az olvasmányok igen sok áldást hoztak és
igen alkalmasak széleskörű ingyenes terjesztésre.
Megrendelések október 15-éig a Londoni Traktatus
Társulat (Budapest, V., Hold utca 3.) küldendők.
Csekme Ferenc: Képek a parochiáról c. köny
vének második kötetére hirdet előfizetési felhívást.
A könyv 1912. év elején jelenik meg 10 ív ter
jedelemben. Előfizetési ára, mely csak a megjele
nés,után fizetendő, 2 K 20 fillér. 10 gyűjtött elő
fizetés után egy tiszteletpéldány. Az első kötetből
múlt évi karácsonyi számunkban közöltünk egy igen
szép mutatványt. Ajánljuk e második kötetet is
olvasóink figyelmébe. A díjak Gernyeszegre (MarosTorda megye) a szerző címére küldendők.
Nyugtázás. A rimakokovai ág. h. ev. egyházközség részére a következő könyöradományok foly
tak b e : Rimabányai ev. egyház 100 K, Rákos
palotai ev. egyház 143 K, Vansza János nyug.
lelkész Besztesztercebánya 40 K, Árvamegyei gyám
intézet 27 K 70 fill., Rimakokovai Knöpfler Károly
nagybirtokos és üveggyáros Rimakokova 1000 K,
Etrefalvai ev. egyház 21 K 40 fill., Kováts Sándorné, gyógyszerészné Körmend 20 K, Beger Fiilöp
Marosvásárhely 6 K, özv. Palicz Lajosné Nyíregy
háza • 100 K, Koncsek László Felsőalmás 21 K,
Valtinys Pál Ilok 7 K. Egy valaki 100 K, Döbrösy Sándor Lőts 1 K, Blazy Lajos Murányhosszúrét 6 K, Liptószentmiklósi ev. egyház 20 K, Híd
végi János Újantalfalva 5 K, Adriányi Ernőné
gyűjtése Nagyrőce 100 K, dr. Thébusz Béla Buda
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pest 20 K, Vallerberstein N. Homokos 5 K, Makoviczky Péter Rózsahegy 20 K, Dzurányi Dezső ev.
lelkész Cserepes 5 K, Zágrábi Jugendbund 40 K,
Kaufman Ilona Gödöllő 20 K, özv. Jász Ágostonné
Budapest 10 K, Pilisi Márton Mezőberény 3 K,
Algöver Ludmilla Závoda 5 K, Missziói egyház
Erzsébetfalva 5 K, Spitka Ádám Lubina 54 K
88 fill., Kokuda Dániel Nádas 10 K, Korén Pál
ev. lelkész gyűjtése Békéscsaba 80 K, Julié Leibfried-Isny Württemberg 5 K 86 fill., Fábián Ven
del nyug. tanító Báth 5 K, Bjenik János ev. lel
kész gyűjtése Petrőc 600 K, Baráth Károly ev.
lelkész gyűjtése Várgede 19 K, Egy valaki Holics
50 K, Bugyikfalvai ev. egyház 50 K, Farkas Zoltán
országgyűlési képviselő gyűjtése az országházi
munkapártnál 650 K, Fabinyi Gyula esp. felügyelő,
nyug. min. tanácsos 40 K, Zsáblyai missziói egy
ház 6 K 10 fill., Rimaszombati ev. egyház 433 K,
Kürti Jakab Őrhalom 6 K, Magyaróvári ev. egy
ház 20 K, Ősagárdi ev. egyház 5 K 90 fill., Kopeczky György Brezova 5 K, Tiszaszentmiklósi
egyház 28 K 60 fill., Győrszemerei egyház 2 K,
Karaszkó-kőhegyi egyház 50 K, Rima brézó-kikéri
egyház 368 K.
A nemes adakozók fogadják-hálás köszönetünket, irgalmasságuknak jutalma legyen mennyei
Atyánk gazdag áldása!
Rimakokova, 1911 szeptember 19-én.
Banczik Sámuel
esp. lelkész.

Az ország összes elemi, polgári fiúés leány-, felsőbb leány-, gimnázium,
reál-, tanítóképezde, és felső keres
kedelmi iskoláiban használatos

fflíapüási év 1810.
eFest, tisztít, mos

—

gyorsan, szépen.

tankönyvek
a legújabb kiadásokban, továbbá

ima- és énekeskönyvek,
ifjúsági iratok, nemkülönben az irodalom
összes termékei, valamint tanszerek a

REMÉNY
fin o m cs o n tle v é lp a p ir
:: és b é le lt b o ríté K ::

Egy csinos doboz 50 levélpapír
és 50 borítékkal 1 korona. —
Ugyanaz úri alakban 1 K 50 fill.
Kapható a Luther Társ. könyvk ereskedésében, Budapest, Vili.
kér., Szentkirályi-utca 51/a. sz.

Luther-Társas. könyvkereskedésében,
Budapest, Vili. kér., Szentkirályi-utca 51 /a.
kaphatók. Könyvjegyzékkel készséggel
szolgálunk. Felkéretnek hitsorsosaink,
hogy mindennemű könyvszükségletüket
kizárólag a Luther-Társaság könyvkereskedéséből fedezzék.
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