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Tem plom ban.

21. sz.

érezni meg azt a bánatot, mely mindig tartósabban fogja meglátogatni ezután: hogy, íme 25—28
éves lettem, pár év választ el életem felétől és
A fényes, nagy templomban ülünk,
még semmi nem vagyok. Láthatjuk a szülőket,
Hallgatjuk a kart, orgonát,
akik aggódva néznek az elfutó idő után és szo
De lelkünk elszáll messze, messze,
rongva
számítgatják, vájjon van-e, lesz-e még idő
Bök völgyön és sok dombon át.
arra, hogy a gyermekeiket felneveljék, jövőjüket
biztos alapra helyezzék, hogy nyugodtan hagyhas
Elszáll, elszáll a kis faluba,
sák itt ő k et. .. Láthatjuk a megkorosodott embe
Hol bölcsőnk ringott egykoron,
reket mindig szomoriíbban menni bele a télbe s
Hol jóbarát minden fakunyhó,
halkan emlegetni azt, hogy még tavaly többen vol
Minden völgy s mind a hegyorom.
tak a jó emberek . . . És láthatjuk a magányoso
kat, akik még várnak valakit és azokat is, akik
Elszáll, elszáll kis templomunkba,
már nem várnak senkit, visszagondolni emlékekre,
Hol minden oly kopott, fakó.
ígéretekre, be nem teljesült biztatásokra ...
Nincs cifraság, mégis szeretjük,
Oh szép a tavasz, mert megvidámít minket,
Mért: tudja a mindenható . . .
mert felébredésről, megújulásról, örök dolgokról
beszél nekünk. Szép az ősz is, de nagyon szomorú,
mert a legszomorúbb dologról: az elmúlásról, a
A fényes, nagy templomban ülünk,
meghalásról beszél . . . Kicsinynek, aprónak mu
Nem hallunk kart, se orgonát,
tatja az életünket, nagyon rövidnek ma is épen
De halljuk a falusi kántort,
Lelkünk a kis faluba lát.
úgy, mint amikor a zsoltáríró költőt ihlette arra,
hogy olyanoknak mondja az embert, mint az álom,
mint a fű, mely reggel sarjad, reggel virágzik és
A testünk itt van idegenben,
sarjad, estére pedig elhervad és megszárad. . . Het
De lelkünk ott van közietek:
ven, vagy ha feljebb nyolcvan esztendő a mi eszKopott falak, réz gyertyatartók
tendeinknek napjai és nagyobb részük nyomorúság
S jámbor, szegényes emberek.
és fáradság, amely gyorsan tovatűnik, mintha re
pülnénk.
Igen! ilyennek érezzük ma is az életet,
Ki tudja, mily csodás erő az,
rövidnek, gyorsan tűnőnek. Az első húsz esztendő
Mely mindig, mindig visszavon,
eltelik belőle a gyermekségünkben, az utolsó húsz
Hogy fáradt lelkünk elpihenjen
esztendőt
az öregség emészti fel, mi marad belőle
A elhagyott, vén templomon'?
igazán az életre! ? Ezer reményünk, tervünk és
akaratunk van, de kevés az idő arra, hogy betel
Hogy sohse tudjuk elfeledni,
jesedjenek, hogy sikerüljenek, hogy véghezvigyük
Bár lelkünk, testünk megtörött,
őket.
S a vágy utána a szivünkben
Mindazt, amit értékesnek és kívánatosnak látunk
Kiolthatatlanul örök!
az életben, még ha módunk és alkalmunk lenne is
Feleki Sándor.
talán, de nincsen időnk mind megismerni, mind
elsajátítani. Feljő a reggel és pár óra múlva este
van, elmúlt egy nap megint és azt érezzük megint,
hogy nem használtuk eléggé a benne lévő időt.
Kilencvenedik zsoltár.
Az egyik oldalon ott áll tehát az a rengeteg sok
Még nyílnak a kerti virágok, még zöldéi a részlet, amit az élet kínál s amihez, úgy érezzük,
nyárfa, de már október végén vagyunk. Egy nyár mindenhez jogunk volna mindannyiunknak és az a
ral kevesebb van hátra mindannyiunknak.
sok feladat, elvégzendő munka, amihez nemcsak
Mikor tavasszal kiszabadultunk a házakból és hozzákezdeni, de amit elvégezni is kötelességünk
az újjá ébredt természetben új erők zsendültek a lenne mindannyiunknak, a másik oldalon pedig ott
lelkűnkben is s új elhatározások hajtottak virágba, áll az az idő, amelyből mindezekre akarnánk jut
ki gondolt akkor őszre, elmúlásra, tűnő időre, szo tatni, de amelyből csak nagyon kevés jut reájuk
morú dolgokra? De most, mikor a levelek már mégis. És tegyük fel, hogy mindazt, amihez jogot
peregnek a fákról s friss bimbókat csak a nap és képességet szeretnénk, mindazt, ami kötelessé
melegtől megtévesztett virágok hoznak, mikor ismét günk volna, csakugyan nagyon-nagyon szeretnénk
vissza kell mennünk a négy fal közé, ahol megint mind-mind elvégezni, kezdve a legszorosabb hozbizonyosan ránktalálnak a hideg esték, az árnyé zánktartozóink és önmagunk iránti gondoskodás
kos gondolatok, eszünkbe kell jutnia annak, hogy tól egészen a legáltalánosabb és talán messze fekvő
a jövő tavasz talán már egy finom ráncot talál az emberi, kultúrabeli fáradozásainkig, tegyük fel, hogy
arcunkon, hogy' a közelgő tél talán még jobban ez az egyetlen oka van az őszi megborzadásnak,
megmélyíti a meglévő barázdát . . . gondolnunk a megint egygyel kevesebb nyár feletti szomorkokell őszre, elmúlásra, tűnő időkre, szomorú dol dásnak és akkor is azt kell mondanunk, hogy igen,
gokra.
igen, nagyon rövid ideig élünk, nagyon rossz ko
Boldog a gyermek, akit még nem bánt ez az rán meghalni, elmenni . . .
őszi homály, ez az őszi hidegülés. De már az ifjút
Azt mondják, hogy azok az emberek, akiknek
láthatjuk elkomolyodva maga elé nézni és először hosszú élet jutott osztályrészül, mennél tovább él
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nek, azaz mennél közelebb jutnak az utolsó alko
nyaihoz, annál jobban megbékülnek a halál gon
dolatával. Ezt az ellenséget igyekeznek ugyan
tudományos úton is szelidebbnek feltüntetni, mint
amilyennek az ember szokta látni: egy híres orvos
két-három évvel ezelőtt azzal a tétellel lepte meg
a világot, hogy a meghalás fájdalom nélküli, egy
másik világhírű tudós pedig egy felfedezésének
következtetéseiben bibliai életkort jósolt a jövő
nemzedékeknek s egyben gyönyörű magyarázatát
adta a halálfélelemnek is, de nekünk ma még sok
kal könnyebben megérthető megnyugtatás az, ha
a haláltól való félelem mindennapos jelei között
csakugyan találunk azzal az ezerféle és féktelen
életvággyal szemben halállal való megbékiilést is.
Ha az ember nagyon kifárad a napnak terheiben, alig várja, hogy az este eljöjjön és megpihen
hessen. Ha most már valaki annyira kifáradt, ha
már az az élet, amelyet úgy szeretett, annyira meg
viselte, hogy állandó pihenésre van szüksége, mert
már maga is érzi, hogy munkálkodni képtelen és
ha még ehhez megvan a lelkében az a ritka, de
áldott önmegnyugtatás, hogy ama nemes harcot
megharcoltam, a hitet megtartottam s végezetül el
tétetett nékem az örök élet koronája, akkor meg
értjük, hogy az ilyen ember nyugodtan várja a
halált, nem retteg attól . . .
Egy kórházban fekvő beteg Úrvacsorát óhaj
tott. Mikor a beszélgetés során biztatni és vigasz
talni kezdtem őt, így szólt: Nem akarok én már
meggyógyulni. Minek is? 74 éves vagyok, dolgozni
már nem bírok, mert elgyengültem, két hónapja
már jóformán semmit sem látok, úgy odavannak
a szemeim is, a gyermekeim sem gondolnak rám,
nem hiányzóm senkinek, nincs rám szükség sehol,
nekem sem kell már semmi, nem bánom, ha ma
is kell meghalnom . . .
íme, nemcsak félni lehet a haláltól és szeretni
az életet, hanem megfordítva is. Nemcsak vágya
kozni lehet folytonosan az életre, hanem meg is
lehet elégedni azzal. Nemcsak rossz, félelmetes
és ijesztő a halál, hanem jó, szelíd és megpihen
tető is.
A múlandóság gondolatával való foglalkozás
tételként állítja az ember elé azt, hogy a halál,
bármilyen kikerülhetetlen is, nem veszedelem, az
élet pedig kötelesség. És ebből a tételből üdvös,
szép és hasznos életfelfogásnak kellene következnie,
annak, hogyha olyan rövid az élet és olyan bizo
nyos az elmúlás, hogyha olyan sok a dolgom és
olyan kevés az időm, használjam fel bölcsen élet
időmet, annak minden napját. „Taníts minket úgy
számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk",
mondja a kilencvenedik zsoltár és ennél a kérésnél
nagyobb jelentőségűt földi életünkre nézve keveset
lehet találni. Bölcs szivet adj nekünk Uram, med
dig késel ? Könyörülj a te szolgáidon! Mert mi
pazaroljuk az időnket oktalanul és minden előre
látás nélkül. Ami minden szempillantásban fogy és
soha vissza nem jő, azzal úgy bánunk, mintha ki
fogyhatatlan örökségünk volna, amelyet gond nél
kül tékojolhatunk . . . Hol van az az ember, aki
életének napjairól olyan számadást tudjon adni,
amelyben nincsen késő bánat?! Amit otthon vagy

az iskolában kellett volna könnyen megtanulni,
azt az élettől drágán tanuljuk meg. Amit az élet
től tanulunk, azt is könnyedén elfelejtjük, adj ne
künk bölcs szívet, adj nekünk bölcs szívet, hogy
jól sáfárkodjunk időnkkel, amig nappal vagyon,
mert eljő az éjszaka, amelyben többé senki sem
sáfárkodhatik, nem munkálkodhatik. Eljő az éj
szaka, amelybe nem kísér el a becsületesen vég
zett munkák jutalma, mert nem tudtuk elvégezni.
Eljő az éjszaka, amelybe szemrehányások kísér
hetnek el, mert csak szerettünk, de nem dolgoz
tunk érettük úgy, mint- kellett volna. Eljő az éj
szaka, amelytől félnünk kell, mert nem hagyunk
úgy mindent, amint kellene, eljő az éjszaka, amelyen
halljuk a hangot: Térjetek vissza embereknek fiai
és zúgolódva megyünk a koporsóba, hogy rövid
volt az időnk, nem arra, hogy mindent elvégezzünk,
hanem arra, hogy belássuk azt, hogy elveszteget
tük vagy az egészet, vagy a nagyobb részét...
Mit akartok, testvéreim, abban az időben csele
kedni, amely nektek még hátra van ? Boldogítani
a tieiteket ? Tegyétek azt, de nagy akarattal és
az idő megbecsülésével! Van más célotok? Tegyé
tek azt! Tanítsatok, szeressetek, vigasztaljatok,
munkálkodjatok, kiki azt, amit élete céljául kitű
zött, de nagy akarattal, szorgoskodván az idővel,
amely elrepül felettünk, gyorsan és visz magával
minden pillanatban egy darabot az életünkből, a
drága napjainkból . . .
Te hozzád pedig Uram könyörgünk: Jó reggel
elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örven
dezzünk és vigadjunk minden mii időnkben.
Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk nap
jaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyben
gonoszt láttunk.
És legyen az Úrnak a mi Istenünknek jó kedve
mi rajtunk és a mi kezünknek munkáját tedd állan
dóvá nékünk, hogy ne töltsük el időnket hiába itt
a földön, nemcsak magunkért, hanem másokért is,
minden emberekért kérünk, hogy a mi kezünknek
munkáját tedd állandóvá . . .
K. L.

Bora Katalin.
I r ta : Kiss Samu.

Bora Katalin Luthernek, a nagy reformátornak
a felesége. Hosszú évszázadok után az első papné.
1499-ben született; némelyek szerint a Schvveinitz
melletti Löbenben, mások szerint Steinlaussigban,
Meissen közelében. Családja a kisebb nemesi osz
tályhoz tartozott. Édes atyját Bora Jánosnak hívták :
anyja pedig Hangwitz bárónő volt.
Korán árvaságra jutott s a rokonok az elsze
gényedett szülők gyermekének jövőjét nem tudván
másként biztosítani, beadták a ciszterciták nimptscheni zárdájába, amely kizárólag nemesi szárma
zású nők számára volt alapítva. Itt élte le fiatal,
ifjú éveit a kis Katalin. Azokat az éveket, amelyek
telve vannak színes ábránddal, ragyogó képzelettel
s ezer meg ezer vággyal az élet vidám örömei
és a leányság apró gyönyörűségei, ártatlan szóra
kozásai után. Mennyire ellentétben állott mindezzel
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ama komor zárdái hangulat, mely sötét árnyékként
borult a csapongó, gyermekded lélek kedélyvilá
gára. Természetesen, hogy nem érezhette jól ma
gát e fojtó s reá nézve teljesen idegen légkörben.
Maga mondotta el később, hogy egyáltalán nem
vallási rajongás vitte a kolostorba, mert míg a
rendszabályok külső betartására szigorúan vigyá
zott, addig azoknak szellemi tartalma sohasem fog
lalkoztatta lelkét komolyan. Olyan volt az a lélek,

Bora Katalin.

mint a kalitkába zárt m adár; repült volna ki a
szabadba, a friss levegőre, a zöld mezőre, virágot
szedni, napsugárban fürödni; de nem lehetett, nem
tudott. Útját állta a zárda fala.
Majd csodálatos dolgok történtek. Wittenbergben hajnalodni kezdett. A felkelő nap világossága
behatolt a nimptscheni sötét falak közé is. S az
újkor egészséges szellemi légáramlata feliidíté a
dohos kolostori levegőt.
Hatása alatt az apácák közül kilencen — köz
tük Bora Katalin — mindjárt el is határozták, hogy
leteszik a fátyolt. írnak haza szüleiknek, rokonaik
nak, hogy vegyék ki őket a zárdából, mert ők
apácák lenni tovább nem akarnak. De hiába volt
minden kérés és könyörgés: senkisem jött hazul
ról szabadításukra. Ki tudná leírni ezeknek a job
bára fiatal apácáknak szánalmas helyzetét, akik a
kegyesség álarca alatt olyan eszmének voltak
kénytelenek feláldozni magukat, ami ellenkezik az

2 1 . sz.

emberi rendeltetéssel s amit Krisztus sohasem hir
detett. Ki volna képes szavakba önteni azt az
epesztő vágyakozást és sóvárgást a szabadság után,
mely mint az erőszakkal elfojtott s lassan-lassan
kihamvadó szikra ott szunnyadt mindig e szeren
csétlen teremtések szívében s amelyet amaz új
kori friss légáramlat most teljes erejével felszított.
Olyan érzés lehetett az, mint mikor a szomjúság
tól agyongyötört, ki már már megadja magát a
szomjanhalás iszonyú gondolatának, egyszerre csak
üdítő vizet pillant meg s nem olthatja vele még
sem szomjúságát. Ok is szomjaztak az élet örömei,
a boldogság u tán; s mikor már-mái beletörődtek
abba a gondolatba, hogy számukra az életben
virág többé nem fakad s madárdal nem hangzik,
egyszerre csak mintha valami balzsamos tavaszi
szellő legyintené meg arcukat, mintha édes, örömöt
hirdető hangok ütnék meg füleiket: szívük meg
dobban a vágytól, keblük reménnyel telik meg,
hogy az ő szabadságukat, az ő boldogságukat je
lenti az. De jaj, e reményük is megtörik hozzá
tartozóiknak makacsságán és ósdi felfogásán.
Csoda-e, ha ily körülmények után nem riadnak
vissza attól sem, hogy önmaguk tegyék meg a
döntő lépést. Luthernek írnak. Felfejtik előtte siral
mas állapotukat, elpanaszolják, hogy akaratuk el
lenére tartják őket kolostorban s kényszerítik azokra
a vallási ájtatossági gyakorlatokra, amelyektől
testük-lelkiik irtózik. Segítségért könyörögnek, kü
lönben elpusztulnak a zárda nyomasztó levegőjében.
Lutherhez pedig nem hiába fordultak. Azonnal
értesítette őket, -hegy- k-ésr rajtuk segíteni.' Luther
megbízta egyik barátját és buzgó követőjét, Koppé
Lénárdot, hogy szabadítsa ki a megváltás után
áhítozó apácákat.
Koppé néhányad magával 1563. ápr. 4-én, hús
vét előestéjén, megállóit a zárda falai előtt. Az
apácák már várták őket. Adott jelre Bora Katalin
cellájának északi ablakán át lejutottak az udvarra,
majd Koppé és társai segítségével átmásztak a
kőfalakon. Amikor tehát a keresztyén világ a Krisz
tus halálából való feltámadásának megünneplésére
készült, ugyanakkor kilenc élve eltemetett nemes
kisasszony a saját feltámadásán munkálkodott. S
amikor másnap, húsvét reggelén, a harangok érc
nyelve és a hívők szívből fakadó éneke fennszár
nyaló hangon hirdette: feltámadott; ugyanakkor
kilenc fiatal leány halk, sóhajszerű imája vegyült
bele a harangok zúgásába és a hívők ünnepi zso
lozsmájába : feltámadtunk.
De a zárdán kívül még nem érezték magukat
egész biztonságban, még nem voltak mentek min
den veszedelemtől és aggodalomtól. Az a nem
könnyű kérdés állt előttük, hogy a túlbuzgó katholikus György herceg birtokán hogyan juthatná
nak mihamarabb és a felismertetés veszélye nélkül
keresztül. Koppé leleményessége olyanformán oldotta
meg a kérdést, hogy egy üres hordókkal megra
kott szekérre ültette őket, mindenik hordóba egyegy apácát rejtve. így értek a menekülők harmad
napra nagy rettegés és sok hányattatás után Torgaun keresztül Wittenbergbe, ahol Luther a már
üres Ágoston-rendűek zárdájába helyezte el őket
ideiglenesen.
(Folyt, köv.)
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Tyltyl (a Világossághoz). Mi ez ? . . . Nem az
ő énekük . . . Más hangnak hinném . . .
(Folytatás.)
A Világosság. Ez az Anyák éneke, akik eléjük
(A két kicsi, akiket „Szerelmesek“-nek hívnak, jönnek .. .
(Eközben az Idő bezárja az opál kaput. Meg
egymást gyengéden átölelve, kétségbeeséstől sápadt
arccal, odajárulnak az Időhöz és letérdelnek előtte.) fordul, hogy egy utolsó pillantást vessen a teremre
Első Gyermek. Édes, jó Idő, engedd, hogy s egyszerre észreveszi Tyltylt, Mytylt és a Vilá
gosságot.)
elmenjek vele 1 . . .
Az Idő (elképedve és dühösen). Mi ez ?... Mit
Második Gyermek. Édes, jó Idő, engedd, hogy
csináltok ti itt ? . . . Mik vagytok ? . . . Mért nem
itt maradjak vele! . . .
Az Idő. Az nem lehet! ... Már csak háromszáz- vagytok kékek ? . . . Merről jöttetek be ? . . .
(Előbbre jön, kaszájával fenyegetve őket.)
kilencvennégy másodperc időnk van . . .
• A Világosság (Tyltylhez) Ne felelj n ek i! . . .
Első Gyermek. Jobb szeretnék nem születni! ...
Nálam a Kék Madár. . . Eldugtam a köpönyegem
Az Idő. Nincs választás! . . .
Második Gyermek. Édes, jó Idő, én nagyon alá . . . Fussunk . . . Fordítsd meg a Gyémántot,
elveszti a nyomunkat . . .
későn fogok érkezni! . . .
(Kisurranak balra az elülső oszlopok között.)
Első Gyermek. Már élni se fogok, mikor ő lejön !
(Függöny.)
(Vége.)
Második Gyermek. Sohase látom többet! . . .
Első Gyermek. Egyedül leszünk a világon ! . . .
Az idő. Ez mind nem az én dolgom ... Panasz
kodjatok majd az Életnek . . . Én összekötöm az
A félreismert jóltevő.
egyiket, elválasztom a másikat, amint parancsol
Németből fordította : B aldauf Gusztáv.
ják... (Megragadva az egyik gyermeket.) Gyere !...
(Folytatás.)
Első Gyermek (küzködve). Nem, nem, nem ! . . .
Jöjjön ő is ! . . .
És benn a templomban! Mily felemelő hatás
Második Gyermek (az elsőnek a ruháiba akasz- sal voltak rám a szegény magyar lutheránus
kodva). Hadd i t t ! . . . Hadd it t ! . . .
deákra az ott tapasztaltak. Szinte éreztem, mint
Az Idő. No, de hiszen nem a halálba viszlek, emelkedett evangélikus önérzetem, — hogy ne
hanem az életbe . . . (Elhurcolva az első gyerme vétsen szám — büszkeségem. Hát még sem vagyunk
ket.) Gyere ! . . .
oly szegények, oly szánalomra méltók, nem elhagya
Második Gyermek (sóváran tárva ki karjait az tott ev. egyházunk! Vannak még, akik nem szé
elragadott gyermek felé). Mondj valami jelt l . . . gyenük ezt a fény és pompa nélkül való egyszerű
Csak egyetlen je lt! . . . Mondd, miről ismerlek evangélikus templomot és istentiszteletet ? Oh
meg ? . . .
mint örültem, mily boldog voltam, mikor a tem
Első Gyermek Mindig szeretni foglak ! . . .
plomban, abban a hatalmas nagy alkotásban szét
Második Gyermek. Én leszek a legszomorúbb néztem és láttam, hogy minden hely el volt foga földön . . . arról megismerhetsz! (Összeesik és lalya; elfoglalták pedig az előkelő urak, tirinők,
fekve marad a padozaton.)
magasrangú katonatisztek, csupa művelt, tekinté
Az Idő. Jobban tennétek, ha remélnétek . . . lyes emberek. És hogy hallgatták a prédikátor
És most — készen vagyunk... (Megnézi a homok igehirdetését, még ebben is mintha finom fegyel
órát.) Már csak hatvanhárom másodpercünk van... mezettséget, előkelő diszkrét magatartást észleltem
(Utolsó, hatalmas mozgolódás az elmenő és volna. Mert van ám különbség a templomban meg
maradó gyermekek között. Sietős búcsúszavakat jelenők között. Egynémelyik úgy nekitelepedik
váltanak: Isten veled, P ierre! . . . Isten veled, padjában, mintha nem a templomban, hanem korcs
Jean . . . — Minden nálad van, ami kell ? . . . Hir mában volna, mások arcán meg szinte látszik az
desd előre az én gondolatomat! . . . Nálad van az unalom, hogy szeretne távozni vagy éppen a kö
újfajta szenesítőd ? . . . — Beszélj a dinnyéim zöny, kinek tekintete messze révedezik, kiről le
rő l! . . . — Nem felejtettél itt semmit ? .. . — látszik, hogy messze viszik gondolatai, el máshová.
Próbálj majd megismerni! . . . — Meg foglak ta Mikor a templomban megjelentnek arcáról leolvas
lálni ! . . . — Ne veszítsd el a gondolataidat! . . . hatni, hogy lelkileg nincs itt, csak testileg, nem
— Ne hajolj ki nagyon a Világűrbe! . . . — Adj tudom másban, de bennem nem kelt az illető ked
hírt m agadról!... — Azt mondják, nem lehet!... vező véleményt.
De, de . . . próbáld csak m eg! . . . — Mondd meg,
Milyen egész más képet nyújt egy magyar
ha lehet, hogy szép-e ? . . . — Eléd megyek evaug. templom. Igaz, itt is vannak mindig hit
m ajd! . . . — Én trónon fogok születni! .. . stb., buzgó egyháztagok is, kik majdnem minden isten
stb. • . .)
tiszteleten résztvesznek, de hol vannak ők, a többség
Az Idő (kulcsaival és kaszájával hadonászva). kik nem jönnnk el. Hol vannak a vasárnapi istentisz
Elég már ! E lég! ... A vasmacskát felszedték ! .
telet idején ők, akik sátoros ünnepen majdnem
(A gálya vitorlái sorra elhúzódnak a kapu előtt kiszorítják a rendes templomlátogatókat ? Hol
és eltűnnek Hallatszik a gályán levő gyermekek vannak a mi uraink: a hivatalnokaink, tisztvise
távolodó kiáltozása : „Föld! ... föld ! ... Látom ! .. lőink, az előkelők, a gazdagok, a műveltek, a
Milyen szép !... Milyen ragyogó ! Milyen nagy !.. .“ „mérvadó tekintélyek" ? Az összehasonlítások sok
Aztán, mintha a végtelen mélységből jönne, nagyon szor sértenek, nem akarok sérteni, de amikor most
távoli, örömmel, várakozással teljes ének.)
önkéntelenül is összehasonlítást teszek: vájjon

A kék madár.
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azok a német evangélikus kereskedők, iparosok, hogy legyen teljes a vasárnapi munkaszünet. A
vállalkozók, gyárosok, hivatalnokok, tisztviselők, városokban és falvakban még egyre szaporodik a
ügyvédek, bírák, tanárok menyiben kevesebbek, vasárnap megdicsőítésére emelt templomok és ima
mint a magyarországiak? Talán vagyon, művelt házak száma. Ha van még áldozatkészség népünk
ség, tudomány, kötelességtudás, megbízhatóság ben az ily középületekre, akkor van még szükség
tekintetében hátrább vannak-e? Nem, mindebben érzet a keblekben a vasárnap megszentelésére is.
előbbre vannak ők, de főkép: egyháziasságban, Akkor lehet és van reményünk, hogy a vasárnap
vallásosságban, áldozatkészségben és emberszere- megszűnik vasárnap lenni és valósággal az Urnák
tetben. Hogy a német nemzet a legnagyobb, a leg napja lesz az.
gazdagabb, leghatalmasabb államok egyike a föld
Tegye meg mindenki a maga körében, a maga
kerekségén, ennek okát evangélikus vallásosságá erejéhez képest, a tőle telhetőt. Legyen jelszónk:
ban, egyháziasságában is kell keresnünk.
vasárnap semmit el nem adok, semmit nem vá
A mi népünk nem tart vasárnapot, hanem in sáriok, hanem az Úr parancsolata szerint az Úr
kább vásárnapot; a mi népünk nem szereti az nak napját megtartom. Az Úr házának pitvarába el
Istenházát, jobban szereti a szórakozások, pillanat megyek. Ha szólít a templom harangja: „Örven
nyi örömöket nyújtó házakat. Istentiszteletek ide dezzetek az Úrnak, földnek minden lakosai, szol
jén felkeresi inkább a sörméréseket, korcsmákat, gáljatok az Úrnak vigassággal, menjetek ő eleibe
pálinkás butikokat. Abban leli örömét, gyönyörű örömmel, menjetek be az ő kapuin hálaadással,
ségét, élvezetét, hogy ihatik — sokszor éhgyo az ő pitvariba dicsérettel: adjatok hálákat neki,
morra — bort, sört, pálinkát, spirituszt. Sokszor áldjátok az ő nevét (Zsolt. 100.); ne mentegesse
— különösen városhelyen — már a délelőtti isten- magát senki sem : szántóföldet vettem, öt iga bar
tiszteletről jövet találkozik az ember részeg, ittas mot vettem, feleségemet hoztam (Luk 14, 20).
férfiakkal. Vájjon ezek nem röstelik-e, hogy má Örüljön a ti szívetek, mikor ezt mondják, a temp
sok, ismerőseik látják őket lealacsonyulva a sárga lomba megyünk, hol Úr Istennek szent igéjét hall
földig? És a délután és az est? E napszakok idő juk. És akkor ti is érezni fogjátok a vasárnapnak
töltéseiről az ember csak lelki szomorúsággal, bá egész hétre kiterjedő ezt a szép áldását, a lelki
nattal és könnyek között szólhat. Vasárnap dél békességet és a boldogító örömet, mit a költő ih
utánjától másnap reggelig ezek a jelszók: pohár, letett ajka így zeng:
kártya, muzsikaszó.
„Csüggeteg szívem is új örömre éled,
Hogy hangzik az Ige : „van egy dicsőbb élet,
Oh, mennyi csalódásnak, keserűségnek, testi
Van egy igaz Isten! . . . "
lelki szenvedésnek és boldogtalanságnak szülő
Áldott e hely, jertek, kiket száz bú vérez,
okai ezek ; az elkeseredettségnek és kétségbeesés
Meggyógyultok it t e n i - - ...............................
nek mennyi gyászos emléke fűződik az ily vasár
Vége.
(Lampért.)
napi délutánokhoz! Hány szerencsétlen család,
gyenge nők és ártatlan gyermekek szenvedik meg
kínosan, fájdalmasan, éhezve fázva, nyomorogva
V EG Y ES.
az ily vasárnapokat. Szánalomra méltó kép az ily
magyar vasárnap. És ha azután még a másik, a
Sztehlo Kornél kitüntetése. Örömmel adunk
harmadik és a többi vasárnap is ilyen —hová jutunk! hírt olvasóinknak Sztehlo Kornél, egyetemes egy
„A mi népünk elpusztul és olyan szánalmas házi ügyész, a protestáns közös bizottság előadóját
módon, hogy mire kimúl, már népi is lesz kár érte, ért kitüntetésről. A király a közügyek terén, külö
mert már előbb lealjasodik lelke, elernyed teste. nösen az egyházi ügyekben sok éven át kifejtett
Hetvenezer magyar hal meg évente tüdővészben, működése elismeréséül magyar királyi udvari taná
ezeknek és ezek szüleinek véréből a legnagyobb csossá nevezte ki. Méltán éri e kitüntetés Sztehlo
részben már a pálinka égette ki az ellentállási Kornélt, mert egyházunk ügyeiben igazán fáradha
erőt. Szörnyű az a látvány, mely szombat estétől tatlanul és sok éven át működött már eddig is s
vasárnap éjfélig (és azontúl is) a pálinka és apró evangélikus protestáns irodalmunknak is egyik leg
korcsmaüzletek előtt az ember szívét tépik. A va szorgalmasabb munkása. Hisszük és reméljük, hogy
sárnapok valamennyi között a legszomorúbb napok ; a jövőben is az marad s e kitüntetése alkalmából
azokon látszik legvilágosabban, miként cserélődik őt felkereső jókívánatokat, melyek közé sorozzuk
ki a méregkeverő boltokban a józan emberanyag a magunkét is, további lelkes munkálkodása ösz
a részeggel, a beszámítható a beszámíthatatlannal.“ tönzőjéül fogja tekinteni.
A budapesti ,.Tabitlia-nöegylet“ ismét meg
Ily szomorú bizonyítványt állított ki csak a minap
a keresztyén vasárnapról a Magyar Nőegyletek kezdette ez évben áldásos működését. A szegények
Szövetségének küldöttsége abban az emlékiratban, felvétele okt. 7-től kezdve a délelőtti órákban a
melyet a magyar kormány fejéhez benyújtottak, központi városházán lévő helyiségében, a szerdai
azt kérve, hogy a vendéglők országszerte zárva összejövetelek pegig a Deák-téri ev. iskola ülés
termében tartatnak.
tartassanak vasárnapon.
Az egyház aranykönyve egy újabb lappal gya
De ebben és ehhez hasonló mozgalmakban
biztató reményük van, hogy „felderül“ még a ma rapodott, melyre a szepesváraljai egyházközség írja
gyar vasárnapnak is. Mind sűrűbben halljuk a va fel kegyes jóltevőjének, a szept. 16-án elhunyt
Roller Lujza asszonynak, Koller Alfréd ottani egy
sárnap megszentségtelenítése ellen a felszólaláso
kát, tiltakozásokat, még az ipari és kereskedői házfelügyelőjének a nevét. A nemeslelkű úrnő végkamarák gyűléseiből is halljuk azt a kívánságot, rendeletileg harminckétezer koronát hagyott az
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egyháznak, kétezer koronát az ottani nőegylétnek,
általános vagyonának szétosztása után megmaradt
egytizenketted részét pedig a felállítandó diako
nissza-intézménynek. E nemes példa soha el nem
múló szép emléket emel a megboldogultnak. Legyen
Istennek áldása az ő emlékezetén és alapítványain!
A locsmándi új szeretetház ünnepélyes fel
avatása f. évi október 8-án folyt le a gyülekezet
tagjainak és számos idegen vendégnek részvétele
mellett. Délelőtt 9l/2 órakor a templomban gyüle
kezett össze a nagy sokaság, ahonnan az rövid
bevezető istentisztelet után harangzúgás mellett
hosszú menetben az új szeretetházba vonult, mely
nek tágas udvarában elhelyezkedett. Itt egy köz
ének elhangzása után a helyi lelkész imádkozott
és a hajadonegylet Gerocknak „Bethánia" című
szép énekét adta elő (az új ház neve Bethánia),
mire Brunner János esperes úr lépett a rögtönzött
kis oltár elé és magas szárnyalásé, gyönyörű és a
hallgatóságot mélyen megható avatóbeszédét tar
totta, melyet szép imával végzett. Ismét felhang
zott a hajadonegylet „Die Sache ist dein Herr Jesu
Christ“ kezdetű szép éneke, mire Jány Ferenc
egyházi felügyelő és Löw Fülöp, helyi lelkész rövid
záróbeszédeket tartottak. Utóbbi különösen meg
emlékezett az intézet nagy jóltevőiről, nevezetesen
egy Heimler János nevű egyháztagról, ki nyolcadtelkes gazda létére 8000 koronát érő házhelyet
házikójával együtt ingyen engedett át a gyüleke
zetnek az új épület céljaira, továbbá Jány Ferenc
egyházfelügyelőről, ki összesen 1360 koronával
járult az építési költségek fedezéséhez, néhai Pacher
János és unokája Pacher Gyuláról, kik összesen
726 koronát adtak s másokról, kik a szép cél
elérésében segítették a gyülekezetét.
Közének fejezte be a gyönyörű ünnepélyt, mely
nek végeztével a hajadonok még 168.51 korona
összegű oífertoriumot gyűjtöttek az építési költsé
gek fedezésére. Ők látták el az egész épületet
gyönyörű virágdiszszel is. Délután 2 órakor az üj
házban az esperes és számos vendég jelenlétében
még a kisdedóvó vizsgája folyt le, mely kitünően
sikerült. A kedves apróságok énekeltek, szavaltak,
játszottak és az előkelőbb vendégeknek virágcsok
rokkal is kedveskedtek. Az esperes, a helyi lelkész
és a felügyelő beszédei bezárták ezt a kedves
utóünnepélyt is. Az új házban, mely szépen, prakti
kusan és a mellett aránylag igen olcsón a múlt
nyáron egész csendben, minden kéregetési akció
megindítása nélkül felépült, most egyik dísze a
községnek. Magában foglal egy tágas óvodatermet,
két árva-szobát, egy aggastyán-szobát (elhagyatott
öregek számára) és mint az egésznek középpontját,
egy diakonisszalakást — a mellékhelyiségekkel
együtt összesen 12 helyiséget. Az építési költségek
összesen 8500 koronát tettek ki, a mi, tekintetbe
véve, hogy a mennyezetek vasgerendák és tégla
boltozattal vannak megszerkesztve, valóságos Isten
csodája. Persze a sok kézi és igás munkát az
egyháztagok ingyen végezték.
A locsmándi Bethánia-szeretetház középpontja
óhajt lenni a gyülekezeti belmissziói munkának és
ki akarja egészíteni a templom és az iskola mun
káját. Míg emezekben az elméleti keresztyénséget
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hirdetik, a szeretetház á gyakorlati keresziyénséget
akarja hirdetni a hitből fakadt irgalmas szeretet
cselekedetei által. Kívánjuk, hogy minden nagyobb
falusi gyülekezetben létesüljön mielőbb egy, a locsmándihoz hasonló szeretetház.
Aranylakodalom. Ritka szép és megható ünne
pély folyt le e hó 15-én Bielek Miksa ny. Józsefműegyetemi tanár, a gépészettan és gépszerkezettannak 44 éven át volt előadója házában. Ugyanis
e napon ünnepelte a még mindig friss testi és
lelki erőben levő tudós tanár nejével, sz. Kéler
Szidóniával házasságuk ötvenedik évfordulóját. A
családi körben tartott ünnepségen a gyermekek,
vők, unokák és meghitt barátoktól övezett arany
lakodalmas párhoz Kaczián János esperes, lapunk
főszerkesztője intézett megható beszédet s áldotta
meg az ötvenéves frigyet. Ez alkalomból a József műegyetem rektora, Rados Gusztáv, a műegyetem
tanácsa nevében meleghangú levélben üdvözölte
egykori kartársát. Széleskörű tisztelőik pedig a
gratulációk egész özönével halmozták el őket. Gyer
mekeik közül Aranka, Bajza Lajos máv. felügyelő
felesége. Irma, Fleischer Péter cs. és kir. vártüzér
alezredes neje és dr. Bielek Károly budapesti ügy
véd gyermekeikkel könnyek között állották körül
édes szüleiket és nagyszülőiket s a gyöngéd figye
lemnek és szeretetnek számos jeleivel halmozták
el őket. Mi is szívből kívánjuk, hogy a minden
áldásnak kútfeje áldja meg s aianyozza be éle
tünknek alkonyát csendes, békés napokkal.
Iskolatársak 30 éves találkozója. A soproni
evang. líceum ama volt tanulói, kik ezelőtt 30 évvel
jártak ott a Vili ik osztályba és tettek érettségi
vizsgát, dr. Pruzsinszky János tanár meghívására,
Sopronban, múlt szept. hó 29-én és 30-án, talál
kozóra jöttek össze. A volt 36 növendék közül
eljöttek 15-en, nevezetesen: dr. Ajkay Béla répcelaki földbirtokos és a dunántúli ev. egyházkerület
főjegyzője, dr. Falcsik Dezső pozsonyi jogakadé
miai tanár, Farkas Elemér büki ev. lelkész, Fodor
János aradi máv. felügyelő, dr. Hoffmann Albert
bécsi orvos, dr. Kovács Soma budapesti fogorvos,
Füzy Béla soproni vasúti tiszt, dr. László Samu
kapuvári járásorvos, dr. Lázár Alfréd budapesti
orvos, Márton Jenő pozsonyi ev. főgimnáziumi tanár,
Mesterházy Sándor nemespátrói ev. lelkész. Király
Mátyás zalaegerszegi ev. lelkész, dr. Poszvék Gyula
soproni orvos, dr. Pruzsinszky János a budapesti
Tanárképző gyakorlóiskolájának r. tanára és dukai
Takách Ferenc dukai földbirtokos.
A megjelent iskolatársak 29-én este a „Pan
nónia" szállodában ismerkedési estélyt tartottak,
melyen csakugyan újra kellett megismerkedni néme
lyik bajtársnak'egymással, mert az idő az egykor
ifjú arcokat nagyon is férfiasakká változtató.
Másnap aztán reggeli 9 órakor a soproni ev.
templomban gyűltek össze az osztálytársak hála
adó istentiszteletre, melyen az ünnepi ének elhang
zása után Farkas Elemér büki lelkész gyönyörű
beszédet tartott.
A templomból az evang. főgimnáziumba vonul
tak. Itt az intézet igazgatója előtt a tanári kar
jelenlétében dukai Takách Ferenc tolmácsolta a
régi maturánsok háláját, köszönetét, tiszteletét.
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Majd Poszvék Sándornál és Timiig Károlynál
tisztelegtek. Lefényképezietés és közös ebéd után
véget ért a kedves találkozás. Baráti szövetségüket
megújítva, egymásra Isten áldását kívánva búcsúztak
el egymástól és tért meg közülünk kiki övéihez
tovább folytatni hivatása munkáját Isten segedel
mében bizván.
M. S.
Képes Luther-naptár címen csinos kiállítású,
tartalmas új kalendárium jelent megHetvényi Lajos
soproni líceumi tanár és Scholtz Ödön ágfalvai
lelkész szerkesztésében az 1912. évi könyvpiacon.
Már a naptár címlapját három szép kép díszíti :
A tanítványok elbocsátása, Luther Wormsban és
Magyar hitvallók aláírással. Ezen képek Králik
Gusztáv soproni liceumi rajztanár remekei. Az áttekintően szerkesztett naptári rész után, mely min
den szükséges tudnivalóra kiterjed, az építő, tanító
és mulattató rész következik, nem kevesebb, mint
91 oldal terjedelemben. Hozza azonkívül a naptár
Sárkány Sámuel és Geduly Henrik püspökök, vala
mint Stadler Tófor, besztercebányai j jóltevő élet
rajzát és képét, továbbá számos képet Jézus Urunk
és Luther életéből, valamint a magyar népélet
köréből. „A múlt év krónikája" című rovat részle
tesen kiterjed az elmúlt év összes fontosabb egy
házi, politikai és társadalmi eseményeire s szintén
számos képet tartalmaz. Összesen 36 kép díszíti a
Luther-naptárt, melyek közül Szenes Fülöp „Árvák"
című festményének reprodukciója mint műmelléklet kiválóan értékes. Tekintve azt, hogy az eddig
megjelent protestáns naptárak túlnyomóan refor
mátus ízűek, melegen üdvözöljük a „Luther-naptár“-t,

Haltenberger, K assa

mely híveink evangélikus önérzetes és öntudatát,
igyekszik ébreszteni és fejleszteni. Ára 60 fillér,
mihez egyes példányok megrendelésénél még 10 fillér
postaköltség melléklendő. Megrendelhető Hetvényi
Lajos liceumi tanárnál, Sopron, Paprét 2. sz.
Házi gyógytár címen Boross János fordításá
ban egy népszerű kis füzet jelent meg, mely való
színűleg hamarosan fog elterjedni népünk körében.
A füzet a házi gyógyszerekkel foglalkozik, ame
lyeket népünk használni szokott s útbaigazítást ad
azok használatára, betűrendben sorolva fel őket s
egyben, ami igen helyes, nemcsak azt mondja meg,
mikor szabad valamelyiket használni, hanem azt is,
hogy mikor nem szabad, mert ártalmas. Második
része a nagyobb betegségekkel foglalkozik, azok
ismertető jeleit adja, hogy a járatlan is felismerve
azt, többé ne próbálkozzon, hanem orvoshoz for
duljon s annak megérkeztéig is tudjon valamit
tenni a fájdalmak enyhítésére. A könyvecske a
fordítónál, Boross Károlynál kapható Nagykárolyban.

SZERKESZTŐI ÜZENET.
Munkatárs. A feltett kérdésre a felelet: Igenis, érvény
ben van a lapnál az elv, hogy a munkás méltó az ö ju tal
mára. De, sajnos, nagyon csekély a lehetőség. Csupán
kivételes esetekben lehetséges a díjazás és aki erre igényt
tart, az előre jelzi a kívánságát. Jelenleg is szunnyad kéz
irataink között egy pár olyan, melynek közlése díjazáshoz
van kötve s várja szerzőjének nagylelkű elhatározását. Az
ez évi összeg nagyobb részét az éppen ilyen okokból jelen
leg megakadt pályázatok emésztették fel.
Ttirökbeese. Várjuk szíves válaszát. — H. I. Közölni . ,
fogjuk. — R. E . Aszód. Intézkedtünk. — K. S. Köszönjük.

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

A la p ítá s i év 1810.
cFest, tisztít, mos gyorsan, szépen.

tankönyvek

—

a legújabb kiadásokban, továbbá

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

REMÉNY
finom csontlevélpapir
ss és bélelt borítéK ::
Egy csinos doboz 50 levélpapír
és 50 borítékkal 1 korona. —
Ugyanaz úri alakban 1 K 50 fill.
Kapható a Luther-Társ. könyvkereskedésében, Budapest, Vili.
kér., Szentkirályi-utca 51/a. sz.
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L u th er-T á rsa s. k ö n y v k e r e sk e d é s é b e n ,

Budapest, Vili. kér., Szentkirályi-utca 51/a.
kaphatók. Könyvjegyzékkel készséggel
szolgálunk. Felkéretnek hitsorsosaink,
hogy mindennemű könyvszükségletüket
kizárólag a Luther-Társaság könyv:

kereskedéséből fedezzék.

Hornyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdája Budapesten. 52299
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