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Öseisik: igy imádkoztak!
Békesség a messze valóknak és békesség a közel

valóknak. . . Esaiás 57, 19.
Irgalmasságnak Istene, Setegeknek Ura, ki dicsőségesen ural-

kodol az egeken és a, földön!, szívemnek mélységes buzgóságábul
könyörgök szent felségednek: tekints kegyelmes szemeddel mind az
egész földön lakozó népekre; tekints irgalmassan a te keresztyénicte;
legkiváItképpen pedig az mi szegény nemzeWnkre. Plántáljad az jó
békességnek állandóságát minden helyeken és miközötWnk is; oltal-
mazzad édes hazánkat minden kegyetlen ellenségnek pusztító és vér-
ontó fegyverétül. Ne engedgyed, hogy az idegenek bé-iithessenek az
mi betereinkben. hogy valami rablást tegyenek, hogy öldököljenek és
őmiattok semmi kiáltás ne legyen az mi utzéinkon. Uram! szabadiis
meg minket az idegenek kezekbül, kiknek szájok szól hazugságot és
kiknek jobb kezek álnokságnak jobbkeze. Terjeszd ki kezedet a
magasságbul és mentsd meg országunkat. Szállyon szent áldásod
fejünkre, küldgy minékünk segítséget szeniséges helyedrül, hogy örül-
llessünk Istenünk szabadításában és a mi Istenünk nevében zászlót
emellyük, hogy a mi községeinken az irgalmasság és az igazság elöl-
találják egymást, az igazság és a békesség egymást tsókolgassák. JóI-
lehet Uram!, hogyha meg akarsz bennünket ítélni az mi bűneinknek
érdeme szerint bizony megérdemeltük igenis, hogy haragodnak nagy
voltában reánk fordulván e/ronts és kigyomlálj bennünket. Alnok-
ságink fejünkön felyül-halladnak, a mi bűneink szinte az egeket érik,
mert a kegyetlenség és az igazságtalanság elhatalmazott országunk-
ban; minden tetuiek vakmerő bátorságban élnek; özvegyet, árvát meg-
ölnek; nints az embernél igaz isteni félelem, nintsen az keresztyéni
szetetet. Mindazonáltal szállyon le ellenünk való haragod, tseleked-
gyél velünk irgalmasságodnak nagy volta szerént; bocsásd meg szent
Fiadnak 'érdeméért minden bűneinket s 'áldd meg országunkat mind

1, lelki s {esti békességgel. Algy meg minket Uram! mind fejenként az
I bgke$.s~gl)ek, szelídségnek és alázatosságnak lelkével, hogy mind-I nyájan minnen magunk-között egyenlő akarattal legyünk és az ke-
I resztyéni tiszta szent szeretetek kötelével egybeköttetvén egy-szívvel
1 lélekkel egyessek legyünk: oltalmazz bennünket hasomlástul, mindenI párt-ütéstül és vis--sza-vonyástul, mert lám magad mondottad, hogy

I
velemety- ország magában megh/;omlik,elpusztuJ. Aldd meg tni feje-
delmünket és tanátsosit, hogy fl alállyák azt, ami az országnak hasz-
nára szolgál. Tartsd meg te SZt ~ igédnek hirdetését is, hogy mindez
világ végezetiglen az idvessége 'udomány az mi országunkban meg-
maradgyon és így az Or Jézus n tisztusben való hit által megigazulván
békességünk légyen Istennel és az istennek békessége; mely fellyül-
halad minden bölcsességet, tartson meg minket az örök életre. Amen.

Totkos András györi lelkész ,,Engesztelő áldozat"
rímű imádságoskönyvéból, 1709.
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GYOR, 1944.

Baress-nyomda: Uzsaly és Koncz (Harangszó nyomdája) Győr, Andrássy-út 24.



Naptári és egyéb tudnivalók az 1945. évre.
Az. állatkör (iodiakos) jegyei.

~ kos, ;~ bika, M ikrek, ~ rák,
~ oroszlán, tr szűz, n mérleg, ~ skor-
pió, ~ nyilas, ,Q,J bak, fi" vízöntő, :;::; ha-
lak. Az első három jegy tavaszi, a második
három nyári, a harmadik három őszi, a negye-
dik három jegy téli.

Farsang tartama.
A farsang viz kereszt napjától húshagyó keddig tart,

vagyis január 7.-töl február 13.-ig bezárólag, tehát 38
napig. .

Csillagászati évszakok.
Tavasz kezdete: március 21o-én O óra 3}; perckor.

Ezen időben a nappal egyenlő az- éjjel: tavaszi napéj-
egyenlőség. - Nyár kezdete: június 21.-én 19 óra 52
perckor. - A mi földrészünkön leghosszabb ezidötájt :
a nappal: nyári napfordulás. - Osz kezdete: szep-
tember 23.-án 10 óra 50 perckor. A nappal ezidőtájt
ismét egyenlő az éjjel: őszi napéjegyenlőség. - Tél
kezdete: december 22.-én 6 óra 4 perckor. Ekkor ami
vidékünkön leghosszabb az' éj : téli napfordulás.

\

Fogyatkozások 1945-beD.
Ez évben két napfogyatkozás és két

holdfogyatkozás lesz.
1. Gyűrűs napfogyatkozás január 14-én.

Nálunk nem látható. Kezdődik 3 Ó. 22 p.,
végződik 8 Ó. 41 p.

2. Részleg es holdfogyatkozás jún. 25-én.
Nálunk nem látható. Kezdődik 13 Ó. 26 p.,
végződik 19 Ó. 2 p.

3. Teljes napfogyatkozás július 9-én.
Nálunk mint részleges napfogyatkozás lát-
ható. Kezdődik 12 Ó. O p.skor, végződik
16 Ó. 55 p.

4. Teljes holdfogyatkozás december 19.
Látható minálunk is. Kezdődik dec. 19-én
O Ó. 38 p., végződik 6 Ó. 2 p.

Tel'mészeti é.,szakok az égaljunk alatt.

Gazdasági naptár.
Novenaekáuatok szoptatási idótartama:

Ló és szamárcsikó 3-6 hónap
Bárány - 3-4
Malac 2-2'/.
Borju - - - 2'12-3'/2
Kecskegida - - 2'-2'/2

Az állatok betegségere való szavatosság.

Az eladó jótállani köteles:
Lovaknal- taknyosságért 15, kehességért 15, cso-

könyösségért 30, buta-csiráért 30, bőrféregért 30, havi
vakságért 30, fekete hályogért 30, rozsféregért 30 napig

Teneneknél : francia kÓrságén 30 napIg.
Juhoknál : himlőért 8, rűhért 8, férges t üdönyava-

lyáért pO, métely- és májrothadasért 60 napig .
Sertéseknél : borsó ka kérért 8 napig.

Tél: dec. 22.-töl febr. 24.-ig -
Télutó : febr. 24.-től rnárc. 19,. Ig
Tavasz: marc, 21.·től máj. le.-ig
Nyárelő: máj. lfi.vtól jún. 8.-ig -
Nyár: jún. 22.-től a ug. 2O.-ig -
~yárutó: aug. 2O.-tól szept. 2L-ig
Osz: szept. 23.-től nov. IL-ig -
Télelő : nov. IL-lől dec. 24.-ig -

tartama 64 nap
24
58
23
73
32
51

·43

A papírkorlátozó rendelet értelmében naptárunk csak szükített terjedelem-
ben jelenhetett meg. Ezért több rovatnak el kellett maradni:

Bud~pestl útlIlutató_
Miniszterelnökség: 1., Szent Cyörgy-tér 1.
Belügyminisztérium: 1., Országház-u, 30.
Pénzügyminisztérium: 1., Szentharomság-tér

5. szám.
Kereskedelemügyi minisztériurn: II., Lánc-

hid-utca 1. szám.
Pöldmívelésügyí minisztérium: V., Kossuth

Lajos-tér ll.
Vallas- és közoktatásügyi minisztérium: V.,

Hold-u. 16.
Igazságügyi minisztérlum: V., Markó-u. 16.
Honvédelmi minisztérium: I., Szentgyörgy .

tér. 1.
Külügyminisztérium: 1., Vár, Disz-tér 2.
Lee-főbb áll. számvevőszék: IL, Fő-u. 81.
M. Kir. Közigazg. Biróság: IL, Lánchid-u. 2.
Rendórfökapítányság: V., Ferenc József-tér

7-8. szám.
Utlevélosztály: V., Gr. Vie-yázó Ferenc-u. 5.

A hold fényváltozásainak jegyei.
• újhold, ) első negyed, @ holdtölte, ([ utolsó n.

*

Rendőrségi Közigazg. oszt. Talált tárgyak
nyilvántartása: IV., Veres Pálné-u, 24.

. Rendörföparancsnokság : VIlI., Mosonyi-u. 5.
Honvéd főparancsnokság: 1., Disz-tér 17.
Honvéd városparancsnokság: IV., Veres Pál-

né-u, 1.
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara: V.,

Szemere-ucca 6.
Allamvasútak igazg.: VI., Andrássy-út 75.
Menetjegyiroda: V., Vigadó-tér 2.
ürsz. Társ. Bizt. Intézet. üTI: VIlI., Fiurnei-

út 19. szám.
Magánalkalmazottak ürsz. Bizt. Int. MABI:

Bethlen Gábor-tér 1.
Központi városháza: IV., Városház-utca 9.
Föpolgárrnesteri hivatal: IV., Váci-uo 62-64.
Nemzeti Muzeum: vm., Muzeum körút

14--16.
Képviselőház: V., Kossuth Lajos-tér 2.
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Napok I Evangélikus Római Ma~yar Bibliai ([
katolikus keresztnevek vezérfonál

II Hétf1 Ojév . Újév Almos, -ke, Csobor IGal. 3, 23-29. ~
2 Kedd Ábel Jézus sz. n. Acsád, Érd, -ike Róm. 5, 17-21. ~
~ Szer. Benjámin Genovéva *Gyöngyvér, Tenke Gal. 4, 4-5. t"
4 Csüt. Leona Titusz pk. Ölved, -ke, Turány, -nke Ján. 1, 14. <f
5 Pént. . Simon Teleszfor Pk.! Edőcs, El1ék (Ellák) 1. Ján. 2, 1-2. <f

Szo. I Vízkereszt Vízkereszt Korond, Koronke <, Ezs, 60, 1-6. n---_.-
1. hét. Vízker u 1 vas Róm 12 '1-5' Luk. 2' 41-52.

71 Vas. GI Attila I GI Szent cs. "Gyopár
8 Hétfő Szörény Szörény Szörény, -nke, Tas
9 Kedd Marcell Julian vt. Jutas, -ke, Patony, -nke

10 Szer. 1Melánia Vilmos pk. Ag mánd, *Kökényes
II I Csüt. Ágota. Higin p. vt. Lelez, -tii
12 Pént. I Ernő' Ernő ap. Kaplony, Kaplonka
13 Szo. Vidor Veronika I Csongor, -ka, Tabos, -ka-'----'--- --------'---_._------'-_ ...__ .

Ézs. 61, 1-3.
Ef. 4, 2'3-32.
1. Ko'r. 12, 12-27
Ján. 17,4-lD, 21
Filip 2, 7-8.
Zak. 6, 12-13.
Mk. 3, 1-6.

2. hét. Vízker. u 2. vas, Róm. 12: 6-16; Hn.:.:...,::2=--::...:I;-I::....:Ic..:....__ ---'---, _
t 4 Vas. I G2 Bódog '1'--G2-Hi1á-;:-Pk]'~;-\1idor, -ka, Bódog Zsolt. 24.
15 HBtfő I Lóránt Rem. Sz. Pál I Bajna, Uzor Zsid. 1,3-8.
16 Kedd Gusztáv I Marcell p. vt Agord Zsid. 2,7-10.
17 Szer. I Antal lAntalap. Jeles, -ke, Szakacs Ef. 1,17-23.
18 j Csüt. I Piroska I Piroska sz. vt 'o' Piroska, Vezekény Zsid. 13, 1-2.
191 Pént. II Sára i B. Margit Bonce, Boncos, * Csöpi Ef.. 5, 1-2.
201 Szo. Fáb. és Seb. I Fáb. és Seb. ÖSbő, -ke, Saprony I Zsolt. 65, 1-5.

_____ o

3. hét. Vízker: u. 3. vas. Róm. 12: 17-21; Mt. 8: 1-13.

21
2223
24
25
26
27
4. hét. Hetvened vas. I. Kor, 9: 24-10: 5; Mt. .20: I-:-W.

Vas. G3 Agnes G3 Ágnes sz.1 Báránka, Báránd, Atakúr Zsolt. 105; 1-5.1 ,~
Hétfő Artur Vince vt. Enyed, Östend Zsid. 12, 12-15 ..~
Kedd Zelma - Raimund Aracsa, Arad, Emese 1. Tim. 1,15-16 ,~

Szer. Tádé Timót pk. * Bébolne, Madar Zsid. 9, 13-14. tt
Csüt. I Pál ford. ; Pál megt. Bottyán, Talrn ád Mk 8, 38. ti
Pént. Vanda PoliKarp Balambér, .Tege Mt. 5, 4"3,48. ~
Sza. l Lothar Arsz. Sz. Ján. Kara, Karád, Batár Zso It. 96, 1-8. ~.~_.

28 Vas. I Hetv. vas. G4 Hetv. vas] Erőd, Erőke, Túz II. Thess, 1, '~. ~
29 Hétfő I Adél Szal. Sz. Fer. Szalók, Ajbars I 1. Thess. 1, 4. ~
30 Kedd I Mártonka Martina sz. Batiz, -ke, Rugacs . I. Thess. 2, 20. ~
31 Szer. I Virgilia I Bosco sz ..Ján * Csörsz, Keménd I. Thess. 3, 9. I <t"

A hold fényváltozásai: .
([ Utolsó negyed 6-án 13 Ó. 47 p.
If) Uihold 14-én 6 Ó. 6 [l.
j) Első negyed 21-én O Ó. 48 p.
@ Holdtölte 28-án 7 Ó. 41 p.

Vízkereszt hava. Télhó.
Régente: Vízöntő hava.

Vízkereszt a külmisszié
ünnepe. Imádkozzunk az

eeyház missziójáért.Elsején a nap hossza 8 Ó 31 p,
8. hó végéig 55 perccel nő ,

,"""
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J.Megsebesínetell büneinkéU"

Napok I Evangélikus I 'Római I Magyar Bibliai
1

([
katolikus keresztnevek vezérfonál ,

1 Csüt. Ignác '1 Ignác pk. vt. I Ézelő, Jutócs Zsol t. 46, 11. t'
2 Pént. Karolin I *Gy.szt.B.A,! Opik«, Szirony, -nke Mt. 7, 7-ll. ~
3 Szo. Balázs Balázs pk. Csapó, Csapod, Telegd Luk. 10, 20. n

5. hét. Hatvariad vas. Il. Kor. ll: 19-12 : 9; Luk. 8 : 4-15 ..

4 Vas. Hatv. vas. G5 Hatv, vas. Gyalrnaz, Késa I. Kor. 1,17-18

5 Hétfő Ágota Agota sz. vt. Ösöny, Ösőnke, Szered I. Kor. 1, 18-31

6 Kedd Dorottya Dor. sz. vt. Györ, Györinke, letőke 1.' Kor. 2, 1-8.

7 Szer. Tódor ROl11Uald ap. Adács, *Jávorka I.Kor. 2, 9-16.

8 Csüt. Aranka Máth. Sz. Jári Becsend, Küne 1. Kor. 3; 1:8.

9 Pént. Abigail Alex. CiriIl Cseder. Tab 1. Kor. 3,9·23.
"

10 ' Szo. Elvira Skolasztika Cselernő. ládorka I. Kor. 4, 16-21
--
,J6.'b'ét. Ötvened vas. 1. Kor, 1'3 : 1-10; Luk. 18: 31-43

it Vas. ötv. vas. G6 Fars. vas. * Áldás ka, Henyö JálOl. 3/ 16-17. d]2 Hétfő Lidia 7 szervi ta al. Kerecsény, Mad.a II. Kor. 8, 9. A
]3' Kedd Ella R. Sz. Katalin Béttyoke, Onga .Ián. '15, 12-13. A
'l4 Szer. Bálint Hamv. sz. i'tt Adony, Pató 1. Ján. '3, 17-18 ----J5 Csüt. Fausztin Kolorn.Kolos Keselőd, Szirond 1. Pét. 4, 8. --...,.
~6 Pént. Julianna I Julianna vL. * Felhőke, Zelemér, lele Példb. 10, 12. rp,sl

nl Szo. Donát Donat pk. vtl Edömén, Szekcsö 1. Ján. 4, 7-ll. K
7. bét. Böjt 1. vas, II. Kor. 6: 1-10; Mt. 4: 1-11.

18 Vas. Invocabit I Gl Invocabit I Kál, Köte, Veinö 1. Pét. 1, 13. ~
19 Hétfő Zsuzsánna Konrád hv, * Szende, '" Szendike Lk. 9, 51-56. ~
20 Kedd Álmos Aladár pk. Aladár, Öned' I. Jan. 5, 18-20 ti
21 Szer. Eleonóra Eleonóra Opos, Szögyén L Pét. 3, 9. 11
22 i CSÜt. I Gerzson Péter székf. Keve, Ar ács Zsid. 10, 19-24. ~
23! Pént.' I Alfréd DO!11.Pél. et. Levéd, Szemere, -rke II.. Tim, 2, ~-1O I ~
241 Szo. Mátyás Mátyás aps. Berencs, Dobó ZSid. 12, 1-4. ~

/

8. bét. Böjt 2~ vas. L Thess. 4: 1-7; Mt. 15: 21-25.

25 Vas. I Remíniscen G2 Rernínisc. * Géza, Tarcai ' Zsolt. 8, 7. ~
26 H<tfő I Sándór. K. Sz. Margit' 'Gyö,ö. Gyö,;k,. Tarzó Zsolt. 98, ~
27 Kedd -Akos Gábor Passz. Bátor, -ke, Berze, Be~zike Gal. 3, 13. t'
28 'Szer. Elemér Román ap, Arvád, Árvácska, Elemér Ap. Csel. 4, 12 tr

Böltelö hava. Télutó. A hold féríyváltozásai:
Régente: Halak hava. cr Utolsó negyed 5-én 10· ó. 55 p.

• Úihold 12-én 18 Ó. 33 p. Itt a böjtI
Elsején a nap hossza9 ó 34 P. l Első negyed 19-én 9 Ó. 38 p .
• hó vé~éi~ I Ó 26 perccelnő. ® Holdtölte 28-án 1 ó. 7 p.,



•

..Imé. az Istennek ama báránya 1"

Napok I Evangélikus Római Magyar Bibliai i[
katolikus keresztnevek vezérfonál -

1 Csüt. Albin Albin pk. Ajándok I. Kor. IS, 3. ~
2 Pént. LUjza Simplic p. Fáncsoly, * SzendiJe I. Pét. 1, 1S-19 re
3 Szo. Kornélia Kunigunda Kölp, Kölpenke:CsilJavér l. Kor. 6, 20. 1"6

9. bét Böjt 3. vas Ef 5' 1-9' Luk 11' 14-28
4 Vas. Oculi IG3 Oculi Ebe, Gyöngyös, -ke Zsol t. 123, 2~3. Gf2
5 Hétfő Adorján Özséb Dercsike, Ösze PélOb. 28, 13. GE
6 Kedd Gottlieb Perpetua * Iharos, Jharka, Ongor Jan, ll, 51-52. jf
7 Szer. Tamás Aq. Tamás Csepely, -ke, Réva I. Kor. 1, 18: jf
8 Csüt. Zoltán Ist. János Zoltán, Zsoit, Réka Mt. 18, 51-52. jf
9 Pént. Franciska Francisk~ Becő, Becődi, Tengöld Mt. 15, 1-W. a.

10 Sza. Olimpia 40 vértanu Csetény. -nke, Somló Ján. 8, 1-11. d
o

_

to. hét. Böjt 4. vas. Ga!. 4: 21-31; Ján. 6: 1-15.

11\ Vas. Laetare G4 Laetar.e Borsa, Borsod, "'Szilárd I ZS,olt. 66, 1-5. I A-
12 Hétfő Gergely L Gergely p. Baja, Ináncs, Inéncse Rom. 8, 26. I A-
13 I Kedd Krisztián Szabin * Ilmérke, ~'Sellő Zsolt. 37, 7. ,=-=14\ Szer. I MatiI"d Matild Abossa I JeL 25, 5. :::
15 CsUt. Nemz. ünn, Nemz. ünn. Nemesd, -i, Szepes. -ke . I J án. 1, 29. pl
16 Pént. Henriette I Geréb pk. Suránd, tÚlor Jel. 21, 3-5. 1f!1l
17 Szo. Gertrud Patrik pk. Abos, Oros, -ka I Zsid. 10, 32-39 f'I!!'*I1'
ft' hét Böjt 5 vas Zsid 9' Il-IS' Ján 8' 46-59.. ,
18 Vas. Judica I G5 Fekete v. * Kászon, ,;,Fiiriecske Zsolt. 43. )~

19 Hétfő József József Kecel, Kecelle II. KUL 5, 14-21 ff
20 Kedd Hubert IB. CsákMór Csák, Kötön, * Lengő I. KOL 15,54-57. ff
21 Szer. Benedek Benedek ap. Bendegüz, Belár, Horka 1. Jan. 7, '32-39 ~
22 Csüt, Oktavian G. Katalin Cséka. Tüköre Jan. 17, 12. ~
2d Pént. : Frumenc FájcI. Szüz Magod, Kartal. Kartalla Luk. 7, 36-50. ~
24 Szo. f Gábor Gábor főa. Sél lye, Séllyike J án. 12. 23-36. ~_____ . __ o

25 Vas.
26 Hétfő
27 Kedd
28 Szer.
29 csüt.
30 Pént.
31 Szo.

Virágvas. G6 Gyo. B. A.I
Manó Emánuel'
Hajnallea Dam. János
Gedeon Kap. János
Cirill Nagycsüt.
Nagypéntek Nagyp. Ht
Arpad Nagyszomb.

Március t.: Kormányzóok
megválasztásának napja.

Böjtmás hava. Télutő,
Régente: Kos hava.

Tavaszkezdet 21-~n Ü ó. 38 p.

Elsején a nap hossza II 4 4 P.
a hó \'~~éig 1 Ó 40 perccel nő .

A hold fényváltozásai:
[ Utolsó negyed 7-én 5 Ó. 30 p.
~ Újhold l-l-en 4 Ó. 51 P
]1 Első negyed 20-án 20 Ó. II p.
A Ho'dtölte 2,'l-8n 18 Ó. 4-t p
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"Én vagyok a feltámadás és az élet."

Napok Evangélikus .1 Bibliai
vezérfonál

Római'
katolikus

Magyar
keresztnevek

13. hét. Húsvét 1. napja: 1. Kor. 5 : 6-8; Márk 16: 1-8.
Húsvét 2. napja: Csel. könyve 10: 34-'11; Lukács 24 : 13-31.

-----;c--

Márk. 16, 6. í~
ol. 3, 1. i ~

p. Csel. 4, 3"31 ~
án. 20, 29. ~
Tim. 4, 7-8. I,d
Pét. 1, 1-2. I ,dt

Kol. 3, 2-4. Á
Húsvét u. 1. vas. 1. Ján. 5 : 4-19; Ján. 20: 19-23.

t Vas.' Húsvét vas. G Húsvétvas. Hagyód, Hsgy ák«
2 Hétfő Húsvéthétfő *Húsvéthétfő Iba, Ibádka K
3 Kedd Keresztély Rikárd pk. Bénye, ~ Gyöngyvirág A..,

Szer. Izidor Izidor pk. Sitö, -ke, Turdos J
5 Csüt. Vince Ferreri Vince Vasárd, Vasárka, * Petúr 1.
6 Pént. Cölesztin Cölesztin Csát, Taloson L
7 SZO. Herman , Herm. József I Árpád, Arpádka

, :14. hét. .
8 Vas. Quasim. g. Gl Fehér vas. Kölcse, Kölcsike 1. Pét. 2, 2-3. A.
9 Hétfő Erhardt Konrád Csom on, '"Pillangó 1. J án. 5, 4-10. A

10 Kedd Zsolt Ezekiel
,

* Büvel!ő, Gyalán, J án. 20, 19-31.
_.

-t ~
11 Szer. Leo 1.Leo p. * Dalia, Sana I 1. Sám. 2, 6. ..-......
12 Csüt. Gyula Gyula p. Gyula, Szajol. -ka I Mt. 28, 7. ~'

13 Pént. Ida Hermenegild I Otény, öténke I Ján. 20, 26: I~
14 Sza. Tibor Jusztin vt. Böd, Káton Ján. 20, 27. I;~

, 15. hét. Húsvét u. 2. vas. 1. .Pét, 2: 21=25;· Ján. 10: 11-16.

Ke~~ed Kecsö -ke I L~k.24,"li:35.T:~ ., '1 'ő I Ján. 10,27-29. I tt
ény I M.t. 28, 20. t~
r, * Csinos, Za ta Ef'.. 2, 8-10. .~

Écsi, Sarkad 1 1. Ján. 4, 10. ~
'" Kincsoke ! I. Tim. 2, 1-2. ~~

ád Karancs Szalacs i Mt. 6, 33. ~_2.. .__ .-.!. "__ _ _ . '--_

Húsvét u. 3. v,as. 1. Pét. 2: 11-20; J án. 16: 16--23.

15 Vas. Mis. Sajtóv. G2 Miseric. I Etes,
1-6 Hétfő Lambert Labr. B. Józs .. "Enik
17 Kedd Anicét Anic~t p. .. I Etecs
18 Szer. lIma Sz. Jozsef u. I Elerué
Hl Csüt. _ Kocsárd Emma i Ées,
20 Pént. Tivadar Tivadar hv. I Aesar,
21 'Szo. Anzelm P. Konrád \ Csom

16. hét.

22 Vas.
23 Hétfő
24 Kedd
25 Szer.
26 Csüt.
27 Pént.
28 Szo.

Jubilate
Béla
Gyö.rgy
Márk
Ervin
Arisztid
Valéria

17. hét.

29 Vas. ICantate
30 Hétfő Katalin

Húsvét hava. Tavaszhó.
Régente: Bika hava. Krisztus él!,.

A hold fényváltozásai:
([ Utolsó negyed 5-én 20 Ó. 18 p,

Elcején a nap hossza 12 Ó 49 P. ~ Uihold 12-én J 3 Ó. 29 p.
a bó yégéig 1 á 35 perc cel nő. .'lll Első negyed 19-én 8 Ó. 46 p.

I (-if) Holdtölte 27 -én II Ó. 33 p.



"Krisztus is szere"e az egyházat."

I
Római Magyar 1 Bibliai 1· IT

Napok Evangélikus katolikus keresztnevek i v~zél'fonál ,~

1·1 Kedd I Fülöp ! Fülöp és Jak.1 Bánk, Szalk, Szal ka I Kol. 3, 10-13. I'jt
2 r Szer. I Zsigmond I Athanáz I "Égike, Kol. 3, 14-15. I .~.1;
31 (süt. Irma ISz. t .feltaL Cserne, "Bűszke, UgOCS<lI K~l. 3, 16-17. .~
4
I
Pént.IFlórián. l Monika I Sárd, -ik«, ';'Tulipán _ R~m. 1, 16-17·j.d

5 Sza. Gotthárd IV. pius p. Dudar. Nyék I Rom. 5, 6-ll. i Á
lS_ hét. Húsvét u. 5. vas. Jakab 1 : 22-27; Ján. 16 :23-'30.

6 lvas. IRogate, ,I G5 Rogatel r , Akiok«, * Napóka I 1. Ján. 5, 14-15 A·,7! Hétfő Napoleon B. Gizella • * Dalma, Jóbágy Jakab 1, .5-8. :;::;
8 i Kedd I Gizella Mihály főa. ,Salló, -ka, *Ventúr I Luk. 18, 9-14. :;:;
9 I·Szer. i Gergely i Naz. Sz. Ger. Öszény, Őszéndi, Tar I Mt. 21, 21-22. i i4!'

tO ICsüt. iMennyb.ü. Aldozócsüt. Altagúr, ';'Bogyó I Csel. 1, 1-11. rF'
II I Pént. I Mamer,tas Hieron;. Fer. ?zéc,s, Szé~se~, Szécsenke I II. Thess. 3, 1. .~~
12 Szo. Pong rac Pong rac , Ocseny, Ocsenke Luk. 18, 1-8. ,~{

19. hét. Húsvétu. 6. vas. 1. Pél. 4: 7-ll; Ján.15 : 26-16-: 4. ._--
l3/vas. Exaudi G6Exaudi Gyöngy, ';'Édeske I Ján. 17, 12-13. t1t
14 Hétfő Bonifác Bonifác Bajka, Bakony i Ef. 1, 19-23. tr
ISI' Kedd Zsófia Salle Jánoos ,;,Indár, Torda I Ef. 2, 19-22. ~~
16 Szer. I Mózes Nep. János Báta.: Bátka, Botond I Róm. 5, 21. P=fi'C
17 (sür. I Pask ál I Pask ál hv. Husvéd. -k» Ezék. 18,31-32 ~
IR! Pént. Erik Verianc 'il CsengeJlő, Tegze,Tegző II. Kor. 4, 10-13 ~
191,. Sza. Ivó I Cölesztin Buda Budánka * Ara II. Kor. 4, 14-16 ~.=-=-=-=-....!....:.-.::. --'-...:....; _-,!---=' _ _L J .

20 b' Pünkösd I. napján: Csel. 2: 1-13; Jén . 14: 23-31. .
. et. Pünkösd Il. napján: Csel. 10 : 42-48; .Ién.. _3.i.,1:....:.6--7'-'21'-.. _

20 I Vas. Pünkösd v. I G. Pünk. vas: "Ab~~;-T~~'ul~~csa I t Kor. 2, 10. <j!
21 IHétfő Pünk. hétfő Pünk. Hétfő Hősed.- Hősike, *5 zűdeli I Csel. 14, 17. <.f
221 Kedd Júlia Júlia sz. vt. GyuJácska ! Csel, 8, 14-17. ~<5
23 I Szer. Dezső Dezső pk. vt. Szada, Tékes, Téleesdi '1 Ján, 6, 44-52. Fl!
24 (süt. Eszter Ker. segíts. . Dalmad, Gyökös. * Rob. Csel. 8, 5-8. n
25 Pént. O.:~.án' VI,L 0er.?, ..p. 1 Csatád, Szöncsöd, Old. II Joel, 2,,, 23-24'j ~
26 Szo. Fulop Narel Fulop , C~emez, -ke, Füged Ef. 1, 0. ~

21. hét. Szentháromság vas. Róm. 11 : 33-'36; Ján.. 3: 1-15.

27\ Vas. Szthároms, I Gl Szenthár. i Béld. To~mos, -ka I Luk. 6, 36-42. I Jr
28 Hétfő Emil. IÁgo~ton pk. ! Lél, Lelte (pünk.) Csanád, Csel. 2, 40. I Ji"
291 Kedd MaXIm I Pazzi Magd. I Kajdon, Káma 1 Mt. 16, 16. . ~<i

30 i Szer. I Nándor I Árki Janlea I Kézd, Kézdi, * Ékes : Zsolt. 84, 6. I ,~
3 t ! Csüt. Petronella I Úrnapja I * DaJló, Keve, Kevike·· ! Filip. 3, ~1. I .d
Pünkösdhava. Tavaszutó. J A hold fényváltozásai: I

Régente: Ikrek hava. ([ Utolsó negyed 5-én 7 Ó. 2 p. Imádkozzunk konfirman-
Elsején a nap hossza 14 Ó 27 P. ~ ÚjhQ~d ll-én 21 Ó. 21 p. I dusainkért!
• bó végéig 1 Ó 14 perccel nö. I ]} Első negyed 18-án 23 Ó. 12 p.® Holdtölte 27-én 2 Ó. 49 p. I



, ••legyetek irgalmasok 1"

~apok
1

· Római I Magyar Bibliai Ifr
Evangélikus katolikus keresztnevek vezérfonál ' 'It.

I Pamfil I Pamfil 1 Kadocsa, Ajnács" I Zsolt. 51, 12. I J}
Anna Erazmusz I Dengizék, Szentő, Vécse Mt. 6, 25·33. .J'tl.

1 Pént.
2 Szo.

22. bét. Sz t.vhár. U. 1. vas. I. Ján. 4: 16-21; Luk. 16: 19-31.

2 KloÚld I I Csellő (Cae~~), * JJ;!kó - ! 1. Ján-.-·3-,-13-.1-8-:-'-:;::-
ar. .F~renc I Szöd, Szöny, Szőnyi ke I L~k. 14, 16·24. :::
onif ác pk. I Csány, =Razsony, *Zenő I R?m. 14, 4. ~
?rbert pk. I Tobor, Káld, Zerind I Jan. 8, 51. pf
obert hv. Rasd, Rssdi= Zsolt. 103, 1·4. ~
z. Sz. Szíve Medes, Siklód II Zsolt. 103; 10·13 .~
imusz és F.I CigI!:-~' Jávor ~~~t.103, 14.2~ tt

23 bét. Szt.-hár. u. 2. vas. I. Ján. 3: 13-18; Luk. 14: 16-24.

10 Vas. I G2 Margit G3 Ma~git "1 Bács, Urai, -ke, Csém , Róm. fo,i'll.1 n
11 Hétfő I Barnabás Barnabás ap·1 Gorda. Gord~ska 1 Mt. 10, 39. ~
12 Kedd Klaudiusz Fakundói J. Adonka (Antonina) fl. Kor. ID, J3. I ~
13 Szer. I Tóbiás Páduai Antall "Barangó, * Firtos, -k« I Zsolt. 86, 7. I Pc~

14 Csüt. Vazul Nagy Vazul I Enycdő, Ilm ár IGal. 4, 1·7.' ~
15 Pént. Vid Jolán Jólánka, Öcse, Bés I Zsolt. 102.20-21 ~
16 Szo. Jusztin R. Sz. Ferenc Csernel, Tömörkenv 1. Kor. 12, 3. I fl

----
24. hét. Szt.-hár. u. 3. vas.!. Pét. 5: 6-ll; Luk. 15: 1-10.

Dúl : Luk. -15-,-1-1-':)!f' It'
ke I Mt. 24, 35. 'n

1. Thess. 5, 5. n
ára I Mt. 13, 46. n
od, -ke i tvH. 5, 14. <.E

I J a'kab 5, 16. i:.tE
Ó, -ce I Luk. 9, 24. ~

Szt.-har. u. 4. vas. Róm. 8: 18-23; Luk. 6: 36-42.

3 Vas. Gl Klotild G
4 Hétfő Kerény' K
5 Kedd Bonifác B
6 Szer. Norbert N
7 Csüt. Robert R
8 Pént. Medárd Jé
9 Szo. Félix Pr

17 Vas. G3Töhötöm G4 Rainer hv. Madocsa, Bezeg,
18 Hétfő Arnold Efrém ea. * Écska, * Szeret
'19 Kedd Gyárfás Gyárf., Prot. Gyul ánka
20 Szer. Ráfae! Szilvér p. . I Solyrn ár, Solym
21 Csüt. Alajos Gonz. Alajos I Csizér, -ke, Oszö
22 Pént. Paulina Paulinpk. Ákos, Szőked
231 Szo. Zoltán Ediltrud I Édua, Keve, Ked'
25. hét.,

24 Vas. I G4 Iván
25 Hétfő I Vilmos
26 Kedd János,Pál
27 Szer. László
28 Csüt, I Arszlán ,
291 Pént. I Pé,t. és Pál
30 Szo. 1 Pál

G5 K. Ján. sz.] Erős, Levente lll. Kor. 15, 10'1 if
V,ilmo1 : I Mágocs,Mágocsa,Darvad Ján. 8, 12. if
Janos es Pal Ogotái, Ogúz I I. Kor. 15, 19. Id
Ireneus' I Csitár, Hadad 11. Kor, 15, 22. Id
László kir.. * Kegyes, -tli, * Mátka ! 1. Kor. 15, 20. Á
Sz: Péter, Pat Csere. Kesző, Kesz i I 1. Kor. 11,31.32

1

A
I Pal ernl. Apoz (Alpinián), Kereany I Zsolt. 32, 5. :::

Péter-Pál hava. Nyárelő.
Régente: Rák hava.

Nyárkezdet 21-én 19 Ó. 52 p.
Elsején a nap hossza 15 Ó 42 P. I
21.i. 17 perccel nő , a hó végéig I

4 perccel fogy. 1

A hold fényváltozásai: of.-e: Trlanón,
({: Utolsó negyed 3·án 14 ó. 15 p, 18.-a: Kormányzónk szü-
G Újhold lG-én 5 Ó. 26 p. letésnapla,
) Első negyed 17-én 15 Ó. 5 p. H© Holdtölte 25·én 16 Ó. 8 p. 28.-a: onvédnap.



t: J ULI U S 1?
'~ ./.

Evangélikus I Rómaikatolikus
Magyar

keresztnevek
Bibliaí

vezérfonálNapok

Szt -hár u 5 vas Pét 3' 8-1"5; Ll1Ik 5: 1-1126 hét

t Vas. G5Tibold G6 Jéz, sz. v. V érbulcsú.Cseg e.Kapolcs Mt. 5, 20-24. ,....--2 Hétfő Ottokár Sarlós B. A. Sallód, -i, Soltony. -nka Mt. 5, 24-26. ,....--3 Kedd Kornél Mind. sz. p. =Litte, Ny uszti 1. Kor. 16, 1'3-15. ~'

4 Szer. Ulrik ·Ulrik pk. I * Imola, ócsád l. Kor. 16, 15-16.[ ~
5 Csüt. Enese Zakk. Antal 'o, Enese, Sillö, -ke, Zete 1. Kor. 16, 16-19.\ e
6 Pént. Ezajás lzaiás pr. I Gilvádi, -ácska, Sigér, -ke Zsolt. 115, 1. e
7 Szo. Cirill Cir. és MetÓd Bánd, -ika (Pantén), Luk 6, 38. ti

27 hét Szt -har u 6 vas Rom 6' 3-11' Mt 5' 20-26,
8 Vas. G6Teréz G7 Erzs. k-né Csató, -ke, Eperjes Mt. 21, 28. M
9 Hétfő Lukr écia Veronika sz. Börcs, Várdó, Várdócska 1. Ján. 4, 18. ~

10 Kedd Amalia Amália Livőd, Löd, ':' Zenedő Jer. 17, 14. ~
11 Szer. Lili I. Piusz p. Csen te, Csentő, -l1e II. Ko r. 5, 9. ~
12 Csüt. i Izabella Gualb. János Abony (Patern.) * ZilIe II. Tim. 1, 10. ~
13 Pént. I Jenő Anaklét p. Dér, Derecske, Szól át, -ka Zsid. 12, 15. <f
14 Sza. Eörs Bonaventura Bojta, Zalán, -ka Ján. 10, ll. <fo
28 hét Szt -hár LI 7 vas Róm 6' 19-23; Márc 8: 1~9.

4, 26-29. <f
d. 4, 12. ~
hess. 2, 2. ~

Kor. 1, 4. ~
10, 45. "IE

d. 10, 24 ~
12, 49. ~

Szt -hár LI 8 vas Róm 8' 12-17' Máté 7' 15-23

t5 Vas. G7Henrik G8 Henrik cs. Barót.vxa, Csank, Örkény I M~.
16 Hétfő Valter Karm. B. A. Szőllős, -ke, Bodola I z"
17 Kedd Elek Elek hv. Gyönyörő, Ond, -ika 1. T
18. Szer. Frigyes Kamill hv. Kadán, *Cseppikő, Szemö II.
19 Csüt. Emilia Páli Sz. Vince Verseny, -ke, Biborka Mk.
20 Pént. m~s Jeromos hv. Elesd (Ill.) , Keszőke Zsi
21 Szo. Dániel Praxedes Bakacs, Csala, * Réske Mt.

29 hél , , -22 Vas. G8M.Magd G9M.Magd. Csonge, Szinta, Vajta Ef. 2, 1-3. j(1
23 Hétfő Lenke Apollinár pk. Atakám (Apoll.), Kalocsa Ef. 2, 4-7. a.
24 Kedd Krisztina B. Kinga Mondola, Vassány(Vars.) Ef. 2, 10-13. .d25 Szer. Jakab Jakab ap. Tomor, -a, Boda/ka !

Ef. 2, 14-15. o.
26 Csüt. Anna I Anna assz. Csobán Ef. 2, 16-18. ~27 Pént. Olga Pantaleon Fonyód, Fonyóka, Ajtony Róm. 7, 14-20. Jt\
28 Sza. Ince Ince p. Bars, -ike, Csele, Ecséd Róm. 7, 21-25. --.,
30 hét Szt -hár u 9 vas 1 Ker 10' 6-.13; Luk 16' 1-9

29 Vas. G9Márta G 10Márta sz. * Rába, Virág, ", Viránka II. Kor. 5, 1-5. --30 Hétfő Judit Judit vt. Árboz, Szemény II. Kor. 5, 6-IQ ~
31 Kedd Oszkár Loy. Ignác ", Tüzinke, Megyer, -ke II. Kor. 5,11-21 ~

Jakab hava. Nyárhó. A hold fényváltozásair
legsürgősebb munká-oc[ Utolsó negyed 2-ánlg ó. 13 p. A

Régente: Oroszlán hava. ~ Újhold 9-én 14 Ó. 35 p nál is fontosabb az isten-
Elsején a nap hossza 15 ö 54 P, l Első negyed 17-én 8 ó. 1 R·

hó ® Holdtölte 25-én 3 Ó. 25 p. tisztelet.
a végéig 54 perccel fogy.

Utolsó negyed 31-én 23 ó. 30 p.



- .

Nk' Római Magyar Bibliai ,. ff
apox . katolikus keresztnevek vezérfonál IL

1 I Szer. I Vasas Péteri Vasas Sz. Pét. Vasod, Vasóka, Etéd I II. Kor. 6, 1-10 ~
2 (süt. I Lehel Lig. Alfonz Regös, Torló I II. Kor. 6, 14. ,~
'3 Pént. Hermina István er. 'Var~ág, Mélikke Filip. 3, 12-16. ti
4 Sza, 1Domonkos Domonkos I ':'DéJibáb, Törtel, Tórtelle I Filip 3, 17-4,1.1 ti

31. hét. Szt.-hár. u .. lD. vas, I. Kor. 12: 1-11; Luk. 19: 41-48,
----c---

5 Vas.
6 Hétfő
7 Kedd
8 Szer.
9 (süt.

10 Pént.
11 Sza.
32 hét.

12 .Vas.
13 Hétfő
14 Kedd
15: Szer.
lb (süt.
17 Pént.
18 Sza.
33. h~t.

191 Vas.
20 I Hétfő
21 Kedd
221 Szer.
23, (süt.
241Pént.
25 Szo.

Sz~.-hár. u. ll. vas. I. Kor. 15: 1-10; Luk. 18: 9-14.

Gll Klára I Gl2 Klára sz.1 '"Sugár Luk. 7~3é-50.~
Ipoly Ipoly, Kassz. I ~ lbol y , Barakany Efez. 5, 2, n
Özséb Özséb hv. I Devecser, Vadony Zsolt. 39, 6, n

1Mári~ Nagy B. A. Nagyod, Nagyóka,Tarcsa I II. Kor. 9, 1-5. Gi€
Ábrahám Joakim öte, otike II. Kor. 9, 6-15 Gi€
Anasztáz I Jácint hv. ~etény, ~eté~ke, Ari~a I IL. Kor. 10, 1-11 j;"t
Ilona . Ilona cs, ';'Borostyan, '.'Regehu Rom. 14, 17, j;"t

Szt.-hár. u. 12. va8, II. 'Kor. 3 : 4-9; Mk. 7: '31-37.
._------

Gl3 Lajos pk Ozdor, Macsó I IL ~r. 13, 13. j;"t
Szt.lstv. kir. Vajk, Gyápoly Kol. 1, 1-8. d
Santal Franc. Csanta, Zsadány, -nke Kol. 1, 9-14. ,«;It
Timót ':'Bog/árka, Maglód Kol. 1, 15-20. A
Ben, Fülöp Cakó (Zakeus), Farkas Kol. 1, 21-29. A

I
Be~tala~ ap. Badacson,Tatárd,Tatárka I ~ol. 2, 1-5. :::
LaJOS kir. * Buga, Köricsez Kol. 2, 6-7. :;:

GIOOszv.
Berta
Ibolya
László
Emőd
Lőrinc
Tibor

Gll Hav,B,A. Havadi, Emőd, Szalard Mt. 23, 34-39. ~
úr színvált. Désike, KoL 2, 8-17, l>=(€
Kajetan hv. Csiperke, Encs, -ike Kol. 2, 18-23.
Cirjék vt. Bussa, '"Sudár, -ka Kol. 3, 1-7.
Viann. Ján. Csedén, -ke, Rovazd Kol. 3, 8-17.
Lőrinc Adarn ás, * Csilla Kol. 3, 18-25.
Zsuzsanna Télrján, -ka (Taurin) Kat 4, 1-6.

Gl2Huba
István kir.
Sámuel
Menyhért
Farkas
Bertalan
Lajos

34. bét

26 Vas.
27 Hétfő
28 Kedd
29 Szer.
30 (süt.
31 I Pént.

Gl3Izsó
Gebhárd
Agoston
Erneszt
Róza

I Erika
Nagyasszony hava.

Nyáruto.
Régente: Szűz hava.

Elsején a nap hossza 14 ó 58 p
a hó végéig 1 ó 32 p.-cel fogy.

Szt.-hár. u. 13. vas, Gal. 3: 15-22; Luk. 10 : 23"7"'37.
--~--------------

G14·Zefir. p. =Srélíke, Koppánd I Zsid. 4,14-16. 1 'WIl
Kalaz. Józs, Káloz, Décse, Décsinke Zsid. ll, 1-7. ,wil
Agoston pk. Etrnct tce Zsid. ll, 8-21. .~
Ker. Ján. fejv. Bajcsa, Ecseg, Huba Zsid. ll, 22-31. ~

I
Limai Róza 1 * Rózsa Bodony -nka Zsid. ll, 32·40, ti
Rajrnund ''N'mr6d, *Lánk~, Tolor. I Zsolt. 119,72. ti

A hold fényvá!tozásai:
@ Ú.ihold 8-án 1 ó. 32 p.
]l Első negyed 16-án 1 ó. 27 p.

@ Holdtölte 23-án 13 Ó. 3 p.
eL Utolsó negyed 30-án 4 Ó, 44 p.

István király napja enn.

gélikus iinnep is.

';



I Római Magyar
Evangélikus katolikus keresztnevek I Bibliai

vezérfonálNapok

I Egyed I Egyed I ", Harmat, TorontálIISza. I Zsid. 12, 1-2.

35. hét. Szt.-hár. u 14. vas. Gal. 5: 16-24; Luk. 17: 11-14.-
2 Vas. Gt4 Rebeka Gt5 Istv. kir. :;< Csendike, Kökénd Kol. 2, 6-15. ~
3 Hétfő· Hilda Manszvét pk. Csobánka, Tátony Kol. 2, 16-23. ~
4 Kedd Rozália Viterb. Róza Erdocse, Erdőd, Sudány Kol. 3, 1-11. '~

5 Szer. Viktor J. Lőrinc Tárkány (Vikt.), * Vitéz Kol. 3, 12-17. ~
6 Csüt. Zakariás Ida Hark a, Harkány Kol. '3, 18-4, 1. t'
7 Pént. Regina Kassai vtk. Kossa, -énke, Böngér Ko!. 4, 2-6. t'
8 Szo. Mária * Kis B. A. Kücsid, Kiicsike, Hol1ód Kol. 4, 7-18. n

36. hét. Szt -hár u 15 vas Gal 5' 25-26: Mt 6' 24-34
!

9 Vas. Gt5Ádám Gt6 KI.Péter * Gilfi, Gógán, Kajár I. Thess. 1, 1-10 re
10 Hétfő Erik Tol. Miklós Szépa, Tardos- I. Thess. 2, 1-12 n
11 Kedd Teodóra Prot. és Jác .. Boga, Györnrő, -ke I. Thess. 2, 13-20 ~
12 Szer. Guido Mária neve Cyűd, -ike, Tengerd, -ke I. Thess, 3,1-13 ~
13 Csüt. Ludovika Notburga Bibó, *fjimbóka, '"Rege I. Thess. 4,-1-12 ~
14 Pént. Szerénke Sz. t felm. Cibak,Cibók,-a. Somoska I. Thess. 4,13-18 jf'
15 Szo. Nikodém Fájdalm. Sz. Hete, Szomor I I. Thess. 5, 1-11 jf
37. hét. Szt.vhár u 16. vas. Ef. 3: 1'3--21; Luk. 7: 11-17.

16 Vas. Gt6 Edit G17 Kornél p . Somogy, Scmogy e, Súrd , I. Thess. 5,12-22 d
17 Hétfő Ludmilla Sz. Fer. sebh. Ag ár d, Galambka, "Cetle 1.Thess. 5, 23-28 d
18 Kedd Titusz

, Kup. József Enyég, Tömőrke II. Thess. 1, 1-12 A
19 Szer. Vilhelmina Január vt. Cegő, -ke, Szabolcs, -ka Jan. 16, 22. A
20 Csüt. Friderika Euszták Tuskány Szilas, -ka II.Thess.2,13-17 --21 Pént. Máté Máté ap. Zekő, Zsibóka Ir. Thess. 3, 1-5 --22 Szo. Mária Mária vt. I Kada, Keáécske II. Thess. '3, 6-18 ~
38. hét. Szt.vhár. u. 17. vas. Ef ez. 4 : 1--6; Luk. 14: 1-11.

Gró '1 Mt. 12, 1-'8, 'wf1l
őd Békés -di Kol. 4, 6, ~
,Kendic~ II. Kor. 4, 6. ~
nke, "Nyilas I Zsolt. 37, 4. ~
ka,"'Hivőke I Z~olt. 119, 82. I tr
ék I Efez. 5, ll. I tr
a, Fentős Jakab 2, 13. ~

Szt.-hár. u. 18. vas. I. Kor. 1 : 4-9; Máté 22 : 34-46:.:.,. .--_

I Gl8 Jerom.] G19 Jer. sz. I Barca, Barcika, Labore I Márk 10, 17-271 ~

1 Gt8 Tekla vt.
-

23 Vas. G17 Tekla Apócs, Som

~
Hétfő Gellért Fogolykiv.M Váltód,-ka,B
Kedd Kleofás Gellért vt. Kende, Könd

26 Szer. Jusztina Cipr., Juszt. Sur ány, Surá
27 Csüt. Adalbert Kozma, Dom. Bizond.Bizon
28 Pént. Vencel Vencel kir. Ajka, Ajánd29 Szo. Mihály Mihály főa. Mogul, Dobs
39. hét.

30 I Vas.
Kisasszony hava. ószelö.
Régente: Mérleg hava.

Oszkezdet 23-án 10 ó. 50 p.
Elsején a nap hossza 13 ó 23 p-
a bó végéig 1 ó 33 pr-cel fogy.

A hold fényváltozásai :

~ Újhold 6-án 14 Ó. 43 p.
') Első negyed 14-én 18 Ó. 38 p.
® Holdtölte 21-én 21 6. 46 p.
[ Utolsó negyed 28-án 12 Ó. 24 p. I .

Gyermekedet
evangélikus

iskolába járasd.

I
I[
I



N k I E 'I'k I -Római--Iapa vange 1 us katolikus I
Bibliai I ~

vezérfonál
Magyar

keresztnevek

1 I Hétfő Malvin I Remig pk.
2 Kedd Petra Örangyalok
3 Szer. Helga Liziői Teréz
4 Csüt. Ferenc Assziszi sz. F.
5 Pént. II Aurél Placid vt.
6 Sza. Bruno Brúno hv.

I Róm. 7, 1-6. ~
Il. Sám. 12, 13 ~
Titus 3, 5. <jf
Róm. 8, 1-16. <J!
Zsid. 12, 14. <jf
Máté 24, 13. I ~

Kelernér, Patacs, -ka
Örs, Örös, -ke, Kötes, -di
;, Édő, Tabaj, -csa
Bodor, -ke, Hajna, -lka
Etele, Atilla (Attilán)
Berény. Ercse •

40. hét. Szt.-hár. u. 19. vas. Efez. 4: 22-28; Mt. 9: 1-8.

7 Vas. G19 Amália G20Rózsaf. +Etelke (Adelh.), Csel~ő I. Tim. 3, 1-13. ~
8 Hétfő Etelka Magy.N. a. .Magyard, Magyardi 1. Tim. 3, 14-16. ~
9 Kedd Dénes Dénes pk, Déde, Dédács, * Hímes 1. Ti~. 4, 1-5. ~

10 Szer. Gedeon Borgias Fer. ;'Fényőke, *Ozike,Szőke 1. Tim. 4,6-16. ~
il Csüt. Brigitta Placidia Szörriögy, Szöncse I. Tim. 5, 1-16. jf
12 Pént. Miksa Miksa NánáS,-ka, Csohány,*Zila 1. Tim. 5, 17-25. jf
lj Sza. Kálmán Ede kir. Tevel, TeveJlő, Vados 1. Tim. 6, 6-10. d
41. hét.

t
Szt.-hár. u. 20. vas. Efez. 5 : 15-21; Mt. 22: 1-14.

4 Vas. G20Helén G21 KalI. p.
I Bató, Bogárd, Bogárka Ján. 15, 1-8. a.

15 Hétfő Teréz Teréz sz. Aranka, Szapár, -ka Ján, 7, 2-17. d
16 Kedd Gál Gál ap. Fehérke, Feiércse, Fejérd Zsolt. 18, 2-3. Á
17 Szer. Hedvig Alacoque M. Takcsány, ':'Tuhudún Efez. 2, 10. A
18 Csüt. Lukács Lukács ev. Csokaly, Ogondur Róm. 5, 5. --19 Pént. Luciusz Alk. Péter '-,Balajtár Róm. 5, 6-11. --20 Sza. Iréne Vendel Cseng öld, Szineske Róm. 5, 12-21. 1fIl
42. hét. Szt.-hár. u. 21. vas. Efez. 6: 10-17; Ján, 4: 47--54.

1 Vas. G210rsoly< G22 Ors. vt. Dabzó, Debzonk« J an. 10, 28;· ,.,
22 Hétfő Előd Kordula sz. Kereia, -i, Kusaly, -ke Zsolt. 32, 4-5. ~23 Kedd Gyöngyike ' Ignác. patr. Koppány, Koppánka Luk. 12, 1-5. ~
24 Szer. Salamon' Ráfael főa. "Káldor. "Réde," Rédike Titus 2, 1-10. ti25 Csüt. Blanka Mórpécsi pk, Öcsöd, Örkönd , Titus 2, 11-15. ti26 Pént. Dömötör Dömötör Fenyér, -di, Kérőd Zsol t. 46,6. ~
27 Sza. Szabina Szabina vt. Bese, Besnyőd, Besnyőke Zsolt. 62, 2. ~

2

43 hét. Szt.-hár. u. 22. Vas. Filippi 1 :3-11; Máté 18: 23--35.

28 V~s~ " IG22 Simon G~3 ~r. kir. 1 c Csilér, Neste, Tömörd I Joel 1, 15. I ~
29 Hetfo I Zenó Nárcisz pk. I Arda, Ardóka, Somodor I Joel. 2, 1-12.' ~
30 Kedd Kolos Rodr. Alfonz Csajtány, Farkasd, Keán Joel. 2, 28. ~
311 Szer. Ref.eml. I Farkas pk. farkas, Csekez Ja;~ab 1, 1-18. <jf

Reformáció hava. őszhó.
Régente: Bököly hava. Sz6nteleo reformációbao

éljünk!

A hold fényváltozásai:
~ Újhold 6-án 6 6, 22 p,
l Első negyed 14-én 10 6, 38 p.

Gr> Holdtölte 21-én 6 6. :12 p.
([ Utolsó negyed 27-én 23 Ó. 30 p.

Elsején a nap hossza 13 Ó 43 p,
a hó végéig 1 Ó 40 pv-cel fogy.



/

Napok Evangélikus I Római Magyar Bibliai thkatolikus keresztnevek vezérfonál

Marianna Mindenszent. Ogyek, Ögyecske, Déva Zsolt. 130, 3. tr
Achill Halottak n. *Cyöző,':' Győzike, Türje Jakab 2, 1-13: n
Győző Hubert' pk. Hoba, ':'/IJa, "Zolne Jakab 2, 14-17. n

1 CsUt.
2 Pént.
3 Sza.

44. héL Szt.vhár. u. 23. vas. Kol. 1 : 9-14; M~té 9 :'18-26.

4 Vas. G23Károly G24 B Károlyi Serolt, B
5 Hétfő Imre Imre hg. Téteny,-n
6 Kedd Lénárd Lénárd hv. Lovád, C
7 Szer. . Rezső Engelbert Csenger,
8 Csüt. Gottfried Gottfried Hódos,-
9 Pén( Tiv'adar Tivadar vt. Orta, Ug

10 Szo. Luther Av. András "Tűnde (

45. hét.

óta, *ViIágos Mt. 16, 27-28_ ~
ke,(lmre,-rőke) Jel. 20, 11-15. ~
ikó Kol. 3, 2-4. ~
-ke, Szudár, -ka 1. Kor. 15,22-28 iF.

di, Zsombor, -a Luk. 12, 35-40. iF
ron, -ke, Uzon II. Pét.), 2-9. iF
Nympha) II. Pét. 3, 10-141 d

Szt.-hár. u. 24. vas. 1. Thess. 4: 13-18; Máté 24: 15-28.

11 Vas. G24Márton G
12 Hétfő Jónás
13 Kedd Szaniszló K
1.4 Szer. Klementin J
15 Csüt. Lipót N
16 Pént. Ottmár Ö
17 Szo. Hortense C

.pk. Atád, Vál, Verseg Jel. 1, 7. p,J,
Ecser, -de, Aba, Abád Filip. 3, 20-21. A-

ló Enéh, ':'Ünőke Ján, 6,40. A-
t. KaIánd, Kömlő, Kömlőd Luk. 17, 20-30., --et CSah1'3, Csoma Mt. 3, 2. --Iternér, Ötemér, Csaholy Ján. 5, 24. ~
ly Jenő, Jenke (Eug.) 1. Kor. 15, 43. ~

25 Márt
Márton p

. Szanisz
ozafát v
. Albert
dön pk
s. Gerge

Szt.-hár. u. 25. vas. II: Thess. 1 :3-10; Máté 25 : 31-46."•••.ét.

Pálb HÚés, Ormánd ' I. Thess. 5, 2-8. ~
a. Beténke, Bodrog, Csömé'r Mt. 13, 24-30. ~

X Bulcsú (Solutor), Csete I. Tim. 4, 1-5. iM
mut. "Kecsiks, Kölesd CseL 1, ll. iM

vt. Csellőke, Csobai, -da . Csel. '3, 19-21. ~ "-'c
p. Bo'kod, Sukoró Zsid. 10, 35-37. ~ \\1''''-:,

OS Zalkod, Bitér, Pátka Jel. 22, ·7-12. ~,\'t.~

G26Pét.
Erzsébet
Val. Féli
Sz.M. be
Cecilia
Kelemen
Ker. Ján

Ar. hálaadó
Erzsébet
Jolán
Olivér
Cecilia
Kelemen
Emma

18 Vas.
19 Hétfő
20 K,edd
21 Szer.
22 Csűt,
23 Pént.
24 Szo.

Szt.-hár. u. 26.' vas. II. Pét. 3: 3-1'3; Máté 24: 37-51.,----------------------
Halott. ünn. G27 Katalin v Kajdacs
Milos B. János Barakony, Kare ag
Virgil Érmes Mária Szód, Szolnok
Stefánia Pignatelli hv, *E/vő, Maksa, Tény 'S, -ke
Noé Szaturnin Dersény, *Ilma

, András András aps. "Béjos, Tarkacs

.7.hét.,

25 Vas.
26 Hétfő
27 Kedd
28 Szer.
29 Csüt.
30 Pént.

Zsolt. 24, 7. ~
Ézs. 62, 1-2." ~.
Efez. 5, 3-4. ~
Kol. 3, 12-16.. <.f

Róm. 1~, 7-9. <.f

I. Pét. 2, 24-25. re
Utolsó dolgok hava.

, öszutó,
Régente: Nyilas hava.

Elsején a nap hossza 10 Ó 00 P.
a bó végéig ! ó 13 p.-cel fogy.

A hold féI\yváltozásai:
• Újhold 5-én O' ó. 11 p.
) Első negyed 13-án ° Ó. 34 p.
® Holdtölte 19-én 16 Ó. 13 p.
<t Utolsó negyed 26-árt 14 ó. 28 o.

Krjsztus visszajön!



:,lIz ige tesné leu"

Napok I I Római Magyar Bibliai
Evangélikus katoliktís keresztnevek vezérfonál

II Szo.
48. hét.

I Elza I Elegy pk. CsögIe, Gyovad I Fil. 2, 10-11.

Az egyházi év kezdete Adv. I. vas. Róm. 13: 11-14; Máté 21 : 1-9.

Gl Bibiana vt! Kálló, Aranka (Aur.) Jel. 3, 3. 'E
Xavér Fer. IZovárd, -rka, Berend I. Thess. 5, 1-6. 'E
Borbála Ózd, -ike (Ozm..), Szond I. Pét. 1, 17-25 . .iF
Szabbasz ap. Csaba, Csebáke, Csobád Fil. 3, 20-21. X
Miklós pk. Csa-gatáj Titus 2, 11-14. :!t
Ambrus pk. Babar, -ke, Pákod Zsolt. 2, 11-12. J(,Jk:

Szepl. fogant E mőke,_Bc-=u_za-='d_,..,..1_h-=ad-,--~:..J..,..e~I._22_,_1_-_5·_--,-d=-=-
Adv II vas Róm 15' 4-13; Luk 21' 25-36

2 Vas.
-3 Hétfő
-4 Kedd
5 Szer.
6 Csüt.
7 Pént.
'8 SZ{).

Gl Auréla
Olivi a
Borbála
Vilma
Miklós
Ambrus
Mária

49. hét_

9 Vas. G2 NatáIia I G2 Fur. Pétef Fölemér, Vázson, -ka Jel. 22, 17. Á
10 Hétfő Judit Melkiades p. Melegd, Bőss 1. Kor. 4, 1-5. Á
11 Kedd Árpád Damáz p. Pakocs, Task án Zsid. 3, 5-6. ,A,
12 Szer. Gábriella . Otilia Bicsk e, Doba IL Kor. 5, 6·10. 1-.•..
13 Csüt. Luca Luca sz. Ekese, *Madárka Ján, 3, 17-21. -.•..14 Pént. Szilárdka Nikáz pk. Dersi~e, Dörs, Ders Luk. 1, 45. 1fIIf
15 Szo. Johanna Valér Paks, Paksony (Max.) Luk. 1, 53. ~
50 hét. Adv III vas 1 Kor 4' 1-5' Máté II . 2-10

-
,

16 Vas. G3Albina G3 Etelka cs. *EteIka Zsid. 10, 22-23. ~
1'7 Hétfő Lázár. Lázár Burány, -nka (Sturrn.) Mt. 11, 28-30. ~
18 Kedd Auguszta Gracián Várod, -ks, Töhötöm Luk. 12, 35-39. tt
19 Szer. - Viola Pelágia Bolya, Nernély, -ke Mt. 25, 1-13. tt20 Csüt. Teofil Timót vt. Dés, -ike, *Ze1Jőke, Baján Ján, 1, 1-11. JOO«E
21 Pént. Tamás Tamás ap.

I Tomaj, -ka, Ketel, -di Ján. 1, 12-14. ~
22 Szo. _Zénó Zénó Karabaj. Motún J án, 1, 15-18. 1(4:

\
51. hét. Adv. IV. vas. FIL 4: 4-7; Jan. 1: 19'---28. - Kar. I. napja: Titus 2: 11-15; Ézs. 9: 5-8;

Luk 2· 1-14 - Kar II napja' Titus 3 . 4-8' Luk 2· 15-20

23 Vas. G4 Víktori G4 Viktoria I Cselke, Ambod, Kocsobur 1. Ján, 3, 1-5. ~24 Hétfő Adám, Éva Ádám, Éva Ösed, Óse: *Odvöske Zsid. 1, 1-6. <fl'

25 Kedd Karácsony No.karAcson1 Kadarcs, Magyar, -ke Luk. 2, 10. <fl'
26 Szer. István 1. vt. Sz. Istv. 1 vt. Előd, -ke Luk. 2, 15. <fl'

27 Csüt. János János ap. Böite, Tomány -nka Luk. 2, 19. n28 Pént. Kamilla Aprószentek Apor, -di, Fiád, Fiacsa Luk. 2, 20. n29 Szo. Dávid Tamás pk. Bökény, Karcsa I Luk. 2, 29-35. 'E,
\ 52. het. • Ka-r. u. vas. Gal. 4: 1-7; Luk. 2: 33-40.

301 Vas. I G Zoárd j! G Dávid I Csebe, Hunor, -ka I Luk. 2, 36-40.
31 Hétfő Szilveszter Szilveszter "Estike, *Esti//ő, Kés6d Zsolt. 147, 7.

Karácsony hava. Télelő. A hold fényváltozásai:
Régente: Bak hava. December 19-én holdfogyatkozás.

Télkezdet 22-én 6 ó. 4 p. ~ Újhold 4-én 19 Ó. 6 p.
Elsején a nap hossza 8 ö 45 p, ]) Első negyed 12-én 12 Ó. 5 p.
22-ig 18 perccel fogy, a Iió @ Holdtölte 19-én 3 Ó. 17 p.

végéig 2 perc ce! nó. ([ Utolsó negyed 26·án 9 Ó. O p.

Oj ecYházi éY:

jj kecyellDi kl
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A név, ...

A név senkit sem tesz se jobbá, se rosz-
szabbá, de azért mégse mindegy, hogy ki-
nek mi a neve. Ha mindegy volna,. hogy
kinek mi a neve, akkor nem tárgyalnák
a szülök már előre hosszasan, hogy mi le-
gyen a gyermek neve? Csakugyan: felelő-
sek vagyunk a gyermekünknek azért, hogy
milyen. nevet adunk neki. Hiszen egy-egy
névvel egész életre gúny tárgyává lehet
tenni' valakit. Hogy a névadás mennyire
nem csak mell ékes magánügy, azt az is
mutatja, hogy az egyház és újabban az
állam igyekszik abba szabályozó vagy irá-
nyító erővel beleavatkozni.

Valamikor a névnek mélyebb jelentősége
volt, mint ma. Nem csak megkülönböztető
jelölésre szolgált, hanem valami gondolatot
fejezett ki s mint ilyen, irányító erővel bírt
viselője életében. Az ótestámentomi Anna
asszony . nem ötletszerűen nevezte késve-
született fiát Sámuelnek. Ezzel a névve! a
szülők hálát adtak Istennek, mert azt je-
lenti: "Isten' meghallgatott". S ezt Sámuel-
nek sem lehetett elfelednie egész életében.

Ha a neveknek efféle értelme ma már
elhomályosult is, ne felejtsük el, hogy a
neveknek igenis van tartalmi értelme s a
névadásnál erre gondolni kell.

Megfigyelhető, hogya nemzeti öntudat
ébredésének mai kerszakában minden nép
igyekszik visszanyulni il maga sa] átos ősi
neveihez. Nekünk magyaroknak is ezt kel!
tennünk. Ha Isten magyarnak terem tett
bennünket, mért ne legyen a nevünk is
magyar?

Az előző esztendők részleges kísérlete
után naptárunk ezévben minden napra szóló
magyar névjegyzéket közöl a kalendáriorni
részben. Ezt a névjegyzéket Meskó Lajos
Décse kolozsvári szerzetestanár állította
össze. A jegyzéket a római katolikus egy-
ház jóváhagyta, megjelölvén, hogy az egyes

. színmagyar nevekhez melyik védőszent neve
tartozik ugyanarra a napra. A protestáns
névsort Bánffy József egészítette ki.

E régi magyar személynevek jórészt
okmányokból valók. A csillaggal jelzettek
irodalmi alkotások. A dőlt betűvel szedet-

l' tek női nevek.
Ezeket az ősrégi magyar személyneve-

ket idők folyamán kiejtettük a használat-
ból. Vissza kell hát térnünk örökségünkhöz.

Szinte halljuk előre a kifogásokat!
Ezek a nevek pogány nevek. Szerintünk

azonban a név magában sem nem pogány,
sem nem keresztyén. Mért volna keresztyén
az "István", amely koszorút jelent s mért
volna pogány a "Zoltán", amely az ős-
magyaroknál zászlóst jelentett? Mért volna
keresztyén a "Judith", amely "zsidó nő"-t
jelent s mért volna pogány a "Délibáb",
amely régi magyar mcse-név? Azt aj ánla-

1
nánk, hogy adjon mindenki egy bibliai és
egy ősmagyar nevet a gyermekének.

Azt is rnoridják, hogy ezek az ősmagyar
nevek nem szépek. Ez szokás dolga. Ahogy
egyik-másik ősmagyar "név máris közked-
velt, mint pl. Árpád, Géza, Béla, Gyula,
Zsolt, Enikő, Jolán stb. s ahogyan a leg-
furcsább neveket is meggyökeresítette a szo-:
kás: Emerencia, KIementina stb., a gyakori
használat megkedvelteti az ilyen ősmagyar
neveket is: Keve, Dabas, Kara, Csát, lndár,
Kaj don, Dengizék, Og otáj, Boj ta, Csobán,
Ozdor, Itemér (férfin ev ek) és Dabzonka,
Suránka, Somoska, Csobánka, TörteIle, Ke-
vike, Bűvellö, Szironka stb. (női nevek).

Az is lehet, hogy maga az állami anya-
könyvvezetö is .kifogást emelne egyelőre
még egyik. másik. ősmagyar név ellen. A
legtöbb állami anyakönyvi hivatal sablonos
névjegyzék alapján dolgozik s csak azt a
nevet akarja engedni, ami a névsorban
megvan. Sajnálatos, hogy a névsorban sze-
repel a "Tasziló", de hiányoznak gyönyörű
ősmagyar nevek. A következetes igény itt is
segít majd.

Abban a reménységben vagyunk, hogy
ősrégi szép magyar neveink egyre jobban
kiszo r itják az idegen neveket.

At. alábbiakban közöliük még a jelesebb
magyar személynevek adatát.

Januarius:
1: Almos, Árpád atyja, az Árpádház őse.

2: Acsa, Acsád Árpádkori főúr, Érd ősma-
gyar nemzetség személynévből, a mondák-,
ban Etele nemzetsége. 3: Gyöngyvér Arany-:
nál Buda kir ály neje. 5. Ellék v. ElIák ("a'
fejedelem") Attila fia. 8: Szörény, húnbol-
g ár eredetű személynevünk "kis morrnota");
csak tévedésből eredeztették a latin Seve-:
rinus-ból. 9: Juies ("az ízlelő") Árpád fia.
10: Apafarkas-Agmánd, Téteny honfoglaló
vezér kiküldött je. 13: Csongor Árpk. sze-
mély, Vörösmarty drámai hőse. 14: Bódog
Arpk, személynév, pl: 1211-ben egy dunántúli
udvarnek neve. 16: Agord a magyarok ur~l-
kodója 528 tájt. 18: Piroska (Prisca) Szent '
László leánya. 20: Ösb"' Szalók vezér apja.
23: Emese Álmos anyja, az Árpádház ős-'
anyja. 26: Belembet az első európai hús
uralkodó. 29: Sza!ók honfoglaló vezér.' 31:
Csörsz a néprnonda 'hőse: e szerint hon-
foglalás előtti király az Alföldön. .

Február:
1: Ézelő (Jutas, Jutócs) Árpádfi. 6: Gyór,

a . Décse-Gyécsa névvel (1. aug. 27), egy
tőből való. 16: Felhőke a finn Pilvikke név
magyarosítása. 17: Edömén Aba királyunk
őse, .Jcun" főúr Anonymusnal. '18: Vejnő,.
az ős finnugor mondák (Kalevala) főhőse.
20: Aladár, a moúdákban Attila fia, Arpk.
magyar főúr neve; Öned Álmos nagyapja

t'

--



I
I
I

I

*
]6
Anonymusnál (Eunedubelia), talán: "halacs-
ka" (őn: halfaj ta). 21: Opos, "a bátor", Sa-
lamon király alatt magyar vitéz. 22: Keve
honfoglaló vezérünk, a mondákban hún ki-
r ály ("Kt:veháza"). 23: Levéd ősmagyar
"vajda''," róla kapta nevét Levedia Konstari-
tinos történészesászár szerint; "bölcs Sze-
mere" a honfoglaló Huba fia; Zongor (a
"sólyom") magyar vezér, Árpk. főúr. 26:
Géza, több Árpádházi kírályunk nevének
hagyományos olvasása (Décse); TarcaI kún
vitéz -a honfoglaláskor. 28: Bátor (Bagator)
a turáni népeknél elterjedt méltóság és eb-
ből személynév. az Árpád-korban nálunk is
viselték. 29: Elemér = "eleven", Árpádkori
személynevünk, Kisf'aludy Károly felújította.

Március:
3: Kölpény: Botond. apja. 4: Ete: Ond

vezér fia, honfoglaló hős. 7: Csepely (Cse-
pel) Anonymus szerint Árpád vezér kún
lovászmestere; Réva, a inondák hún vezére,
ösrn. személynév; 8: Zoltán v. Zsolt, Árpád fia
és utóda; Réka az egykorú feljegyzések
szerrnt Attila neje. 11: Borsod (Borsa, Bors)
sokat szereplö honfoglaló vezér. 20: Csák,
Szabolcs honfoglaló vezér ivadéka, nemzet-
ség névadója; Kötön, a kunokriak szeren-
csétlen végű kir álya hazánkban ("Kuthen").
21: Bendeguz, a mondákban Attila atyja;
Horka ősm. méltóság -és személynév. Belét
a Kézairtál fennmaradt ősmondában Hunor-
és Magyarral rokonságba jutó kir ály, volta-
kép a "bolgár" név török-magyaros alaku-
lása. 22: Tüköre, Árpk.-i női -nev. 25: Ernye,
Arpk. főúr. 26: Doboke, Csanád vezér atyja.
27_' A/pár, Tanbzaba fia, besenyő vezér. 29:
Szatmár, a vármegye első ispánja, bolgár-'
törökös nevünk ("megnemvehető").

Április:
5: Petút (tkp. Péter) Katona József Bánk

bánjaban szereplő főúr. 6:' Tekson, Géza
fejedelem atyja, Árpád unokája. 7: Árpád,
a honszerző fejedelem. 8: Kolcse, Kalan
nevű testvérével az Ond fia Etének ivadéka
(Anouymus). 10: Gyalán, Árpk. törökgyö-
kerű nevünk (a "kígyó") . .12: Gyula, .több
erdélyi fejedelem neve, méltóságnév. 16:
Enikő, Vörösmarty alkotta név, A két
szornszédvár. leányhőse. 18: Elemér = ele-
ven, Árpk. f'érf'inevünk., regények és szín-
művek újították fel. 23: Béla, négy magyar
király neve. Tev ez, Aranynál hún leánynév
(a hún-trilógiában). 28: Tiván, Tivánd,."a
sólyom", .Arpk. törökgyökerű nevünk. 29:
Csegő, Arpk. és Anjou-kori személynév. 30:
lrnek = ("férfiacska"), Etele fia, azonos
a monda Csa báj ával, a Gyula-ház, azaz
Árpádház őse. ,.

Május:
1: Bánk (bánocska), . II. Endre nádora.

2: Cscmoszlo, 1211-ben teleki vincellér neve,
1240 tájt egy szűcsé. 5: Nyék, ősmagyar
törzs, az Árpk-ban személynévnek is visel-
ték. 8: Ventúr, a székely mondák szerep-
l'Öje. 10: Altegut ("hat ogur") törzsnévből.
13: Gyöngy, Árpk. nagyasszonyok neve
(1276, 1295, 1309, stb.). 15: Torda,az Árpk.-

ban gyakori név, 'püspök is volt, mondáink
táltosneve. 16: Botond, vezér, Kölpény fia,
a bizánci hős. 19: Buda, Szt. István udvar-
noka.: mondáinkban Etele bátyja. 20: Túrul
(a "sas"), törökeredetű ősmagyar név. 21:
Szűáell, Vörösmarty Délszigetének, 24: Ro-
bogány pedig Arany Éjféli párbaj ának hőse.
25: Oldamur, besenyő .vezér. 27: Tormos,
Árpádfi. 28: Csanád vezér, Szt. István had-
vezére, Ajtony legyőzője ..

Június:
, 1: Kedocse, Zovár ddal együtt Árpád

unokatestvére Anonymusnál, Kézainál hún
vezér. 2: Dengtzék (Dengizik) Attila fia. 3:
Ildikó, a mondákban Attila neje (germán-
tövű név). 4: Sződ, Szőny (a "szőke") Árpk.
személynévek. 6: Zeruui, Árpád-ivadék,
Koppány atyja. 7: Resdi, a' Vata-lázadás hi-
res hösnője. 11: Gorda (Ogurd), Írnek-Csaba
ivadéka, a pontusi magyarok kir álya 528
tájt. 13: Betetigo, Petőfi Szerelem átka c.
regéjének hőse. 13: Firtos, székely regehős.
lS: Jolán, Arpk. nönév, Dugonics újította
föl, független a görögeredetű Jolánthátór.
16: Tömörkény (a "kis vas"), törökgyökerű

'név, Arpk. vitéz. 22: .Akos, gyakori főúri
név az Arpk.-ban, Ákos fia Ernye stb.; úz
vezérnév. 23: Edue, kún leány, Kún Lászlo
korában. 24: Levente, Árpád fiának hagyo-
mányos olvasású neve. 26: Ogúz, török
törzs- és személynév. Ogotéi, mongol ural-
kodó. 30: Korcány, Köndfia, magyar vezér,
később nemzetségnévként fordul elő.

Július.
1: Bulcsú vezér teljesebb neve: Vérbul-

csú; Kapolcs kún vezér. 2: Soltonv, a Zsolt
név változata. 3: Lille, Csokonai nóalakja.
4: Ócsád, Örsűr apja, kún vezér. 7: Bént',
személyek neve, pl. 1138-ból, aztán a Váradi
Regestrom (ítélkezési jegyzőkönyv) szerep-
lői között. 8: Csató, több Árpk. magyal-
neve (1274, 1323 stb.). 10:' Zenedő, Vörös-
marty-alkotta nőnév. 14: Boite, a hét "kún"
vezér egyike Anonymusnál; Zalán (Salán),
bolgár fejedelem. 15: Berái (Boraldu: "szür-
ke menyét" a bolgár-törökben), erdélyi ve-
zér neve.· Örkény, Tanozaba besenyő vezér
fia. 17: Gyönyörö, Arpk. úrnő. 27: Ajtony
(Ahtum=-Altum = "arany"), Marosvárnak
István király ellen lázadó főura. 28: Bars-
Bors honfoglaló vezér, amegye névadója.
30: Arboz kún vezér. 31: Megyer, a hon-
foglaló magyar törzsek legnagyobbja, a. m.
"magyar" (= mansi-eri "férfi-ember",
törzsnévből személynév. J

Augusztus.
3: Mélikke, finn lánynév a Kalévalaban.

4: Törtel ("négy táj" t. i. ura), kún vezér.
Délibáb, magyar mesei név. 5: Hev edi, Arpk.
nönév. 11: Terjén, ősmagyar méltóság. 17:
Arika (hún "tiszta fejedelem") Réka király-
né .nevének eredeti alakja. (Arykkan). 20:
Vajk, Szt. István királyunk korábbi neve;

IGyapoly (tán "építő" jelentésseI), Arpk.
férfinév, pl. a Rákóczi-család ősei közt, 24:
Bedecson (Botochin), Arpk. személynevünk.
26: Széli ke, magyar népmese királylánya.
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27: KáJoz, népnév sebből Arpk. ~::e:~ló;y-
név; Décse, Décső (hagyományos, de rossz
olvasással: Géza), a. m. "kis főúr", több
magyan uralkodó neve. 29: Beicse. Árpk.
főúr (a "kis úr, vezér"), Ecseg, Árpk. sze,
mély név ("öcsike"); Huba honfoglaló vezér.
31: Tolon kún vitéz, Nimród mondai hősünk.

Szeptember:
3: Tétotiy , Vászoly (Vazul) őse. Csobán-

ka ("pásztorka"), törökeredetű nevünk (pl.
1222-ben, 1267-ben).5: Tá,-J.;;ínv, ősmagyar
rnéltóság- és személynév. 6: H etke, Téteny
honfoglaló vezér fia, az erdélyi Cyulák
őse, ősmagyar méltóság is. Harkány, a
Horka (ősmagyar bírói tiszt s ebből sze-
mélynév) változata. 7: Bonger, a hét "kún"
vezér egyike. 10: Széps, Szepe Árpk. úrnő.
12: Gyűd ("kis főúr"), a Gyécse-Décsével
egytövű ősmagyar név. 16: Somogy ("so-
niocska"), a megye névadó első ispánja.
lY: Szabolcs, Előd vezér fia, honfoglaló
hős, c. Csák-nem őse. 24: Békés, amegye
első isp ár j a. 25: Ketuie, Könd ("Kundu", a
hétvezér eb:' 'ke, Korcány apja. 29: Mogul,
a' mongol nép neve, é;gYCll1 keleti uraileo-
dók neve. 30: Bercs ("párduc"), (= Alp-
barc - "hős-párduc·'.), magyar, ill. bolgár
vezérek.

Október:
1: Elemcr. Árpk . személynev (rnint a kél

igéből: "kelő", az élből Elemér = élő).
2: Ors (Örsur) Ocsád "kún" vezér fia Ano-
nyrnusnál, Borsod betelepítője. 4: Hajna,
Vörösmarty: Zalán futásának hősnője. 5:
Etele: Attila hún király nevének Arpk.>i
magyaros változata. 6: Bercny , sokat ma-
gyarázott törzs- és személynév (török: ,.ada-
kozó"?). 7: Etelka, Dugonics híres reg ényé
nek hősnője, az író Etele nyomán alkotta
e nevet. 8: Magyard, Magyardi, az Árpád-
kerban személynévül használt népnév. 13:
Level, Árpádfi. 14: Bogárd ("bogárka",
Árpádkori vitéz. 15: Aretike, Aurelia ma-
gyarjául lefoglalt Árpádkori nönevünk. 16:
Lehel, a kürtös vezér régibb olvasású neve
(vö. Lél). 22: Kusaly (Kusály), magyar ve-
zér a kalandozások kor ában ; Karaldi, Szt.
Istvarr nagynénje, Sarolt testvére. 23: Kop-
pány, a lázadó Árpád-ivadék, Zerind fia;
később egy magyar püspök neve. 25: Or-
könd, Alp ár öccse (Örk ény máskép). 28:
Nesie, Árpádkori magyar úrnő ("kis nyest") ..
30: Keén, a Szent István' legyőzte ural-,
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l.odó, Zi1Ján bolgártörök fejedelem őse is
e nevet viselte.

November:
1: Ogyek (Ug ek), "a szentecske" Aaoay -

musná! álmos apja; Déva, a Décse-Cyécse
("Géza") névvel. egytövű: "kis főúr". 2:
Gyózd, a Viktor újkori fordítása. 3: Hobe,
Hobe] (női Hobajla; kevésbbé szabályosaa :
Huba), Nyitra-vidék meghódítója, Szemere
őse. 4: Serolt, az erdélyi Gyula leánya, Szt.
István anyja. 5: Tétetiy , Erdély meghódí-
tója, a név: "hercegecske". - 8: Zsombor
(Zornbor ), Hor ka fia, bolg ár eredetű név.
9: Ug ron, a honfoglaló Csák-nemzetség
több tagjának neve, végső forrása a török
onogur, ongur: "tíz törzs" népnév. 10:
Tünde, Vörösmarty alkotása. 12: Aba, Szt.
Istvan sógora. 13: Enéh, Hunor és Magyar
anyja a mondákban. 16: Otemér besenyő vi-
téz az Árpk.-ban. 17: Jenő, törzs- és sze-
mélynév. 20: Bulcsú, Kál apja, magyar hor-
ka. 22: Csobei, a Cs-aba név fejleménye. 24:
Bitér, besenyő úr, a Balassák őse. 26: Bara-
kony (így is: Burakony) Arpk. személyek
neve: 27: Szolnok, Szt. István leorabeli ke-
resztény magyar főúr (Szounuk, Szaunik).
30: Tarkacs, Árpád első fia Konstantinosnál.

December: '
3: Zovárd (Zuardu), Szevárd sokat sze-

replő honfoglaló hős, Kadocsa testvére. 5:
Csaba, a rnondákban Etele fia, az Árpádház
őse (= írnek), több Árpádkori főúr, pl. al.
Aba-nemzetségben. 6: Csagatáj, nép és ui-
gur-mongol uralkodó-név. 8: Bánfi Buzád"
J Hahót-nemből, pesti dömés, ki a tatárok-
tói' szenvedett vértanúságdt; Emőke, Árpád ..
kor i nőnév, Gárdonyi Láthatatlan emberé-
nek leányhőse. 10: Melegd: első oklevelünk-
ben (1002) szereplő patádi vincellér neve, :.l.
legrégibb magyar jobbágynév. 12: Bicske:
Megyer-törzsbeli nemzetség, személynév. 13:
Ekese, Herezeg F. Pogányok-jának kóbo r
igrice, Atpk-i személynév. 17: Butény (Bu-
ran, Boran), türkrnen nemzetségnév, ·keleti
török személynév (= ,.vihar"). 18: Töhö-
töm, Erdély meghódítójának hagyományos
olvasású neve. 20: Baján, avar fejedelem.
22: Motún, a keleti hún birodalom leg-
nagyobb uralkodója. 26: Előd, Szabolcs ve-
zér apja. 27: Tomány (a .Jcöd"); kún vitéz ne-
ve. 28: Apor, Árpk. nemzetség- és személy-
név. 30: Hutior, a hunok mondai hőse. 31:
Estike, virágnévből lett újabb, költöi nőnév.

1 .•
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Mint Nemzetemnek, Hazámnak igaz ióakarója, fordítom elmémet a kÖjön-
séges állapotnak eJrendelésére, szeretettel intézvén mind az erdélyi s magyar-
országi híveinket az egymás közőtt való szép egy ességte, atyafiúi szeretetre, az
erdélyieket, hogy MagyarországtóI, ha más fejedelemség alatt lészen is, el ne
szakadjanak, a magyarországiakat, hogy az erdélyieket tőlük el ne taszítsák,
tartsák ő atyafiaknak és ő véteknek, tagok nak. Ha a fejedelemségek, amint szo-
kott lenni, vagy Erdélyben, vagy Magyarországban változnak, ő magok kö-
zött az egyességet a szövetkezés szeunt tar tsák meg, és az idő ha init hoz, egy-
más javát örvendjék és egymás nyavalyáját fájlalják, és mindenben oltalom-
mal, segítséggel legyenek egymáshoz, me rt tudott dolog az, hogy a vissza-
vonássaI nagy birodalmak is elromlanak, viszontag az egyességgel kicsinyek is
nagyra nevekednek... B o cs kai 1s t v á n végrendeíetébél.

II
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Az 1743-ban megjelent aj Zengedező Mennyei Kar nevií evangélikus énekes-

könyv .Litenie Major" cimű, 481. szám ú éneke.

Vr lsten, irgalmazz nékünk!
Kt isztus, irgalmazz nékünk!
'Vr lsten, irgalmazz nékünk!

Teremtő mennyei Atya lsten, irgalmazz minékünk!
Megváltó Fiú lsten, irgalmazz minékünk!
Megváltó Fiú lsten, irgalmazz minékünk!

Légy kegyelmes mibozzénk, kegyelmes Vr lsten!
Bocsásd meg nekünk bűneinket, kegyelmes Vr lsten!
HalJgass meg minket ~'űnösöket, kegyelmes Or lsten!

Minden veszedelemtől oltalmazz, Vr lsten!
Minden bűnöktől oltalmazz, Vr lsten!
Minden téve/ygéstől oltalmazz, Or lsten!
Minden gonosztól oltalmazz, Vr lsten!
És hirtelen haláltól oltalmazz, Vr tsien!
Döghaláltól, éhségtől oltalmazz, Vr lsten!
Táttül, és minden gyilkosságtól oltalmazz, Vr lsten!
VisszavonástóI, hadaktól oltalmazz, Or lsten!
Ragadozástól, tolvaj/ástól oltalmazz, Vr lsten!
HaragtartástóI, gyűlölségtől oltalmazz, Vr lsten!
Az ördögnek csalárdságától oltalmazz, Or lsten!
HiteUenségtől, kétségtől oltalmazz, Or lsten!
Örök haláltól, pokoltól oltalmazz, Vr lsten!
Nagy betegségtől, kórságtói oltalmazz, Vr lsten!
Könyörgünk néked, Vr lsten!, hallgass meg most minket!

A lcep :yéiri ire:templomunk na:ypénteld oltár át .u tat ja. - Pe í é K~ll1lá. fényképe. •
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A te emberré létednek általa, szabadíts meg minket!
A te születésednek általa, szabadíts meg minket!
A te keresztségednek általa, szabadíts meg minket!
A te böjtödnek általa. szabadíts meg minket!
Á te kísértetednek általa, szabadíts meg minket!
Á te véres verejtékednek általa, szebeáits meg minket!
A te fogságodnak általa, szabadíts meg minket!
A te keserves nagy kínvallásodnak általa, szabadíts meg minket!
A te szent halálod nak általa, szabadíts meg rmnkei!
A te temetésednek általa, szabadíts meg minket!
A te feltámaáásodnak általa, szabadíts meg minket!
A te mennybe felmenésednek általa, -szebeaíts meg minket!
A Szentlélek ajándékának általa, szabadíts meg minket!

Minden háborúságinknak idején oltalmaiz Úr Isten!
Minden jó szerencsénknek idején oltalmazz Úr Isten!
A mi halálunk nak idején oltalmazz Út Isten!

Mi nyomorodott bűnösök könyörgünk tenéked, felséges Úr Isten!
Téged kérünk, Ur Isten, hallgass meg most tninket:

Hogya te Anyaszentegyházadat bírjad, igazgassad, felséges Ut Isten!
Tégedet kérünk, Úr Isten, hallgass meg minket:

Hogy az egyházi embereket a te idvességes Igédben, és
szent életben megtartsad, felséges Úr Isten!
Tégedet kériink, Úr Isten, hallgass meg most minket:

Hogy mituien hamis tudományokat közülünk kigyomlálj, felséges Or lsten,
Tégedet kérünk, Úr Isten, hallgass meg most minket.

Hogya tévelygő. bűnösöket, és az elhitetieket az igaz útra hozzad,
felséges Ut lsten,
Tégedet kérünk, Ut Isten, hallgass meg most minket.

Hogy az ördögöt a tni lábunk alatt erősen megrontsad, felséges Úr Isten,
Tégedet k étii nk, Or Isten, hallgass meg most minket .

Hogy az igaz tanítókat a te gabonádba kibocsássad, felséges Úr Isten,
Tégedet kérünk, Dr Isten, hallgass meg most minket .

Hogya te Igédnek öregbülését, és a Szetitléleknek ajándékát add a
hallgatóknak, felséges Úr Isten,
Tégedet kérünk, Úr Isten, hallgass meg most minkei.

Hogy az elesteket feleme/jed, és az állókat megerősítsed, felségesÚr Isten,
Tégedet kérünk, 'Úr Isten, hallgass meg most .minkei. '
Hogy az erőtleneket megsegítsed, és a kisértetbe esteket te megvigesztel jed,
felséges Úr Isten,
Tégedet kérünk, Ur Isten, hallgass meg most minket.

Hogy a királyok között és fejedelmek között egyességet
és békességet adj, felséges Út lsten,
Tégedet kérünk, Úr Isten, hallgass meg most minket.
Hogy ami fejedelmeinket, és a mi oJtalmazóinkat igazgasd, oltalmazd,
felséges Úr Isten, .
Tégedet kérünk, Úr lsten, hallgass meg most minkei.

Hogyami lelkipásztorainkat bir jad, oltalmazzad, felséges Úr lsten,
Tégedet kérünk, Úr Isten, hallgass meg most minkei.

.
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Hogy az árvákat, özvegyeket, táplálj ad, örizzed, felséges Or Isten,
Tégedet kérünk, Or lsten, hallgass meg most minket.

Hogyami népeinket megáldjad, s őket megőrizzed, felséges Or Isten,
Tégedet kérünk, Or lsten, hallgass meg most minket.

Hogy a szegény nyomorultakat tekintsd, s minket-megvigasztalj,
felséges Or lsten,
Tégedet kérünk, Or Isten, :,allgass meg most minket.
Hogy mind a földön-, s mind a vizenjárókat .minden veszedelemtő!
megőrizzed, felséges Or lsten,
Tégedet kérünk, Or Isten, hallgass meg most minket.

Hogy ami szőlőnknek, gabonánknak, és minden földi gyümölcsünknek
termését engedj ed, felséges Or Isten,
Tégedet kérünk, Or Isten, hallgass meg most minket.
Hogyakórokat, betegeket te megvigasztaljad, felséges Or lsten,
Tégedet kérünk, Or Isten, hallgass meg most minket.
Hogy minden gycrnlc.',szülőknek boldog szülést engedj, felséges O'r Isten,'
Tégedet kérünk, (fr lsten, hallgass meg most minket.

Hogy a szegény foglyokat a pogány kéíből te megszabadítsad,
felséges Or lsten,
Tégedet kérünk, Or lsten, hallgass meg mosi minket.
Hogy az ördögöt a mi ellenségünket megrontsed. s megtör jed,
felséges Or lsten,
Tégedet kérünk, Or lsten, hallgas~ meg most minket.
Hogy minden eretnekeket megronts és a keresztyéneknek nébotgetei!
megrontsad, megtör jed, felséges Or lsten,
Tégedet kérünk, Or lsten, hallgass meg most minket.
Hogyamegvakult zsidókat megfordítsad, és a vakokat megvilégítssd,
felséges Or Isten,
Tégedet kérünk, Or Isten, hallgass meg most minket.
Hogyami ellenséginknek és háborgatóinknak, megbocsáss a mi
rágalmazóinknak, s őket megtéritsed, felséges Or Isten,
Tégedet kérünk, Or lsten, hallgass meg most minket.
Hogy minden embereknek irgalmas légy, s kegyelmes bozzénk,
felséges Or Isten,
Tégedet kérünk, Or lsten, hallgass meg most minket.
Hogyami nyomorult országunkat a pogány kézből megszebeditse«,
oltalmazd, s őrizzed, felséges Or Isten,
Tégedet kérünk, Or Isten, hallgass meg most minket.
Hogy ami szívünknek jó kívánságát bétoltsed és minden gonosztel
megtarts, oltalmazz, s védelmezz- felséges Vr lsten,
Tégedet kérünk, Or Isten, hallgass meg most minket.
Istennek Báránya, Jézus Krisztus! Ki elveszed e világnak bűneit:
Irgalmazz minékünk!
Istennek Báránya, Jézus Krisztus! Ki elveszed e vi/ágnak bűneit:
Kegyelmezz minékünk! "
Istennek Báránya, Jézus Krisztus! Ki elveszed e világnak bűneit:
Könyörülj mirajtunk.
Or Isten, Irgalmazz nékünk!
Krisztus, Irgalmazz nékünk!
Or Isten, lrgeltnezz nékünk! ,..
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Krisztus - képek.

Krisztus Urunk ábrázolása kezdettől
feglalkoztatta az egyházművészetet. Az első
keresztyén századok óta mostanáig mindig
izgatta az ecset és véső művészeit a nagy
kérdés: milyen volt Jézus Krisztus?

Első kérdésünk: szabad-e Jézust ábr á-

zelni? Nem követ-e el szentségtörtést az,
aki köbe vési, vagy vászonra vetíti a Szent-
hár omság második személyét? Nyugodtan
felelhetjük, hogy nem. Krisztus Urunk az-

Krisztus, a jó pásztor.
Kalakomba-festmény a 3. század elejéről.

zal, hogy emberré lett, maga adott enge-
délyt ábrázolására.

Második kérdésünk: lehet-e Jézust ábrá-
zolni? Erre viszont nem-mel kell felelnünk.
A világ Megváltója, Isten Fia sokkal na-
gyobb, semhogy beleférne az ábrázoló
művészet emberi lehetőségeinek szűk ko r-
látaiba. Krisztus Urunk legragyogóbb egy-
házrnűvészeti ábrázolása is csak gyarló
töredékeket dadoghat el az ő tökéletes
teljességéből.

Innét van, ••hogy a különbözö Krisztus-
:,é;;~k mindegyike más-más vonást rögzít
meg Krisztus szent lényéből. Mindegyik
Krisztus-képnek van valami igaza, de az
összes Krisztus-képek együttvéve, sem képe-
sek elmondani, hogy, ki volt ő és milyen?

Az pedig mindig vallomásszerűen jel-
lemző, hogy valamely festö, vagy rnűvé-
szeti irány, vagy kerszak. vagy egyház
milyen vonást lesett el és örökített meg

Krlsztus, a világ Ura.
Mozaikkep a 6. századból.

Krisztus örökkévaló arcáról. A Krisztusról
való vélekedésnek minden árnyalata le-
olvasható a Krisztus-képekröl. A kép alko.
tója arról tesz vallomást, hogy kicsoda néki
Jézus? Erre figyeljünk, mikor sorra vesz-
szük a következö Krisztus-képeket. Az egy-
házművészet gazdag századainak sok-sok
ezer Krisztus-képe közül itt csupán néhá-
nyat közlünk. Mindegyik egy-egy önvallo-
más a művész részéről: kicsoda nekem
Jézus?

Első képünk a harmadik század első
feléből való. Az üldöztetések elől föld alá
menekült öskeresztyénség alkotása, valahol
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egy katakomba falán. Római ifjú képében
képzeli Krisztust és jó pásztorként ábrá-
zolja. Bárányok követik, egy a vállán

Krisztus, a halhatatlan.
Feszület a 12. századból.

A tanftó Krisztus.
Márv;.í,nyszobor a mult sz éz adból .

Veronika-kendő.
Olasz kép 1600-bol.

ségben ábrázolt Krisztus két trónálló an-
gyal között a földgolyón ül, mint a világ
ura. Kezében az életnek és ítéletnek könyve,
Ime a mindenség ítélő bírája!

Harmadik képünk ~z olaszországi Assis
egyik templomának feszületét ábrázolja, a

Kezében pásztorbot és tejesedény. IV 23.
zsoltár szemléltetése' ez a kép. Alkotója
azóta is kedvelt, fontos vonást látott meg
Krisztusban: Ö a j ó pásztor.

Második képünk egy ravennai. templom
mozaikképe a 6. századból. Az ifjúi szép-



A "fájdalmak férfia."
Ajtósi-Dürer fametszete tS1l-ból.

12. évszázadból. Jellemző az egész keleti
Krisztus-ábrázolásra. Tudnivaló, hogy a
keleti keresztyénség Krisztusnak nem any-
nyira az emberségét, mint inkább az isten-.
ségét hangsúlyozza. Még a kereszten is
nem annyira a szenvedését, mint inkább a
dicsőségét látja. E képen is nyoma sincs
a szenvedésnek. Krisztus itt nem megöle-
tett bárány, hanem a halálon diadalt vett
győzedelmes Úr. A test nem függ kínos
görcsben, hanem kényelmesen, szellemsze-
rűen lebeg. Ez a kép nem nagypénteket,
hanem husvétot hirdeti.' Hitvallás Krisztus
istenségéről, az ezt tagadó ariánusok felé.

Következö képünk az úgynevezet Vero-
nika-kendős Krisztus-ábrázolás. Monda sze-
rint Veronika a golgotai úton kendőjét
nyujtotta averej tékező Krisztusnak. Az Úr
megtörölte a reá t s visszaad ta a kendőt.
Jutalmul a kendőn kiábrázolódott az arca.
A .kép szép, de bibliai alapja nincs. Már
pedig Isten az igében szent Fiáról mindent
kij elen tett, amire szükségünk van. Mon-
dákra nem szorulunk!

ötödik képünk a tanító Krisztust ábrá-
zolja. Márványszobor. A talpon olvasható

német sz öveg : ,.Általam az Atyához." A
szebrász Krisztus tanításának szépségét
emeli ki. Ezért ábrázolja szinte leányos

Krisztus a présben.
Famets ze t 1430-"'.l.

bajjal az Urat. Mintha csak a 19. z oltár
ll. versének szemléltetését látnánk: "Az Úr-
nak ítéletei édesebbek a méznél, rné:; a sz in-
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_éznél is." Krisztus tanítása azonban nem-
csak szépség, hanem főként igazság és nem
:yönyörködésre való, hanem megtartásra.

Hatodik képünk egy rajongó s ezért
ízléstelen Krisztus-képet mutat. Alkotója
)trésben ábrázolja Krisztust, alul pedig az
úrvacsorai kehelybe folyik az Úr vére. Igy
akarta kifejezni, hogy Krisztus kihullott
vére a hívők italává lett. Csakhogy ezt
kevésbbé botránkoztató módon is tehette
volna. Kerülnünk kell az ízléstelen rajon-
:ást!

KC'vdkez5 képünk a magyarszármazású
Ajtósi-Dürer alkotása. Ésaiás 53. fej eze-

Úgy szerette lsten 'a vi/ágat ..

tében ábrázolja az Urat. "Betegségeinket ö

viselte és fájdalmainkat hordozá ... " Az
értünk elhagyatott Krisztus árva vszenvedé-
sének egyedülvalóság át kevés kép szemlél-
teti úgy, mint ez a kép: Aláírása:

Nézd, ember, véres kínjaimat,
Halállal kell bűnödért fizetnem.
Nem elég, hogy egyszer megteszitettél?
Vj bűnöddel újra fel akarsz szegezni?
Nyolcadik képünk az értünk meghalt Krisz-

tust a Szentháromságban ábrázolja. Az Atya
·.integy bemutatja a világnak az érte ha-
lálra adott áldozati bárányt. Mária és János
siratják az Urat. Az Atya arcán az idő-
feletti örökkévalóság és szeretet honol. A
kép, ÜZenete Rórna 8, 32: "Aki az ö tulaj-
don Fiának nem kedvezett, hanem Öt mirid.

nyájunkért odaadta, mimódon ne ajándé-
kozna vele együtt mindent rninékíink P"

Következő képünk Tiz ián híres képe
1514-böl. Az adópénz jelenetét ábrázolja,
ahogy Máfé 22, 15-22-ben olvassuk. A
festő Krisztus Urunknak a farizeusokkal
való nagy ellentétét mutatja. Figyeljük meg
a két arcot. Krisztus fenségében is szelid
arca mellett a farizeus gonosz karvaly-arca.
figyeljük meg a két kezet. Krisztus tiszta
keze mellett a farizeus pénztől szennyes
ragadozó keze.

Tizedik képünk Grünewald Mátyás hí-
res Golgotája 1511-ből. Hatalmas prédiká-

Az adópénz.
Tizián festménye 1514-böl.

ció ez a kép arról, hogy mit tett értünk
Krisztus. Az egyházművészeti szakértők
megállapítása szerint "még nem festettek
embert borzálmasabban". Grünewald nem
Krisztus szépségét, hanem/ áldozatának hal-
latlan nagyságát emelte ki. A kereszt meg-
hajol súlyos terhe alatt. Kéz és láb szörnyű
görcsbe torzul. Az egész test iszonyatos
kínban vonaglik. Grünewald maga sem
gondolta, mennyire reformátori képet fes-
tett. Ezen a képen Krisztus van a közép-
pontban. Mária csak mellékalak, aki ájul-
tan roskad össze fia sorsának a láttán.
Keresztelő Jánosban pedig a reformáció
prédikátora mutat Krisztusr a, az egyetlen



.Imé, az Istennek ama báránya ... "
Grünewald festménye 1511-böl.

éréemszcrzöre. Bizony a tanító, vagy csoda-
tév4 szép Krisztus-képek sokkal kelleme-
sebb látványt nyujtanak, mint Grünewald
mejröletett Báránya. Aki meg akarja tudni,
mi II bűn, nézzen erre a :,~p:e, reolvashut]a

Ktisztus-íei.
Fabrenkrog Lajos festménye 1907-bő1.
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róla. Oe leolvashatj- a kegyelmet is. Raj-
tunk, kik Krisztust .dejuttattuk, csak az a
kegyelem segíthet, amellyel' Isten helyet-
tünk tulajdon Finn vett bűneinkért magá-
nak elégtételt! Isten Szentlelkének a rnun-

•.

káiát láthatjuk abban, hogy korunk újra
felfedezte Grünewald Krisztus-képét,

Utolsó képünk egy érdekes újkori kisér-
letet mutat. 1907-ben készült ez a .Krisz-
tus"-kép. Szerzője szakít a mult megszo-
kett Krisztus-ábrázolásaival s a mai kor
embereként ábrázolja Krisztust. Ha a né-
ger is, meg a japán is tulajdon embersége

~."".•. szemével szemlelheti az emberré lett Krisz-
hist, - a modern európai embertől sem
lehet elvitatni azt a jogot, hogy saját sze-
mével, tulajdon életkörülményei között
szemlélje Krisztust. Ez a kép ideges agitá-
torként mutatja Jézus Krisztust. Minden-
esetre rajta van a képen a Kr isztus-ábrá-
zolás mindenkori csődje. A századok művé-
szei megpróbálhatják fába, kőbe, elefánt-
csontba, sziriekbe, vonalakba rögzíteni Kr isz-
tust, de tiszteletreméltó törekvésüle sohasem
sikerül. A mindenség Ura nem fér bele az
anyagba. Ezért nincs tökéletes Krisztus-kép.

Érzékszervekben élő testiségünknek je-
lenthet sok ihletet, segítséget egy-egy mű.
vészi Krisztus-kép, de a világ Megváltójá·
ról igazi képet csak a Szeritlélek adhat az
igében! Szabó Jetset.
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svéd és a francia 'királysággal. Bethlen
Gábortól örökölte a svédekkel való politi-
kai kapcsolat gondolatát. Ez bizonyára in-
kább érvényesült volna, ha Bethlen Gábor
1629-ben és Gusztáv Adolf svéd király 16'32-
ben meg nem hal. Sógorok voltak; a bran-
denburgi választófejedelem testvéreit vet-
ték feleségül. I. Rákóczi Györgynek csak
tiz évi diplomáciai tevékenység után sike-
rült létrehozni az erdélyi-svéd-francia szö-
vetséget.

A svédek már 1630 óta hadat viseltek
a Habsburgok ellen, de részükről is válto-
zott a harc erej e, a szövetségesei is vál toz-
tak. A sokféle politikai erdeken felül nehe-
zítette a szövetségesek hadi együttműködé-
sét a "h'arctér" kiterjedtség e. I: Rákóczi
György találkozott ugyan a morva hatá-
ron Torstenson svéd hadvezérrel, azonban
az ö harca mégis elkülönült amazétól, és
egy .Jcütönbékéve!" hamarabb ért véget is.
Németország területén a háború tovább
folyt és csak 1648-ban a vesztfáliai békével
fej ezödött be.

Azok közül, akik a linci békekötésnek
és a harmincéves háborúnak az összefüggé-
sét számontartják, sokan sajnálj ák, hogya
Habsburg-hatalom és az erdélyi fejedelem-
ség közt az egyezkedés elkül önül t, és íg-y
a vesztfáliai béketárgyalásba nem vontale
bele az erdélyi fejedelmet. Ennek' folytán
a magyarországi protestantizmusra vonat-
kozó szabadságjogokért nem vállaltak biz-
tosítást (garanciát) azok a külf öldi hatal-
mak, amelyeket a vesztfáliai békében jót-
állóknak neveztek meg.

Mindezt azonban csak azok' sajnálhat-
j ák, akik csupán a vesztf áliai békét nézik,
de nem egyszersmind a harmincéves hábo-
rút. Pedig csak a, vesztf áliai békét tekintve
sem saj nálha tj uk, mert a poli tika i biztosí-
tékok - jól tudjuk - semmit .sem érnek.
Es, leülönben sem lett volna előnyös, ha a
magyar nemzet és a magyarországi keresz-
tyénség szabadsága abba a látszatba kerül,
hogy egyes országok jótállásától füg:g. A
vesztfáliai békében egyébként is csak alá-
rendelt, félretolt szerepe volt a vallási ügy-
nek a politikai ügyekhez képest. S ne
felejtsük, hogy a Habsburgok közvetlen
uralma alatt,. az osztrák közös tartorna-

A harmincéves háború és a keresztyénség.
fl linzi béke 300. évfordulója.

Az 1645-i linci békekötés, az I. Rákóczi
György erdélyi fejedelem és lll. Ferdinánd
magyar király, német-római császár közti
egyesség' olyan hadjáratot fejezett be,
amely két háború-sorozatba is betagoiható.
Amikor I. Rákóczi György hadj áratáról
esik szó, mi magyarok rögtön Bocskai Ist-
ván és Bethlen Gábor háborúira is gondo-
lunk. Sőt e három erdélyi fejedelem had-
járataihoz hozzásorolhatjuk még Thököly
Imre és II. Rákóczi Ferenc harcait is. Mind
az ötüknek a küzdelme a magyar nemzet
ügyén kívül szolgálta hazánk ker esztyénsé-
gének az ügyét. Áll ez Il. Rákóczi Ferenc
szabadságharcára is. Római katolikus val-
lású volt ugyan, de ahova ki terj edt a ha-
talma, szabadsághoz jutott az evangélium
hirdetése és az evangélikusok egyházi szer-
vezkedése. Számunkra, magyarok számára
ebben az összefüggésben válik nyilvánvalóvá
a linci békekötés jelentősége, Ebben a
háború-sorozatban látjuk meg I. Rákóczi
György harcának és a linci békének a tör-
ténelmi értelmét. Akit tehát zavar más
összefüggés', jólelkiismerettel megelégedhe-
tik ennek a látásával.Elég erre a vonal ra
állítani a linci békében nyert nemzeti és
egyházi szabadságjogokat: 1606-i bécsi bé-
ke, 1608-i koronázás előtti törvénycikkek.
1621-i nikolszburgi bél~ és Bethlen Gábor
többi békekötése Il. Fer dinánddal, 1681-i
soproni törvények és 1705-Í szécsényi or-
szággyűlési végzések.

De a linci békekötés beletartozik a
har~incéves háború szövevényes történeté-
be is. Ez a háború voltaképpen háborúknak
a sora volt; egyes részleteit rnúló [elentő-

• ségű békekötések is határolták. Főképpen
Németország területén folyt, s azt végül is
egészen Jeldúlta. A hadviselő felek válta.
koztak, még úgy is, hogy volt köztük
olyan, amelyik egyszer az egyik félen, más-
kor a másikon harcolt. Mégis eleitől mind-
végig a Habsburg-ház uralma kőrül folyt
a háború. Ezen a réven anémet-római 'biro-
-dalorn határain is átcsaptak a hullámok,
mind kifelé, mind befelé.

Közelebbről nézve, I. Rákóczi György
erdélyi fejedelern azon a réven kapcsoló-
dott be hadjáratával a harmincéves hábo-
rúba, hogy 1643-ban szövetséget kötött a

,



nyokban nem jutott szabadsághoz az evan-
gélikus és református keresztyén ség, sőt
néhol még csak ezután pusztították erősen,

Más oldalról nézve persze a vesztfáliai
békének mégis csak nagy a jelentősége a
protestantizmus történetében. Valóban el-
hárította ugyanis a legtöbb csapást, ame-
lyet a Habsburg-ház mért vagy készült
mérni a keresztyénség re. A béke vallás-
ügyi része felújította az 1555-i ágostai
(augsburgi) bjke rendelkezéseit a Habs-
burgok minden azóta való mesterkedése
ellenére. Sőt megadta azokat a jogokat,
amelyeket akkor az evangélikusoknak biz-
tosítottak, a reformátusoknak is. Az egyes
területek vallási hovatartozásáról is a
Habsburgok szándékával eJlentétesen dön-
töttek. Összegezve, a vesztfáli~i béke maga
kedvező volt az evangélikus és református
keresztyénségre anémet-római birodalom-
nak majdnem az egész terül etén. Mégpedig
nemcsak múlóan, nem úgy, ahogy szinte
csak papiron maradt a magyarországi ke-
resztyénség java szempontjából a linci bé-
kekötés, hanem évszázadokra meg .:
szabta a reformáció keresztyénségének és
II római katolikus egyháznak az erőbeli
arányát Németországban.

Csakhogy a vesztfáliai békéről nem es-
hetik szó a harmincéves háború említése
nélkül. Ebből a nagy összevisszaságból a
keresztyénség szempontj ából egyedül Gusz-
táv Adolf svéd király 163D-1632-i had-
iárata emelkedik ki elönyösen. 'Neki is vol-
tak ugyan politikai indítékai és szándékai,
de kétségtelenül fűtötte a vágy, hogy
megmentse a reformáció eredményét, az
evang élikus keresztyénséget Németország-
nak. Sikerült is - bár halála árán - ki-
szabadítania a németországi keresztyén-
séget abból a hurokból, amelyet a Habs-
burgok vetettek a nyakába.

Egyébként bizony nem fényes lapok a
világtörténelemben a harmincéves háború
eseményei, Éppen nem gyönyörűség visz-
szagondolni rájuk, még egy távoli nép fia
számára sem. Eléggé jellemző, hogy a
Habsburg-ház kiváló és sokáig nagy becs-
ben tartott hadvezére, Wallenstein végül
nemcsak kegyvesztett lett, hanem kor ább i
híveinek orgyilkos kezétől pusztul t el.

Ezért fontos tudnunk és ezért szüksé-
ges hangoztatnunk, hogy a harmincéves
háború nem volt val/ási háború. Kétségte-
len, hogy a Habsburg-ház hatalmi törek-
vése úgy' jelentkezett, mint a római kato-
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líkus "helyreállítás" rohama az evangéli-
kus keresztyénség ellen. Az első fegyveres
vedekezök tehát reformál t keresztyénsé-
g ük védelmében is cselekedtek, de a hosz-
szú háborúnak legfeljebb az első felében
hatottak közr e vallási indítékok, a máso-
dikban ezek egészen háttérbe szorultak.
Mi sem tanulságosabb, mint az hogy II

szász választófejedelem evangélikus
volta ellenére - sokszor állt a római ka-
tolikus vallású Habsburg-ház oldalán, vi-
szont például a római katolikus hitű, sőt
hugenottaüldöző francia korrn ány a Habs-
burg-ellenes fronton állott.

A német nép úgy' tekint a harminc-
éves háború borzalmas pusz títására, mint
történetének eddigelé legsúlyosabb csapá-
sára. Ezért származnék nagy kár abból, ha
a keresztyénség úgy tűnnék fel, hogy első-

sorban felelős érte. Nem a keresztyén ség
volt az oka. Alapjában véve és végig arról
volt szó, hogya Habsburg-ház akart teljes
lír lenni a német-római birodalomban, sőt
európai egyeduralomra törekedett. Ennek
a törekvésnek - ha sikerül - csak egyik
következrriénye lett volna a reformáció ered-
ményeinek a megsemmisítése Németország-
ban, A nérriet népnek azok a vezetői, akik
elleneszegültek e törekvésnek, elsősorbau
a német nép érdekében hadakoztak. Ebből
a szempontból kell nézni a háborúnak azt
a következrnényét is, hogy anémet-római
szent birodalom ezentúl még kevésbbé fog-
ta egységbe a riémet népet, mint eddig,
A háború kiküszöbölte az t a veszélyt, hogy
egy vérbelileg - szellemileg nemzetközi
és a római kato likus vallást mindennél ma-
gasabbra tartó uralkodócsalád parancsol-
jon a német népnek. Egyúttal pedig meg-
nyitotta a lehetőséget annak a szám ár a,
hogy a kisebb-nagyobb nérriet fejedelem-
ség ek n;int új hatalmak a ném et nép szel-
lemében fejlesszék ki népük testi-lelki ké-
pességeit, és így dolgozzanak elébe egy
később megvalósuló egységes német biro-
dalomnak.

A harmincéves háború és a keresztyén-
ség kapcsolatába beletartozik az említett
jogi rendeződésen kívül az a szellemi át-
alakulás is, amelyet nagyrészt a sz.örnyű
pusztulás indított el. Az erkölcsök eldur-
vultak, a kíméletlen pusztító önzés tovább
dühöngött, a nyomor fásulttá tette az em-
bereket. Fásultság, lelki tompaság terpesz-
kedett el Németországban a keresztyén-
ség ügyére nézve is. Hogy kerüllék a val-
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lásbeli ellentéteket, a vallási ~aniltizmus
minden jelentkezését, félretették az egy-
kázi tanítás kérdéseit. Az érdeklődés hom-
lukterébe a kegyesség lépett. rJe ugyanak-
kor és sokkal nagyebb hatással elkezdő-
dött az Ú. n. f clvilágosodás, az a szellemi
mozgalcm, amely egyre világosabban kap-
csolta ki a gondolkodásból és életből a
keresztyénséget, Jézus Krisztust és az Isten
kitét.

Oe akárhogyan ítéljük is meg a har-
:-:-;incr;ives háborút és különösen is ennek
a keresztyénséggel való kapcsolatát, két-
ségtelen marad, hogy a keresztyenséget
magá t, a keresztyén ség ügyét nem lehet,
nem szabad összekeverni vele. És így nem
eshetik róla semmiféle árnyék a linci bé-
kére és az evangéliomhirdetés, az evangé-
likus keresztyén egyház szabadságára sern,

Sólyom Jenő dr.,

Az erdélyi fejedelmek szolgálata
a magyar keresztyénségnek.

Hogya külországi hatalommal megindi-
tett, minden eszközt felhasználó ellenrefor-
mációnak nem sikerült az evangéliumi ke-
resztyénséget a magyarságból úgy kiir ta .
.i~, mint ahogyan például a két Ausz tr iá-
.~R, Tirolban, Sztíriában, Cseh. és Morva-
erszágban kiirtotta, - az Isten után az
erdélyi fejedelmeknek köszönhető.

Erdély, noha a töröknek adófizető hű-
bérese volt, majdnem egy évszázadon keresz.
tül a magyar nemzeti és vallási sz.ab adsag-
FI~k legjelentősebb védelmezője és biztosí-
téka lett, s nagy fejedelmei a magyar ál.
larn alko tó erőnek, a valósághoz alkalmaz-
ko dó önfenntartási ösztönnek, egyben a
nemes, lsten elötti felelősségvállalásnak
lelnündöklőbb megnyilatkozásai 3Z újkor-
\ll~H.

Az unit ár iusság ig sodródó János Zsig-
IiI1(lndtól es a lengyel trónra lépő zseniális
római katolikus Báthory Istvántói, meg ne-
vében helytartóskodó, majd utód!ó roko-
JI;litól eltel~inthetünk.

Az igazi nagyok a mindössze két tSZ-

teridőt országló Bocskay István (1604-
1606), Bethlen Gábor (1613-1629) és 1. Rá-
kóczi György (16'31-1648) fejedelmek vol-
tak. Mindhárman protestánsok, református
egyházuknak meggyőződéses és hitvalló
tagjai, - de reformátusok voltak Rákóczi
Zsigmond, Báthdry Gábor, Brandenburgi
Katalin, II. Rákóczi György, Rédey, Kemény
es Apafi Mihály is, akik a fejedelemséget
közben-közben és a hanyatlás idején bírták,

Az erdélyi fejedelemségben a magyar
önf ennt ar tási ösztön megtalál ta azt az élet-
formát, amelyben nemcsak a halálos török
'veszedelem ellen tudta megvédeni az or-
szág keleti harmadát, hanem védelmezője

maradt a Bécs felől állandóan fenyegetett
nyugati harmadnak is.

Semmi kétségünk nem lehet afelől,
hogy sem Dunántúlon, sem a Felvidéken
ma egyetlen református vagy evangélikus
gyülekezet nem volna, (hacsak nem a 18_
században idetelepített svábok közt) ha az
erdélyi fejedelmek diplornáciáiukkal és
kardjukkal egyaránt meg nem védik a re-
formáció ügyét.

Mert a magvarság és vallásszabadság
ügye Rudolf k o ra óta elválaszthatatlanul
együvé tartozott. A török ellen 'ioborz ott
német, spanyol, vallorr cs olasz zsoldos ha-
daktól a magyar falvak épp annyit szen-
vedtek mint a töröktől. Ezek zsoldjukat
rendetlenül kapták s jobbára magyar job-
bágyok, polgárok sarcolásából éltek. Nagy-
részt léha vezéreiket vad eretnekgyűlölet
és a magyarok iránti megvetés fűtötte. A
ko rrnányhatóságok idegen tisztviselőinek
igyekezete, hogy Magyarországot az örö-
kös tartományokkal "össz eolvassz ák, lépten-
nyomon k itűnt.

Erdélynek első kiállása a magyar sz a-
badság és az evangéliumhirdetés szabad-
sága mellett abból a nyomorúságból rob-

, bant ki, amit Básta György császári gene-
rális hely tartózkodása hozott azalatt a rö-
vid idő alatt, hogyafejedelemség megint
Habsburg fönnhatóság alá került. Rudolf
bevonatta a nem-katolikus nemesség java-
inak negyedét, s ha nem tudták azt meg-
váltani, római katolikusok és németek kö-
zött osztatta ki. (l603) Sokan rnenekültek
akkor a szultán védelme alá,

A nyugati, kir ályság i területen akkor
éppen a teljesen evangélikussá lett szabad
királyi és banyavárosok visszatérítésére ve-
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Bethlen Gábor zászlója.
Körirata a 68. zsoltár második verse latinul.

tette magát a központi hatalom. Az elsőnek
kiszemelt áldozat Kassa városa volt. Két
egyházmegye' nélküli püspök, a pécsi és
nagyváradi talált itt már régebben mene-,
déket, s a török torkában fekvő Egernek
is ide menekült püspöke, káptalanja. A
város híres főtemploma azonban rr.ár több
mint fél évszázada evangélikus kézen van,
hiszen a város minden polgára és az előző
fökapitány, Rueben János, is a meg nem

változtatott ágostai hitvallás alapján állot-
tak. - A templomot az új .f ökapitány Bel-
giojoso Barbiano gróf mintegy 500 nérriet
és vallon zsoldos és ágyúk felvonultatása
után erőszakkal birtokba veszi. A jezsuitálc
bevonulnak a városba, az evangélikus lel-
készeket elkergetik, a város minden tilta-
kozása hiábavaló. Az erőszakoskodások
mindenfelé szaporodnak.

Ugyanakkor történt, hogy Erdélyből a
szultán védelme alá menekült Bethlen Gá-
bornak néhány Bocskai Istvánhoz írt levél-
másolata Belgiojoso kezére került. A kap-

. zsiságáról hirhedt császári főkapitánynak
kitűnő ürügy volt ez arra, hogy a Prágá-
ban nevelkedett királyhű főurak várai ellen
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hadat küldjön. Szerit jóbot elf'og la.j ák !\~-
reki tartja magát. Az akarata c.len L 'J: '_''):.1

sodort ,Bv'::i:':~i,13k sikerül megnyernie a
szabad hajdukat s :~J4 őszén országszerte
mozdul a felkelés. 'Seregei előtt botougaa
hódol az egész keleti Felvidék. Belg ioiose
hátrál. Kassa bezárja kapuit előtte, de be-
bocsátja a hajdukat. November 29-én Bocs-
kay ünnepélyesen bevonul Kassára. A nagy-
templomot visszaadja az evangélikusoknak,

a jezsuitákat meg kiutasítják. - A szult án
kir ályi koronát küld Bocskainak. 2. vár-
megyék sorra hódolnak neki. Bást a gene-
rális utasítást kap, próbáljon egyezkedni a
f'elkelókkel, de csak a római vallas sérelme
nélkül. Ez utóbbinak egyoldalú értelmezé-
sén minden kísérlete kudarcot vall. Csak. az
öt város állapodik meg átmenetileg vele,

'miután vallási és egyéb szabadságaikat ün-
nepélyeseh a császár nevében is biztosítja,

A Habsburg család, a Prágába zárkózott
félőrült Rudolf - császár-király és a magyar
ügyekben' főmegbizottja Mátyás főherceg,
hallani sem akarnak arról, hogy a vallási
kérdésben kornoly engedmények tetesse.
nek. Két pápai követ is sikerrel tüzel ez
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ellen. így hát tovább folyik a küz delern. -:-
Egy Pozsonyba összehívott országgyűlés
kudarcba fulladt, mert alig néhány követ
jelent meg mindössze. Bocskai több vesz-
tegetési kísérletet utasít vissza.

1605 elején Básta újból hadat indít. Fize-
tetlen zsoldosserege azonban bomlani kezd.
Bocskai ügye viszont egyre népszerűbb: a
nemzeti és vallási szabadság hősét ismerik
meg benne. A protestáns prédikátorok ha-
talmasan lelkesednek és lelkesítenek rnellet-
te. - Básta kénytelen hátrálni, a hajduk
már Pozsonyig porty áznak. A cserben ha-
gyott város is Bocskait uralja megint. Er-
dély végre hivatalosan csatlakozik. 1605 feb-
ruár21-én Marosszeredán a rendek fejede-
lemmé választják.

Április 17-re gyűlésre hívia Sz er encs re
Magyar és Erdélyország rendjeit. Rengete-
gen jelennek meg szavára. Külőriösen nagy
számban jöttek el a prédikátorok. Az egy-
begyűltek egyhangúan Magyarország feje-
delmévé kiáltják ki Bocskait. - Kiáltvány-
nyal fordul Magyarország és Erdély ren-
Eleihez: indokolja felkelésének elkerülhetet-
lenségét. A külföld számára is kiad egy
terjedelmes röpiratot, amelyben :l keresz-
tyénséghez való törhetetlen hűségéről nyi-
latkozik és arról a kénysz erröl, amely a
török szövetségébe hajtotta. Mert Rudolf
~ keresztyénség védelmére kapott birodal-
mi és külf öldi pénzeket a magyarság le-
igázására fordította és tanácsosaivá a de-
rék régiek helyett az álnok és harácsoló
Unverzagt Wolfgangot, - egy trombitás

'fiát, - és a zsidó apátói sz ár mazó Lang
Fülöpöt tette. Azután elpanaszolja a zsol-
dosok garázdálkodását, a templo mf'og lalá-
sokat, a 'prédikátorok elűz et ését, az ország-
gyűlési határozatok meghamisítását és a
birtokkobzó karnarapereket.

A felkelés tovább terjed az aranybulla
ellenállási záradékának jogán, a császáriak
egyre fogyó, Bocskainak egyre növekvő
sikere mellett.

Sok huzavona után 1606 nyarán az ev~n-
g élikus Illésházy István közvetítésevel végre
Bécsben meglett a béke s őszutón Bocskai
másik igyekezete is sikert hozott: a Zsitva
patak torkolatánál 30 évre békét kötött a
török is a királlyal.

Bocskai azonban néIfiíny hétre rá meg-
ha!. Tulajdon kancellárja, a római kateli-
kus Kátay Mihály ölte meg lassan ható rné-
reggel. A hajduk hiába hányták kardélre
a :-yilkost, urukat, aki Szabolcs déli ré-

szén földesúri hatalomtól ment állandó te-
lepülési helyet, ország gyüléséberi katonai
ügyekben szavazati jogot szerzett nékik és
szegéríylegénysorsukat emberivé változtat-
ta, feltámasztani nem tudták.

A bécsi béke első és legfőbb pontja a
vallas szabad gyakorlatát biztosította a
rendeknek. sz abad kir ályi és mczö v.iro-
soknak, a végvári vitézeknek. Az elvett
-temp lomok kö.csönösen visszaadundok. -
Ami a következő évtizedekben Erdély f elöl
a vallás védelmében történt, az mind Bocs-
kai művének biztosítása, kiegészítése. A
királyi udvar rosszhiszeműséggel kezelte
mind a béketárgyalást, mind az egyez-
mény szövegezését s egy pillanatig sem
gondolt annak tisztességes megtar tásá ra.
Bethlen Gábornak, I. Rákóczi Györgynek
még isruételten kellett fegyverrelmegvé-
denie a hit és nemzet szabadságát.

Bethlen Gábor alatt jutott csak teljes-
ségre Bocskai műve: a viszonylag függet-
len magyar élet virágzása a két tar csá-
szár hatalmának, befolyásának egyensúlyá-
ban. Az ő kardja nyitott templomot Po-
zsonyban, Nagyszombatban és sok más he-
lyen a protestánsoknak, ő rendezte a ve-
gyesvallású helyek vallásgyakor latát . l"gy,
hogya főtemplom a többségé s IT kisebb-
ségnek másik templomot kell átengedni.
Bethlen Gábor is teljes lélekkel csüng re-
formátus hitén, amelyről nem egyszer meg-
kapó módon tesz bizonyságot. A római
egyháznak századok óta legsúlyosabb vér-
tezetű vezérének, a jezsuita Pazmany Pé-
ter prtmásnak ő volt a legegyenrangúbb
ellenfele. Húszszor olvasta végig aBibliát
s az írás ügyét annyira szívén viselte, hogy
a jezsuita Káldy Györgynek nagy pénzeket
juttatott az ő Vulgata-szerinti fordításának
a kiadatásár a, A gyulafejérvári főiskola
alap ításával, amelyanagyenyedi ref orrná-
tus kollég iurnnak az őse, ma is álló erős
várat emelt ez evangéliumi keresztyén ség
keleti végein. A protestáns lelkipásztorok-
nak egyetemes nemesi rendre emelésével
az egyházi szolgáknak társadalmi helyze-
tét és a nemesség kitűnő vérfrissítését sz ol-
gálta: Minden cselekedetét rnély Isten előtti
felelősségtudat vezérelte. Alattvalóinak sor-
sát .szent sáfárságként viselte a lelkén.' Az
ő uralkodása idején volt Erdély aranykora
s nevezték országát Tündérkertnek.

Halála (1629 november 15.) után egy év-
vel I. Rákóczi György, Zsigmond fejedelem
fia, foglalta el a fejedelmi széket. Ö is a



Bocskay- rnu tatta utat já rja: Erdélyből védi
a kir ályság magyarságát és vallasszabadsá-
gát a király és szultán ellen. - Bethlennél
lassúbb rnoz.g ású, családi vagyonának, ha-

o talmának növelésére több időt fordító, aki
nehezebben szánja el magát a magyaror-
szági beavatkozásra. De ott megint csak
semmibe veszik a vallási b ék ék kikötéscit,
a templomfoglalások, erőszakos térítések
egyre szaporodnak. Végül az események
kiállásra kényszerítik. A linzi békében
(1645) rászorítja a csász ár-kir ályt az előző
vallási békekötések és törvények megerősí-

o tésére, sőt a jobbágyok szabad vallásgya-
korlatát is biztosítja. (Hogy a dabsburg
ház ekkor sem vette becsületesen a szerző-
dést, az az előzőekből gondolható volt s
Rákóczi három év mulva bekövetkező ha-
lála utáni események ig azolták.)

Rákóczi Györgynek kissé rideg kálvi-
nizmusa mellett külön meg kell emlékez-
nünk a fejeclelemasszonynak, Lórántffy Zsu-
zsannának megnyerő, rnélyhitű, melegszí-
VŰ, nemes egyéniségéről. Sárospataki ud-
vara özvegysége idején is egyik' köz ép-
pontja volt a protestáns szellemi életnek s
az ottani református kollégium anyagi lét-
alapját mai napig neki köszönheti.

Férje másvallásúakkal szemben kevesebb
tapintatot mutatott, mint elődje Bethlen
Gábor. Igy az addig Alvinczi Péter pap-
sága alatt is kizáróan lutheránus Kassári ő
szerez hatalmi szóval helyet a rerormát~s
egyháznak, amelynek haláláig legjelentő-
sebb támogatója maradt. A hatalmi viszo-
nyok válteztával a város megbontott val-
lási egységében az ellenreformációnak ha-
mar áldozatul esett.

A három -nagy erdélyi fejedelem nélkül
bizony három emberöltővel hamarább sza-
kadt volna a gyászévtized a protestantiz-
musr a, s nem lehet kétségünk affelől, hogy \
akkor nemcsak evangélikus és református
egyház nem lenne ma hazánkban, de a f1la-
gyar nemzet is felszívódott volna a csá-
szári birodalomban, ahogyan felszívódott a
sziléziai szláv ságé s ahogyan tartománnyá o

süllyedt századokra Cseh- és Morvaország.

Nem szabad az erdélyi fejedelmekről
szóló megemlékezésünkben elhallgatnunk
azt a megható törődést, amelyet a feje-
delrnek különösen a két utolsó Rákóczi
irányítása mellett Erdély protestáns ma-
gyarsága a közte élő g ör ögkeleti oláhság
iránt tanusított.
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Már János Zsigmond is adott ki ren-

deletet,' amely meghagyta a vármcgvéknek,
hogy büntessék meg azokat a papokat,
akik "az egyházb éli szolgálatokat és dícsé-
reteket nem akarják a köz ség értésére tu-
lajdon oláh nyelven mívelni és szolgáltatni,
hanem idegen rác nyelven berbitélnek. "
(1567.)

Pál püspök 1569-ben Nagyenyeden-zsi-
natot tart, "mely gyűlés urunk őfelsége ke-
gyes akaratjából történt volt a liturgiájok-
nak szolgáltatása felől. Ott ők Ényeden
egyenlő akaratból... végezték ... , hogy
amely rác nyelven való papok az oláhok
között a papság tisztit viselik, ha az köz-
séget oláhul az sz entség ekr e nem tanítják,
azok papok ne lehessenek."

Az 1570. évi kolozsvári zsinaton már ro-
mán nyelvű zsoltárt és liturgikont kell a
póp ákn ak vásárolniok.

Báthory Zsigmond idején épül Gyula-
fehérvárt, tehát a fejedelmi udvar székhe-
lyén a szentmihálykövi zárda, amely később
a román érsekek állandó székhelye; o ő gon-
doskodik a vladika javadalmazásáról is.

Bocskay István 1505-ben megerősíti Spi-
ridion révi vladikát érsek-püspöki tisztében
és egész Erdély, valamint a Magyarországi
Részek román egyházainak fejévé (episco-
pus et suprémus superintendens) teszi.

Rákóczi Zsigmond és Báthory Gábor,
szintén megerősítik Spir idion püspőkség ét.
Báthory Gábor kiemeli a jobbágysor . föl-
desúri függéséből az oláh papságot és sza-
bad költözködési jogot biztosít neki. (A két
oláh vajdaságban. Havasalján és a Balká-
non még sokáig jobbágysorsban maradtak
a pópák.)

Bethlen Gábor megerősíti Báthory Gá-
bor szabadságlevelét és több egyházi alapít-
ványt tesz. 1616-ban megjelenik 60 oláh
pap felszentelésén. Egyeseket saját költsé-
gén járat külf öldi iskolákban.

A két Rákóczi György idején a legerő-
sebb a fejedelmi és reformátori befolyás
azt oláh keleti egyházra. Évenként zsinat ra
kell gyűlniök, rornán iskolákat kapnak, ro-
mán nyelvű könyvek kiadására külön feje-
delmi nyomdát állít fel az idősebb Rákóczi
György (1638). Állami törvény szabályozza
a vladik a hatáskörét és védi túlkapásai el-
len a papságát.

A fejedelmek saját hitük püspöke, főleg
a nagy Gelei Katona István révén tartják
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szernme! az oláhság vallásos életét, s min-
den alkalommal od.ihatnak, hogy .az evan-
gélium oláh nyelven is hirdettessék és a
katechizmus is, amely oláh nyelvre fordít-
tatott, a gyülekezet eló tt is olvastassék.

"Az Bihar vármegyel-en lakó szegény
népekis hogy mentül .jobb gondviselés alatt
maradhassanak meg b~=!:;sL,~:gálatjokban,
... Burdánfalvi Ábrahám papot keg yelmes-
ségünkböl püspökségnek tisztiben kegyel-
mesen konfirmáltuk és helyben hadtuk, de
úgy és oly kondicióval, hogy tartozzék az
evangéliurnot hallgatóinak igazán prédikál-,
lani s mind az alatta való papokkal' azt iga-
zán prédikáltatni, hirdettetni s a sak ramen.
tumokatis tisztán ·kiszolgáltatni az szegény
oláhságnak magok születtetek nyelveken,"
(Gyulafehérvár 1641.)

Az erdélyi református püspökök rnin-
dig felelősséget éreztek az oláhság iránt.
Igy' Kovásznai Péter Apafi Mihály fejede-
lemtől kér iskolákat, nyomdát a számukra
s hogya fejedelem rendelje el a vladiká-
nak Hunyadban, Máramarosban . és Kővár
vidékén iskolák felállítását s a románul
nem tudó, templomokban idegen nyelven
mormogó papoknak eltávolítását!

Lórántffy Zsuzsanna, az özvegy fejede-
1emasszony által 1657-ben alapított fogarasi
iskolának általa szerkesztett alapítólevele
és tüzetes rendtartása azzal kezdi, hogy
., ... mi, kik legtöbb és elsőbb gondunknak
az Isten tiszteletének, oltalmazásat és ter-
jesztését, annak utána a közönséges jót is-
merjük és tartjuk, eszünkbe vevén minernű
temérdek nagy tudatlanságban tartatnék ez
mi fogarasi jószágunkban az egész, oláj
nemzet, mind község, mind bojé rság, és
tulajdon azokis, kiknek egyebeknek tanítá-
-sok tisztekben volna. Ennek felette magok-
tólis az értelmesitül megtaláltatván keresz-
tyéni szánakozásból ai ő jövendőbeli hasz-
nokra egy oláh iskolát rendelnénk ' s emel-
t etnénk, ahhoz kívántató tanító és tanuló
személyekkel és azoknak sustentatiójokr a
'(eltartására) szükséges provosioval egye-
tembe ... "

A román könyvnyorntatás is az erdélyi
p rotestántizmusnak köszöni megindulását.
ASzebenben 1544-ben elsőnek megjelenő
cirilbetűs káté valamint a Coresi diakonus
által vezetett Brassói nyomda termékei
szász evangélikus hatásra készülnek, ké-
sőbb református hatás érvényesül. 1582-beR

----- -

szászvá rosban megjelenik Mózes első két
könyve, és pedig kétségtelenül Heltai G8S-
párnak 1551-ben kiad ott magyar fordítása
alapján.

Bethlen Gábor az egész Szentírást le-
fordíttatta oláh nyelvre, kiadása azonban
elmaradt a fejedelem háborús gondjai
miatt. Kéziratát 1680-ban megtalálták Bran-
kovics Száva vladika lakásán, később azon-
ban elveszett.

Különösen nagy volt a jelentősége a
gyulafehérvári fejedelmi nyomdának. Ez la-
ti:: betűkkel adta ki a román könyveket,
Brádi ':::ycrgy vladika csak nagy könyör.
gésre ,nye:-t 164:-ben engedélyt a fejede-
lemtől egy ciriil betűs icönyv nyomtatására,
de a szokasos anyagi :,~gít,eget nem kapta
meg hozzá.

1. Rákóczi György érdeme volt az első
román Újszövetség kiadása (1648).

Tatárdúlás és Brankovics Száva ellen-
állása vetett véget ennek az irodalmi fel:
lendülésnek. (Apafi Mihály fejedelem Bran-
kovicsot még perbe is fogta e magatar-
tása miatt.)

Amikor Apaf i halálával (1690) az erdé-
lY5 fejedelemség végleg Habsburg kézre
kerül s a nagy birodalomnak legtávoliba
és legjelentéktelenebb provinciájává süllyed,
megszűnik a reformáció szellemének a ha-
tása a keleti szertartású rornánságt a S 'lele
az európai protestantizmusnak első (és
Söderblom svéd evangélikus érsek nagy
művének megindulásáig utolsó) missziója
a keleti egyház evangélizálására.

Ki tudná megmondani, rnilyen alakulást
vett volna Erdélyben a magyar-román vi-
szony, ha a protestáns fejedelmek szelleme
tovább érvényesülhetett volna s nem uszít-
ja a császári udvar a nemzetiségeket a ma-
gyarságra a román egyház évangéliumi
szellemű megújhodása még tovább halad-
hatott volna?

* * '"
Évszázadok ködén megilletődötten hatol

át tekintetünk, s hálát adunk Istennek,
hogy adott magyarokat, akik evangéliumi
hitük mellett életre-haláira ki mertek ál-
lani, s hitvalló hősöket, akik igazán tudtak
magyarok lenni.

A nagy erdélyi fejedelmek:, Bocskai.
Bethlen s az öreg Rákóczi ilyenek voltak 1
Aldás emlékükre!l

Schulek TJhr dr.
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Hullottak már a vadgyümölcsök, amikor
ez a történet valahol a szellők között meg-
fogant. De mi emberek azt nem is sejtet-
tük. Inkább azt gondoltuk, hogy egy ilyen
őszi napon, amikor barnán és piros foltok-
kal csak ül és gondolkozik az idő, szellő-
Bek és történetnek eszébe sem jut meg-
foganni. Estefelé azonban már kezdtünk
valamit gyanítani. A levegőben ugyanis
halovány sz ínváltozások estek, a fákról
sürgetés nélkül kezdtek hulladozni a meg-
maradt levelek s a leszálló nap igen buz-
gón festette az összegyűlt f elhöket.,

Dóriát éppen akkor lépett ki a házból,
a műhcly ajtaján. Tömzsi fiú volt, kerek-
fejű és barna, Gyalúforgács pilledezett a
ruháj án s gazdagon látszott a fűrészpor is
rajta. Nagy nyugalommal, lassan haladt az
udvaron keresztül, minek a végében négy
festett szék nézte sárgán a búcsúzó napot.

- No, megszáradtatok-e? - kérdezte
Dónát.

A mutatóujjával megérintette sorjában
-'ind a négy széket.

- Meg hát! - felelte helyettük.
Kettőt megfogott, hogy béfelé indítsa

eket. Ahogy felemelte a két széket, szeme
a festett felhökre esett, majd a következö
pillanatban szél futott rá, mely a fűrészport
éli a gyalúforgácsot rajta megtámadta. Hir-
telen szél volt, hószagú és karmos.

- Jól van, megértettem - mondta :
Dónát.'

Lassan és nagy nyugalommal bévitte a
két széket a műhelybe, ott a sarokban egy-
másra borította,' majd az apjára nézett s a
lecnagyobb megfontolással így szólt:

- Világ-esemény történt.
- Micsoda? - hagyta abba öreg Sűkeí

a munkát.
- Szívesen lássuk - mondta Sükei,
Dónát erre nem szólott, hanem béhozta

• másik két széket is. Amikor nagy körül-
tekintéssel azokat is egymásra borította,
csak akkor felelte:

- Én sapka nélkül nem látom szívesen.
- Veszünk - mondta Sükei.
A nyár derekán már a tizenhatodik esz-

tendőbe lépett Dónát, de még tulajdon sap-
kájs nem volt. Eddigelé csak vedlett fej-
3eliekkel ijesztette a telet; olyan sapkával

mindig, amelyik az apja fejéről szállott az
övére.

Most úgy állott a tél üzenetével, mint
egy elszánt dömzsödi vitéz.

- Mikor veszünk?! - kérdezte.
- Öt perc mulva - felelte az apja.

Elég hamar van-e?
Dónát kegyes re eresztette a hangját s

így szólt:
- Azért nem kell elsietni a dógot: In-

kább gondoljuk meg jól s vegyünk holnap.
Még este az ágyban is eszébe jutott

Sükeinek a tél üzenete, amelyben megkap-
ták a sapka-rendelést. Ha igazságos akart
lenni, Donatot csakugyan megillette már
egy tulajdon téli f ejbeli, hiszen nemcsak a
legénykor küszöbe füstölgött már előtte,
hanem ősz óta dolgozott is mell ette, véle
versenyt.

- No gyere, veszünk egy sapkát! -
mondta reggel a fiúnak.

Ha egy nagy tojás megindúlt volna egy'
kicsi tojással a város felé, azok lettek volna
olyan hasonlatosak, mint ez a két Sükei,
Pontosan egymás mellett mentek minde-
nütt, egyszerre és egyformán nézték meg
a reggeli várjakat s az embereket. S egyik
is úgy hallgatott, rnint a másik. De úgy
feleútján mégis megszólalt az öreg Sükei.

- Oh fiam, nem uriod olyan sokat be-
szélni?

- Nem, mert magának mindig illend.
válaszolni - felelte Dónát.

Igy mentek lassan és nyugodtan, szívük-
ben nyári napfénnyel, telet hirdető szélben.
Már jól bent jártak a városban, amikor
Dönát megkérdezte:

- S hol vesszük meg?
- Czumbel úrnál.
Nem tetszett Dónátnak, hogy neki Czum-

bel-sapkája legyen, de azért nem szólott
ellene .

- Mindenki nála vásáro! - tette hozzá
Sükei.

- Hogyne! - mondta Dónát. - Még
a hegyek is a ködsapkát tőle veszik.

Mégis odamentek Czumbel úrhoz. Ahogy
beléptek volna s köszönt az öreg Sükei,
hát egy nyurga fiú, ki éppen javában válo-
gatta a sapkát, egyszerre feléjük fordult s
Dónátot szinte megölelte.

3
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- Ez Kuvik barátom - mondta az ap-

iának Dónát, - Az inasiskolából ismerjük
egymást.

Sükei megnézte a fiút, akinek nagy röt
haja volt s olyan lapos pillantású szeme,
mint a bag olynak ;' majd odafordult a fiá-
hoz s azt mondta neki:

- Mindenkit a tisztességes nevin kell
szólítani!

- Úgy szólítottam - felelte Dónát,
- Kuviknak hívják?
- Annak.
- Akkor jól von - mondta csendesen

Sükei.
S mint aki hirtelen rájött, hogy beszéd-

del sok időt fecsérelt, szorgosan nézegetni
kezdte a sapkákat, amelyeket Czumbel úr
egymásután rakott a kínáló asztalok ra. Volt
sapka bőviben: az egyik gyapjas és nehéz,
II másik gördörszőrű pajkosan, vagy sely-
mesen puha, mint a macska. S agyapjasok
kivételével fekete bélése volt mindegyiknek
s a fekete bélésert piros rajzolatot lehetett
látni. Hasznos tárgyakat és szerszámokat
rnutattak mind a rajzolatok, melyeket
Czumbel úr nagy találmánnyal a sapkába
rejtett: biciklit, órát, bicskát és borotvát,
hajvágó gépet, kést és ollót egyformán
lehetett látni. S igen, a piros rajzolatok
alatt a boltos nevét is, akinél a hasznos
tárgyakat rnindenki kóborlás nélkül meg-
vásárolhatta.

- No, rnelyik sapkát szeretnéd, Dónát?
- kérdezte végre Sükei,

- Ebben a percben nem tudom - fe-
lelt Dónát.

Kuvík már maga előtt tartott egy gön-
dörszörűt, minek a bélésén biciklit lehetett
látni. Arra bíztatta Dónátot, hogy olyant
vegyen ő is, de a kicsi Sükei azt felelte,
hogy biciklit nem teszen a fejére.

- Hátha a járásod gyorsabb lenne tőle!
- mondta az apja.

- Csakhogy én magát nem akarom el-
hagyni - felelte Dónát.

Álldogáltak és egymást nézték a renge-
teg sapka mellett. Aztán a fiú kifelé kez-
dett tekintgetni, mire az apja azt mondta
neki:

- Gyere, 'nézzük meg, nem havazik-e P
Künn az ajtóban megkérdezte Sükei:
- Egyik sem tetszik?
- Egyik sem, a bélés miatt - felelte

Dónát.
Erre engedelmet kértek Czumbel úrtól,

hogy megvárhassák s-apka nélkül a havat;

s elindultak a városba, hogy egyebet is
megtekintsenek. Bolyongtak egy félóráig
s akkor azt mondta Sükei:

- Nézzük meg Dullóriál is.
- A sapkát-e? .,.
- Azt.
Ahogy mentek volna a Dulló Ignác

boltja felé, hát jön szembe virítva Kuvik,
hogy ő megvette a sapkát, amelyiken a
bicikli van. Mind örültek, hogy ez is meg-
történt végre; s együtt léptek bé Dullóhoz,
aki sapkával a fején, inirit egy eleven cé-
gér, éppen ujságot olvasott. Duzzogva né-
zett ráj uk s azt kérdezte:

- Mit akarnak ilyen sokan?
- Egyetlen egy sapkát a fiamnak

möndta Sükei.
Irttett Dulló, hogy ott vannak a sapkák

s válogassanak; maga pedig olvasni kezdte
az ujságot ismét. Sükei a kezébe vett egy
kívánatos sapkát, megnézegette kör öskörül,
majd belétekintett a belsejébe: s hát piros
rajzolatban egy madarat látott a fekete
bélésen s -alatta ezt az írást: "Kapható a
szabad természetben·."

Ránézett Sükei a boltosra s azt mondta
neki:

- Látom, maga is tanult valamit Czurn-
bel úrtól.

Dulló leeresztette az ujságot s így szól t:

~ Csakhogy én nem az idegen kereske-
dőket hirdetem, hanem az Isten csodáit s
a hazámat! A csillagokat, a madarakat, a
virágokat!

S egyszerre kigyúlt szeme és az ar~'l
szép lett; s fordítani kezdte ki egymás"
után a sapkakat s dobáita oda Sükeiriek,
hogy nézze. A sugaras nap is ott volt az
egyiken, a másikon a hold; számtalan sap-
k án csupa madár s ,a legtöbbiken virág,
S ,mindegyik alett az útbaigazítás, hogy az
égen, a szabad természetben, vagy a virá-
gos kertekben található!

- Melyiket akarod? - kérdezte Sükei
ii fiától.

- Én ezt! - emelte fel az egyiket
Dónát.

Tulipán volt rajta.
Éppen talált, s megvette Sükei nyom-

ban. Aztán kezet, fogott a boltossal s ki-
léptek az utcára. Dónát boldogan nézegette
a sapkát, odaérintette az orcájához s meg-
szagolta benne a tulipárit is, mintha valódi
lett volna.



- Jobb, ami nekem van, a biciklivel
- jegyézte meg Kuvik.

Dóriát ránézett, hogy mit beszél, de
olyan szamárságnak tartotta a szót, hogy
meg sem felelte.

- Te nem vagy magyar, ugye?' - kér-
dezte Sükeí az idegen fiút.

- Cselálc -- mcndta Dóriát, de Kuvik
kijavította, hogy ö .rnorva, kinek az., apja
zeneművész volt a katonaságnál.

- Hát legyen n.urval - engedett Dó-
nát, mire Sükei nagy meggyőződéssel és
tanítva jelentette ki, hogy a cselák is em-
ber, a murváva: Pb";' ütt. Ezt különben tet-
tel is rögtön bizor.yitota, mert meghívta
Kuvikot egy vendégfogadóba, hogy ott ebé-
den szívesen lássa.

Jól és igen bai'áti módon ebédel tek hár-
man s megittak egy félliter bort is; majd
ismét egy felet, hiszen olyan ritkán veszen
sapkát az ember, hogy azt bor nélkül nem
is hinné. A vendégek mind elmentek ,las-
san s ök is az utolsó pohámái tartottak
már. S ahogy kiitták volna ezt az utolsót,
hát óvatosan kinyílott az ajtó s egy na-
gyobbacska gyermek settenkedett bé rajta.
Mocskos volt erősen szegény, de még an-
nál is rongyosabb. Egy darabka kenyeret
tartott a kezében, harapott belőle egyet s
odament az asztalhoz.

- Mi kéne, uram? - kérdezte Sükei.
Nevetett egyet a gyermek s azt mondta:
- Pénz.
Abban a pillanatban Kuvik feléje söpört

a hosszú karjával s a kenyeret kiütötje a
gyermek kezéből. Leesett a kenyér a mocs-
kos földre s éppen belé valami kiöntött
vízbe. A gyermek szerencsétlenül nézett a
kenyér után, majd egyszerre sírni kezdett.

- Ne sírj! - mondta Dónát - nem hót
meg senki.

Azzal a fej ére tette. a kezét, hogy, érez-
tesse is véle az emberséget; majd pénzt és
az asztalról kenyeret adott neki, mire a
gyermek ragyogva tekintett rá és elfutott.

Egyideig csend volt utána.
- Ezt mért csinálád? - kérdezte Dónát

II barátjától.
- Nem dolgozik! - mondta Kuvik.
Sükei tűnődve nézett s hallgatott, majd

valamit gondolt magában, még kért egy
félliter bort. Ogy látszik koccintani akart
a fiával, mert felemelte a poharat s azt
mondta:
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. - Dónát fiam, igyunk a tulip ánodra,

ami olyan, mint a szív!

Csakugyan ittak s utána Dónát hátra-
dőlt a széken s a két szeme úgy kezdett
csillog ni, hogy Dulló 'Ignác a sapka bélé-
sére rajzolhatta volna azt is.

- Azért vettem én ilyen sapkát - szó.
lalt is meg Dónát lassan és rozsálló arc-
cal. - Mert ha én ezt a sapkát a fejemre
teszem, a szívemben megszépülnek az érzel-
mek s a gondolataim k inyílnak, mint a
tulipánek az ő kertjükben. Illát költözik a
világba s tavasz lesz a télből. A lányok
szeretni fognak s esetleg én is őket.

'- Várj egy kicsit! - mondta Sükei..
- Nem is mostanra mondom - javí-

totta ki Dóriát, majd hozzátette: - De azt
állítom, hogy ilyen sapka kell a magyar-
nak s nem bicik lis!

Mind a ketten Kuvikr a néztek, hogy
ehhez vajjon mit szól. Kuvik pedig levette
a fejéről a sapkát. odanyújtotta Dónrit felé
s azt mondta:

- Cseréljük el.

Nagyon meg lepődtek, hogya bicikli he-
lyett Kuvik is egyszerre azt akarja, hogy
a szívében meg szépűljenek az érzelmek s
hogy a lányok öt is szeressek.

- Mért akarod elcserélni? - kérdezte
Sükei.

- Azért - Jelelte Kuvik, - mert én is
igazi magyar akarok lenni.

Erre nem mondtak semmit, sak elgon-
dolkoztak a szón. Dónát szép lassan hát-
rább csúsztatta a homlokáról a tulipános
sapkát, Sükei pedig elgondolkozva töltötte
ki a maradék bort.

Felemelték a poharat s kihaj tották.
- Egyszóval nem akarod. hogy én is

igazi magyar legyek? --:- kérdezte Kuvik,
- Nem - mondta Dónát.

Abban a percben Kuvik felállt, meg sem
köszönte az ebédet, hanem csak kezet nyúj-
tott és elment. /

- M:ért nem akarád, hogy igazi ma-
2'yar legyen? - kérdezte Sük ei a fiától.

Dónát, ez az én dörnzsödí atyámfia,
magosabbra ült a széken, ránézett az ap-
jára és így szólt:

- Aki embernek hitvány, magyarnak
nem alkalmas.

Tamási Aran.

•
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Magyar lélek - magyar ének.

"Magyarok voltak, magyarok vannak,
magyarok lesznek Magyarország nélkül!"
Tanítja Reményik Sándor költőnk. A ma-
gyar lélekkel indokolja állítását. Valóban,
.lsten csodálatos erőket rejtett el a lélek-
iben. Megbéklyózva is él és hat. Ez a ma-
'gyar lélek őrzi még ma is a moldvai, ••
'brassórnegyei csángómagyarokat, a dél-
erdélyi, a felvidéki, az őrségi és az Ameri-
kába' szakadt magyarokat. Orzi, igaz, sőt
élteti is! - De kérdem' a költövel együtt

•bőlcselkedőket: meddig őrzi és meddig él-
'iteti? Csak addig, amig azt is el nem fojt-
liák, .ha ugyan Isten engedi.

f!~az is igaz, hogy maga Magyarország
is csak üres keret, ha nem magyar lélek él
benne. Bizony, néhány századon át, a közel-
multban és manapság is csak éldegél a ma-
gyar lélek még Magyarországon is. Néha
nagy lendülettel felszárnyal és megmutatja
magát, de legtöbbször csak máról ho·lnapra
él. Isten kegyelmébDl. Mert - ahogyaa
Kodolányi mondja - a látható Magyar-
ország még mindig nem a láthatatlan, a
belső, a magyar lélekben rejtőző Magyar-
országnak a képe. A magyar lélek sokszor
nem öltheti magára igazi köntösét.

A következő két ének bizonyítéka előbbi
két állításunknak.

Az első ősi bujdosó ének. Magyarorszá-
gon kívül nem élet az élet. Az éneken
keresztül ugyan szabadon ömlik ki a ma-
gyar lélek, de szívünkbe markol a meg-
sanyargatott magyar lélek minden gyöt-
relme. . . .oI~-,

\ 1~!.!:<W ~,,6djdn Bá.kv.s vm, 1'.1'4.

~ryif FFFI r. r' I~
,~in:duHam sÚpna.-zclm-bulhi-res· .

.~)~ft V V [IMta-gyar-CJTO.SUii-b&:7.-SZa-nllz-lctitl fel-u-

IrL-b~~S!-2n-bt!kö~y~~cs%r-d&.!1
Bú ebédem, bú vacsorám,
Boldogtalan minden órám.
Nézem a csillagos eget,
Sírok alatta eleget.

Jaj Istenem, rendellj. 9i!:áJlEást;~
Mert meguntern a buiaosés»,
Idegen. földön a lakást -
éjjel, nappal a sCi.k,sÍrá<st..

A másik ének arról tesz lD,izo!G~sálgot,
hogy önmagában hiába van· orsaága, hauája,
otthona a magyarnak, lim. viszerit al lelek
sajátos kibontakozását gúz.sba. kiDtik és
sanyargatják, az életet megbénítjáls, Gon-
doljunk arra az id0~e, rrukor szerte Ma:gyar-
országon idegen nyelv -voLt a, l:!ivatalos
nyelv, sőt a tiszta, magyarlakta ~ic;i~keken
is idegen nyelvű l,aQi.közöl,te a litiJntalos
tudnivalókat.

Bánat terem abban, búvetés,
A magyar élete szenvedés.
Aldd meg, lsten, császár fölség,;if;
Ne sanyargassa magyar népét,

Amit itt a magyar lélekről és Magyal
országról mondottunk, az teljes sz emlélte
tést nyer a magyar léleknek és minde
megnyilatkozásának az egymáshoz val'
viszonyában. Lélek és ország, tél ek és SZl
badság, lélek és élet, lélek és ruha, léle
és nyelv, lélek és ének összetartoznal
A lélek ezekben megbizonyítja magát. EZI
ken keresztül ömlik szét és termékenyi I

Ezeken keresztül férkőzhetünk hozzá, hog
szívhassunk belőle. A magyar léleknek I
kifejező formájának ezt a benső viszony
és annak szükségszerüségét most a magy,
éneken szemléljük.

Legelőször is az érdekel bennünket: I

az a magyar lélek? Ez az, ami énekein
ben is megmutatkozik.

A magyar lelket nem ember szerzi
nem ember csinálja. Nincs az a prop
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ganda, amivel mag'YaT lelket gyárthatnak.
A propaganda legfeljebb arra jó, hogy fel-
ébressze a szanayadó magyar lelket. Az
nem magyar lélek tehát, amit magyar
nyelvre átírt dalokkal akarnak akár terv-
szerűen, akár üzletből a magyarságr-a rá-
erőszakolni. A magyar lélek ott szunnyad
a magyar ember szívében, csak alkalomra
vár, . hogy megmutathassa magát. Mert a
magyar léleknek van színe, illata, hangja,
bizonyság tevése, de ezt önmaga ontja ma-
gából. Ezt nem lehet ráfesteni.: ráaggatni
és belebeszélni. Ez úgy magától jön, belül-
ről, tehát onnan felülről.

Oe az is bizonyos, hogy a magyar lel-
ket, mivel lélek, ne gondoljuk, hogy a
Szeritlélek hozza, A pünkösdi Szentlélek
Krisztushoz megtérést szerzett a világnak,
A magyar lélek épen úgy, mint más népek
lelke, nem a keresztyénség gyümölcse. Sőt
volt idő, sajnos, amikor ezt a magyar lel-
ket a kereszt jelvényévei visszariasztották
az életből. Láthatatlanná tették mindaddig,
míg rá nem döbbentek arra, hogy Isten
'~eremtését rombolják le ugyanakkor. A
pünkösdi Szeritlélek munkáj át sokan félre-
értették. O nem rombolta le a népek és
a fajtak sajátosságait az anyaszentegyház
megalapításával, hanem épen ellenkezőleg,
minden népnek a saját nyelvén szólalt meg.. .

Ezzel már jeleztük is, hogy a magyar
lélek - mint minden néplélek - Isten
teremtési rendjéhez tartozik. Ugyan a bún-
eset után, de mégis' ő engedte a tfajtákat
és a népeket kifejlődni a maguk sajátossá-
gaiban. Nézd végig a mezei virágokat, a
gyümölcsfákat, milyen csodálatos pompá-
ban, sokféleségben dícsérik teremtőjüket.
Istentől van tehát a magyar lélek sok cso-
dálatos értéke és szépsége, Ez pedig egé-
szen sajátságos m6don válik nyilvánvalóvá
épen a magyar dalban. Nemcsak a szöve-
gében más, mint egyéb környező népek
éneke, hanern dallamában is egészen ere-
deti. Mi épen a dallamokat figyeljük
mostan.

Melyik most már az a magyar dal, ami
ezt a sajátságos isten adta magyar lelket
tükrözi? Ha Isten teremtési rendjéhez tar-
tozik, akkor a teremtett, vagyis a született
magyarokhoz kell fordulnunk, Ne átalljuk
mi városi magyarok beismerni azt, hogy
ebben az értelemben a magyar lelket ná-
lunk nem egy-könnyű megtalálnunk Még
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a városok közelében levő falvakban sem,
mert elszakadtunk az igazi talaitól és más
kultúrák rétegeződéseit engedtük magunkra
rakódni. Az eldugott falvak népe sok hasz-
nosat tanulhat a várostól, de igazi magyar
kultúr át és magyar lelket nekünk kell ná-
luk keresnünk. '

A ma divatos "kívánsághangversenyek"
mutatják legjobban, hogy mennyire nem
magyar lélek dirigálja a magyar városok
lakóit. Idegenutánzás, divat, de legtöbbször
elferdült, beteg lelkiség fuvatja különbözö
szalon- és dzsessz-zene- és ének-karokkal,
ha százszor magyar szöveggel is, de a ma-
gyar lélektől telj esen idegen énekeket. -
Hol hát a magyar lélek?' Bizony, sokszor
eldugott messze f'alucskákban, paraszti élet-
formákban található már csak, zenei szem-
pontból külöriösen. Valamikor még az
1600-as években. főúri és nemesi kúriák-
ban is, sőt magyar városokban is ezek a
sajátos magyar énekek éltek és vetették
a 'magyar lélek-magvat. Oe ezen most már
ne busuljunk. Hallgassunk meg néhány ere-
deti magyar népdalt, keressük bennük a
magyar lelket és tanuljunk tőlük, ÉI' még
a magyar lélek! Híres magyar zeneművé-
szek, mint Kodály Zoltán, Bartók Béla' és
mások, tízezeren felül gyüjtötték össze
igazi. magyar énekeinket.

Az említett művészek kornoly tanulmány
iárgyává tették a magyar népdalokat és
három fontos, jellegzetes vonást fedeztek
fel azokon. Épen ez a három jellegzetes
vonás az, ami miatt sok fülnek idegenek
a magyar nóták, már az igaziak. Csak
néha, ösztönösen veszi észre a fül, hogy
az ilyen dalok az igazi magyar dalok. Épen
ezért ne ideg enkedjünk tőlük, hanem ismer-
jük meg ezeket. a vonásokat. Mélyedjünk el .
az így isteni teremtő erőből alakult magyar
népdalainkba, mert a magyar lelkel fedez-
zük fel bennük. Ne hallgassunk 'olyan kriti-
kákra, melyek a magyar népdalok áldoza'
tos kutatóít és munkáiukat illetik Ezek
az ítélkezők nem ismerik a magyar lelket.

A legősibb dal okhoz kell visszamennünk,
mert az újabb dal ok már más hatásokat is
Felvettek. bár ezek is megkülönböztethető-
leg zengik a magyar muzsikát, így a ma-
gyar lelket. Két dallal megmutatja Kará-
csony Sándor a különbséget az úiabb és
az ősi dallamok között, Az első az ismert,
f ülbemászóbb, újabb magyar dallamváltozat:

1",
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Figyeljük meg most ugyanennek a dal-
nak az eredeti dallamát; rnennyive l mé-
lyebb, lelkibb, ha szekatlan is a fülünknek
egyelőre:

~UdmOdj';"_ '" '" '"
(' CJ ·E7:n IrE] J m,

E-des-a -nyám is volt.M -kem ,S~ j eia-lomlllC!-dcir.
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Az első sajátos magyar vonás a leg-
régibb, legeredetibb magyar népdalokban
az, hogy ötfokú hangsoron épültek fel.
Számtalan ősi magyar éneken megfigyel-
hetjűk, Most csak kettőt közülök:

La5SU hcuoz..b:l. fukzna ISO~nt.

14 r G J)I J r >1 r ti jl J ffl
- RcI.-sWI-IoH CI pa-va: var-me-gycz-bá-ui-rcr,
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. .
A másik:
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Ezekből a -hangokból áll az ötf okú ma-
gyar né.pdal: d-f-g-a-c. Játszuk le hang-
szeren felmenet és lemenet:

Ha könnyen meg akarjuk jegyezni ma-
gunknak, gondoljunk a zongora fekete bil-
lentyűire. Ezek "disz"-töl felfelé az öt fe-
kete billentyűn félhanggal feljebb ugyan-
ezt a hangsort adják.

Nekünk, a hetes hangsort ismerőknek,
különös ez az ötfokúság. De jól jegyezzük

meg róla, minél többet halljuk, annál job-
ban szívünkhöz férkőzik Még valamit:
ilyen alapon született dal töl ünk nyugatra
nincsen, de annálinkább keletre. Moldvai
csángók, a Fekete tenger északi partján át
volga- és uralvidéki. majd ázsiai rokon
népeink, továbbá Kína északi és a japáni
népek, végül az ész aknyug atamer ikai indián
törzsek dalaiban felfedezhető ez az ötf'okú-
ság. Micsoda távlat és titokzatos, de mégis
egyszerű lelkiség bontakozik ki ezekből II

dalokból.
Ezentúl mindig azt az egyszerű, minden

bonyolultságtól mentes, sajátságos keleti
lelket fedezzük fel az ilyen dalainkban és
magunkban engedjük érvényre jutni; ami
által ennek a felzaklatott és az életet egé-
sz~n természetellenesen bonyolulttá tevő
nyugatnak hirdethetjuk a minél természe:
tesebb. egyszerű életet.

Vannak későbbi dalaink, melyekbe már
díszítésb-en, hangsúlytalan helyen félhangok
csusz tak az ötfokúságba, majd átvették li

hetes hangsort. Leginkább az egyházi hang-
nemek iránt volt fogékonya magyar nép
zenei alkotásaiban. Ilyen más hatásokat is
tartalmazó, de még mindig szép régi da-
lunk a következö ;

Búval és bánattal
Kizsinorozteiom,
Sűrű könnyeimmel
Kigomboztattatom.

Fúdd el, io szél, iúdtl el,
Hosszú útnak porát,
Hosszú útnak porát,
Az én szfvern búját.

Megjegyzem, hogy az idegen "Ballag
már a vén diák" helyébe ezt aj ánlja Kodály
Zoltán a magyar diákok ballagására!

Egészen egyházias népi dallam, de szö-
vegében is az:

.Bihar m. ~_1..
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Hajtsad hozzánk szeni életre a te képedet,
Hogy érhessünk víg örömmel több

[esztendőket.

Vannak világi népdalok is egészen egy-
házi hangnemek hatása alatt, de azért ősi
magyar vonásaikat is megőrizték.

íme, ez is prédikál nekünk, kelet népé-
nek. Mivel tartozunk kelet felé? A magyar
lélek fel tudja dolgozni keleti alkatának
megfelelően a nyugati értékeket és így
csak ő tudja azokat igazán tovább plán-
tálni kelet felé. Különösen a keresztyénség
dolgában bizonyára nem ok nélkül vitte,
íme, rnost már a Szentlélek, a magyar
Julianus barátot keletí rok'Onaink közé.
Benne fedezte fel a keleti misszióra alkal-
mas embert.

A másik sajátságos vonása a magyar
népdal nak a szerkezetében van. Ez is a leg-
ősibb, évezredesnek mondható dallamainkra
jellemző. Ez is megtalálható rokonainknál:
az ötödölés. - A következő dalban az első
két sor dallama egészen pontosan ismétlő-
dik a harmadik és negyedik sorban, de öt
hanggallejebb.

1$ Tándep~&, Swkcs,Totna",.
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Az ötf okúságnak és az ötödőlésnek bi-
zonyos eltérésekket egyszerre mutatkoz ik
példája a .Kalapom a Tiszán úszkál" kez-
detű énekünkben és ugyanakkor ennek a
rokon cseremisz változatában, ahogyan
Kodály Zoltán közli. Játszuk a kettőt egy-
más mellett:
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Áz ÖtÖcÍölést iátha<ttU'k még á már be-

mutatott dalban: "Rászállott a páva' ... "
Ez az ötödőlés későbbi dalaínkban ellen-

kező formában is előfordul úgy, hogy nem
öt hanggal lej ebb, hanem öt hanggal fel-
jebb, esetleg néggyel feljebb, de párhuza-
mosan ismétlődik a dallam.

Példa erre a somogyi Törökkopányból
való dal:")

í

Arak partján rekié) tüzet,
forralj nála édes tejet,
szeljél bele zsemle belet,
avval kínálj meg engemet.

Ez az ötödöfés arra a magyar sajátság ra
emlékeztet bennünket, am;t Karácsony Sán-
dor a magyar nyelv lélektanában említ. Ez
a mellérendelés. Másutt a g ondolat-párhuza-
mosság, amikor az elsőre felelet gyanánt
jön a válasz még a sz övegben is, vagy eset.
leg kiegészítés. Jellegzetesen magyar lelki-
ség! Nem alárendelés, hanem mellérendelés
és párhuzamosság van a magyar nyelvben.
A magyar dal ötödöíése, párhuzamessága
szöhoz engedi jutni ugyanabban a dallam-
ban a másikat is. Mit jelent ez? Mi az
alkotmányosság népe, az értékeket egy-
bevetők vagyunk. A pásztortűzhöz. tábor-
tűzhöz nem parancsszóra, hanem össze-
verődve érkezünk. Épen erre vonatkozó
érdekes adatot hallottam min.ap a harctér-
ről. Valami partizáncsoportról tettek jelen-

'l Ehez a népdalunkhoz a finn vallásos népdalok
közt talalt egy ik dal lamo t is köz lőm, mint rokonsá-
gunk bizonyítékát. Az aláhúzott rész a magyarral
egyező. Ritmusa 'meg bámulatosan azonos. Me~jeíy~
zem, több ilyen finn dallamban csendülnek fel ma-
gyar, tehát valóban finn-ugor rokonságat jelző motí-
vumok:· "gólya-gólya gilice", ItÖreg vagyok" stb. kez-
detü népda.e iuk elJyes 501 aj.

--
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tést egyik németekkel közös állomásunkon.
Csak úgy megkérdezték a magyar legenye-
ket, hát ki megy ellenük. Többen előálltak,
jó, hát mehetünk. Es aztán mentek, mint
a fergeteg. A német katonák csodálkozva
rnóndták: ilyent mi nem tennénk. Megyünk,
ha a felsőbbség parancsolja, engedelmesen.
Mi tehát a magunk véleményét a másoké-
val egybevető és azt magyarul sorompóba
állító, ·egyeztető lélekkel megáldott nép va-
gyunk. Egyedül alkalmasak nemzetiségek
között, a Kárpat- és a Dunamedencében az
államalkotásra!

A harmadik magyar népdal-sajátosság az
előadásmódban mutatkozik. Egyfelől: a dí-
szítés nem akkordokban, hanem parányzök-
ban és apró hangértékű hajlításokban. Ezek
egészen ősi szépséget kölcsönöznek dalaínk-
nak. Ilyen a csíkmegyei "Eddig való dol-
gom a tavaszi szántás ... " kezdetú dalunk
és sok erdélyi énekünk.

Eljött már az a nap, tnelvben kell indulni,
Házamtól, hazámtói bús szívvel távozni,
Kedves szüleimtő/ sírva elbúcsúzni,
Kedves hitestársam árván ill kell hagyni.

Másfelől pedig a ritmusban mutatkozik
ez a sajátos előadásmód. V8gy beszéd mód-
ján, vagy tánclépésben kell a magyar 'nép-
dalokat énekelni. Főként úgy, hogy a dal-
lamhangsúly a szöveg hangsúlya szerint
elől kezdődjék. Ezeket a már ismertetett
daloknál szemlelhetjük.

Mit jelent mindez nekünk, akik a ma-
gyar népdal lelkét kutat juk? A díszítő haj-
lam, ami újabban lekopott nótáinkról. a
magyar lélek minden egyszerűsége mellett
ennek pompás kifejező művész készségét
mutatja. Ezekkel a dísz ítésekkel sirást.
madárcsicsergést, vagy tréfás hangot utá-
noz. - A ritmusban pedig a magyar ember-
nek 'az a munkának neki dűlő természete,
a kezdetet jó indulással lendítő akarata jut
kifejezésre, ahogyan a szántó-vető bele-

vágja az ekét a föld husába, az arató aeki
ereszti kaszaját a g abonatáblának. Ez szal:
malánggá csak akkor válik, ha az ügy
maga, amibe belevágott, haszontalannak
látszik a magyar szemében. Különben ki-
tart addig teljes lendülettel, míg végére
nem jár a dolognak.

Ime, mi is belekezdtünk a magyar ének
megismerésébe! Ne hagyjuk abba! Harcol-
junk érte! Titokzatos és drága magyar lelki
gyümölcsök részeseivé leszünk általa!

Indítsunk mozgalmat, hogy heiyet kap-
janak az igazi magyar népdalok és népi
alapon írt zeneművek. Ezek nemcsak ma-
gyarok, hanem a magyar lelket ébresztik
es erősítik. A sétatereken, Iürdóhelyeken,
korcsolyapályán, mozgóképszínházakban,
szórakozó helyeken tessék legalább 60%-
ban magyar népdalokat játszani. Kitűnő
kották és hanglemezek vannak! Ifjúságun-
kat iskolákban, levente- és cserkészmunká-
ban, katonáinkat is necsak megtanítsák
népi dalokra, hanem vezessek bele azok
mélységes lelki világába és tiszta erkölcsi
levegőjébe, mutassák meg szépségeiket.
Tegyenek világosan különbséget a magyar
népdal és rninderi más dal, rnűdal, cigány-
nóta és különösen az erkölcsileg beteg lel-
kliletet lehelő mai tánczene és beteg sze-
relmi dalok között. Kodály Zoltán azt
ajánlja, hogy még a jó és szép idegen da-
lokat is ne magyar, hanem eredeti nyelvü-
kön tanulja az ifjúság. Igy a különbségtétel
is könnyebb és nem ferdíthetik el a magyar
lelket.

Természetesen ez mind csak eszköz az
igazi magyarság ébresztésére és megőrié-
sére. De szent eszköz és egykor ezért is

. felelősek leszünk. rniként sáfárkodtunk
Istentől kapott értékeinkkel ! Ha valaki
Magyarországon szabadon él, magyar ruhát
visel, magyarul beszél és magyar éneket
dalol, még nem lett magyar r á. Csak akkor
lesz, ha mindez lelkébőllelkedzik, szív.
ügyévé válik! Hasonlat gyanánt moridom:
Aki templomba jár, még nem biztos, hogy
igazi keresztyén. de aki kerüli a templo-
mot, az bizonyosan nem jó keresztyén. Aki
magyar dalt énekel. még nem biztos, -hogy
igaz magyar, de aki nem énekli és nem
szereti, az legalább is tékozló magyar. de
keményebb ítélet is megilleti!

Ittzés Mihály.

--=arn -z:suae IIQ!\I~""""""""' _



Erdélyi Jó:séf VerSel:'
lJI.

Az Istenig rögös az út. Kezükben tüskés száraz ág
Két oldalán agg' szentek állnak, és fiatal srivedre vernek ...
kezükben vaskos biblia De vissza: könnyű már az út:
és erről-arról fejbe vágnak. lsten angyalai emelnek.

A szigotú szentek pedig
arcod előtt arcra borulnak,

- hozsánnáznak a bibliák, ,
s a száraz ágak kivirulnek,

Dandár.
Szegény Bondár-keresztapám, Szép ember volt, hozzá jó is,
tönkrement etén. - A gyufán. . csupa nóta, csupa jó iz.

Szeretett ő poharazni, Csupa tiote, csupa jó iz,
urizélni, szivarozni. nem is izlett. neki a FÍZ ...

Két szál gyufa mindig kellett.
ha rágyujtott. Tönkre is ment,

Nem volt soha elég egy szál,
s egy volt neki forint - krajcár.

Adta a pénzt fűnek-fának,
a cigánynak, a szép lánynak.

Két tanyája, ötven holdja,
úgy úszott el" füstbe-borba.

Szivert ústben, gyufalángban.
eIlobbant egy r'ágyujtásban .

Szegény Bondár-keresztapám.
igy ment tönkre egy szál gyufán.

Ős;d ü«,
Kopasz már a fasor teteje, Megy az ÖSZ, jon a tél, lealáz,
álmosan vetleezik lefele. hazavár egy hideg putriház,
Láb alatt a fakó lomb csörög. - abban egy özvegy és árva ágy.
Nincs öröm, fájdalom sincs örök. Ablakán jégvirág lesz a vágy ...

.Álmosan, csendesen bal/agak,
nézek egy lefutó csillagot.
Nyitok egy életunt kiskaput.
Sírba visz, - hazavisz' minden ut ...

/',• Ös:J vetés.
Az a kevés
őszi vetés,
sorsa tűrés
kínszenvedés.

Hótól fehér
a házfedél, -
bukott a nyár,
győzött a tél.
Rőt avaron,
fehér havon,
jön a halál
fehér lovon.

Fehér kendőt
lenget a főld,
alig maradt
valami zöld.

Jóakaró
tündér a hó,
hitet, reményt
betakaró.
Bűvös palást:
arahy kalászt,
rejt ragyogó
feltámadást ...
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gósága csak 1822-ben töltÖtte be ismét. Ez
a magyarázata annak, hogy Kossuth ily-
módon a teológiára iratkozott be, amely
ekkor két évfolyarnú volt és csak ennek
elvégzése után ment egy tanévre Sár ospa-
t a'kr a jogásznak, ahol a híres Köví tanár-
nak volt a hallgatója.

Kossuth eperjesi tanárai országos vi-
szonylatban is elsőrangú pedagógusok vol-
tak. A retorikát és poetikát (ékesszólástant
és költész etet) Karlovszky ZsigmondtóI hall-
gatta, akinek kiváló tankönyveit más isko-
lák is használtak. Mayer András teológiai
tanárt a jenai egyetem tüntette ki diszdok-
torátusával. Greguss Mihály filozófiai és
természettani tárgyakat tanított. Különben
csak most került haza a jenai egyetemről.
Kossuth különösen sokat köszönhet Gre-
guss Mihálynak. A lánglelkű, európai mű-
veltségű fiatal tanár lelkes ir ányltása, ne-
velői hatására lett Kossuth azzá, akinek öt
ismerjük. Erről maga Kossuth élemedett
korában is igazi tanítványi hálával emléke-
zett meg. De hallgassuk csak meg Eperjes-
röl való megemlékezését:

"Elvégezvén a g imnáziális tanf'olyamot,
atyám az eperjesi evangélikus kollégiumba
vitt fel, újólag úri módon gondoskodva el-
látásomról. Először Stinner kaprtánynál,
Eperjes városa főerdőfelügyelőjénél. utóbb
Greguss Mihály tanáromnal voltam. szállva,
akit akkor hívtak meg egy németországi
egyetemről Eperjesre a bö!cselmi és termé-
szettani. tanszékre. Ö a 'ko'Iégium épületé-
ben lakott s akkor még nőtlen lévén, két

. felesleges szobával rendelkezhetett, rnelyek-
nek egyikét Szirmay Hugó, másikat, én fog-
laltam el s mlndhárrnan együtt dr. Kr ieger ,

. nél, Eperjes Iegkitünöbb " orvosánál étkez-
tünk, aki a 'kollég iurn ellenében lakott. Gre-
guss ernlékének végtelen sokkal tartozom.
Atyám úgy egyezett vele, hogy a köztan.
órákon kívűl magánoktatásban is részesít-
sen és ennek köszönhetem színét-javát an-
nak, amit akkor tanultam. Mag ánlag sok-
kal tágabb körre terjesztette ki tudomá-
nyos oktatásait. mint a közórákon teheté.
Ö válogatta -rneg olvasókönyveirnet samint
így hárman együtt o.vasg atánk, kérdéseim-
re adott feleleteivel világot gyujtott agyarn-
ban s élményeinek s tapasztalatainak érde-
kes elbeszéléseivel s hozzájuk fűzött ma-

Kossuth Lajos, a hálás eperjesi diák.
Kossuth Lajos halálának ötvenedik év-

fordulóját ünnepeltük a mult év március
hó 20-án. Ennek az ünneplésnek melegsége,
közvetlenség e bizonyságául szolgált annak,
hogy a magyar társadalom, egyáltalán az
egész magyarság mily en őszinte és igaz
kegyelettel őrzi e nagy magyar ember em-
lékezetét. Arninthogy nincs még egy nagy
emberünk talán Mátyás királyon kívül, akit
a magyar nép annyira szívébe zárt volna,
mint a jobbágyfelszabadító Kossuth Lajos
neyél. És talán csak Petőfi Sándor neve-
ismerte/bb az egész világon, mint a nagy
szabadsághősé, Kossuth Lajosé.

Kossuth Lajos vallásos lélek volt. Tud-
juk róla, hogy a biblia nemcsak könyvtár á-

ban volt meg, de azt szorgalmasan olvas-
g atta is. Az evangéliom volt éltetője, ez
adott neki eró+az, élet felhős és Gap-suga-
ras napjaiban.

Mint evangélikus szülöknek gyermeke
már a szülői házban vallásos evangéliumi
szellemben nőtt fel. Hazaszeretetét is szü-
leitől örökölte. Hiszen édesanyja egyenes
ivadéka volt a Cara:ffa eperjesi vérpadán
kivégzett egyik Véber testvérnek. Iskoláit
a sáto raljaujhelyi piaristáknál, a sárospa-
taki református kollég iumban és a mi eper-
jesi evangélikus főiskolánkban végezte.
Kétségkívüllegtöbbet köszönhet Eperjes-
nek. Erről maga tesz, és pedig több ízben
tanubizonyságot.

Érdekes - és ezt már csakugyan na-
gyon kevesen tudják - Kossuth Eperjesen
a teológiát· végezte el. Sátoraljaujhelyről
mint végzett gimnazista kerül ide. Az eper-
jesi evangélikus' kollég iurn anyakönyvének
bizony-sága sz erint a 15 éves, nemes, evan-
géIíkus val.ású Kossuth Lajos az 1816--17,
az 1817-18 és az 1818--19. iskolai években
volt diákja 'kollégiumunknak. Az első tan-
évben mintegy köz épiskolai tanulmányai
kiegészttéséűl a retorikai és poetikai osz-
tályt járta végig. Már a má-sodik és har-
madik években a teológiai főiskolán teoló-
giai és filozófiai tárgyakat hallg atott. Le-
het, hogy Kossuth eredetileg jogot akart
végezni Eperjesen; de épp amikor a főisko-
lai osztalvokba került 1817. július 2-án a
kolIégium jogprofesszora, a lelkes thom-
kaházi Thornka István e tisztségéről lemon-
dott és a jogi tanszéket az iskola pá rtf o-



gyarázatival ő ismertette meg velem a gya-
'korlati életet Együtt tettünk hosszú sétá-,
kat, kirándulásokat Eperjesnek úgy törté-
nelmi, mint természetrajzi tekintetben ~a-
gyon érdekes vidékén, melyekről mint méh
mézzel, úgy én - hála útmutatásainak, ma-
gyarázatainak - isrn er etek'kel megrakodva
tértem haza. Szokásorn volt ezeket jegy-
-zékbe venni, amit aztán ő újabb magyará-
zások kíséretében kijavított Nemcsak tan~-
tóm, de nevelőm is volt. Még vívni is ö

tanított először, mert a vítőrt ' rendkívül
ügyesen kezelte. Ezeken kívül folytattam
külön mesterektöí a zene- és francia nyelv
tanulását s tánc1eckéket ís vettem. Atyám
igen nagyra becsülte Greguss tanárt s any-
nyira megkedvelte, ·hogy egy húsvéti szün-
időre meghívta házához Szirmayval együtt.
Vígan töltöttük atyám vendégszerető háziL
nál s szomszédos barátainál a két hetet .. "

Később a kollégium iráutiháláját tettek-
ben igyekezett leróni. Amikor a Bach ko r-
szakban 3 bécsi kormány a kollég iurn léte
ellen tört és az iskola pártfogósága nem
volt képes az állam fokozott kivánalmainak
anyagiakban eleget tenni, a küliöldi pro-
testánsok 'Segítségéhez fordult. Kossuth -
amikor errőt értesült - nagy népszerűsé-
gét és kedvező összeköttetése it felhasznál-
va, mint emigráns Olaszországból 1861-ben
kérelemmel fordult abritt protestánsokhoz
az eperjesi kollégium anyagi támogatása
érdekében.

E felhívás különösen ékes biz onyság a
annak, hogy Kossuth lelki fejlődésére mily
nagy befolyással volt kollégiumi neveltetése.

"Én is egyike vagyok - írja - (a kol.
légium) tanítványainak; en is résztvettem
abban az erkölcsi és tudományos nevelés-
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ben, melyet e tisz tctetremé.tó intézet nyujt
hazám protestáns ifjúságának. Ennék az in-
tézetnek termeiben, tanításának és törté-
netének befolyása alatt vert lelkemben gyö-
keret ragaszkodásom öseimnek val/ásához,
melyet alkalmam volt tanusítani a legvál-
ságosabb körülmények között. Ott virradott
fel lelkemben azoknak az elveknek világos-
sága, melyek vezéreltek viha ros életemben
a hazám és felebarátaim iránti kötelesség-

ek ösvényén, amelyek akaratot, elszánt-
ságot, erőt adtak és meg vagyok győződve
adni fognak arra, hogy' feláldozzam élete-
met s vagyonomat és a polgári, nemzeti
és vaIiásszabadságnak szoígéleiére. Adná
az lsten, hogy oly viszonyok között len-
nék, hogy bebizonyíthassam, mily háláda-
tos vagyok az eperjesi kollégium iránt,
úgy ennek nem kellene idegen jótékonyság-
hoz fordulnia. Oe mint szegény száműzött
nem bírok egyebet adni, mint szavam, köz-
benjárásom és imámnak gyenge adóját. ..

Magyarország világhírű nagy államfér-
fiának, Kossuth Lajosnak eperjesi diákéveit
a kollég ium előcsarnokában .elhelyezett
márvány emlék tábla örökíti meg. Szobrát
ott láthatjuk minden nagyobb magyar vá-
rosban, arcképét a Nagy-MagyaraJföldön a
jobbágy sorsból felszabadított, magyar nép
fiainak' otthonában; e~lékét hálás kegye-
lettel őr izzű'k mindannyian ezen az ősi föl-
dön, akik magyarnak valljuk és érezzük
magunkat.

K~ssuth szellem~' ma is nemzetfenntartó.
a vissz avoriásra mindig kész magyarságot
egységbe fogó eleven erő, amire, ha vala-
ha, úgy ma van szükségünk.

Gömöry j anos,

A mi magyar neinzetiin]: is hasonlóképpen kezde járni mint a
zsidó nép, mertőketis sovány Skitiából nagy bőv eleségű Pannoniára
hozá az Úr lsten, kit mindenféle jókkal bővségesen megáldotta vala,
annak fölötte az ő Szent Fiének lismereti:reis térité, Szent Igéjét tisz-
tim, igazán sok jámborok által hirdettette. De nagysokan annáí inkább
meg keményedének ellene, hova inkább terjeszti akaratját. Azért Ő
Felségeis mindkétképpen kezde bennünk rontani: Országunkat egy
felől török, má~ felől németek rontják, az Ő Szent Igéjét sok eret-
nekség el burítják, az igaz tanyítók el szűkőlködnek.

Bornemisza Péter
16. század.
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-1 - A házsongárdi temető.

Igy hívj ák a kolozsvári főtértől négy-öt
percnyi távolságú, hegyre felfutó, hatalmas,
négyszázéves sírkertet, melyre igazán reá-
illik ez a kifejező, kedves név, mert ha
kissé felnézel, s nem látod lábad előtt a
sírköveket. hanem csak a fák gazdag koro-
n áj á t, azt hiszed, gyönyörű kertben jársz.
Sírkert hát adallamos nevű házsongárdi
temető, de nekünk keresztyén embereknek
több: Isten szántóföldje. Gazdag itt az Isten
vetése. Valamikor lejebb kezdödött a te-
mető területe. Egyszer aztán valamilyen
járvány pusztította a város lakosságát.
Talán gödrökbe kellett temetni az elhull ot-
takat, mésszelleönteni, feljebb temetkezni,
mert a XVI. századtól kezdve a sírok fel-
jebb nyíltak meg, a régi temetőt utcává
taposták, a hantok a földdel egyenlővé let-
tek, halott emberek sírhelyén élők számára
házak épültek. A házsongárdi temető foly-
tatásképen a hegyoldalra került, így lett a
külvár osí kertekből hatalmas sírkert. Mint
mondottam, Isten vetésének gazdag kertje,
hiszen sok-sok százév alatt hány ezer meg
eze. emberen teljesedett be Isten Igéjének
kikerülhetetlen törvénye: "vi~szatérsz a
földbe, mert abból vétettél: mert por vagy
te s ismét porrá leszesz ... " Járjuk Isten
szántóföldjét, halottak birodalmát, s még-
sem vagyunk kornorak ; tudjuk, vetés az,
ami lábunk alatt van, de tudunk az ara-
tásról s az aratás' Uráról is, keresztek
figyeltetnek fel Reá s bizakodunk, hogy el
vagyon intézve. s az Ö kezében van élők
és holtak sorsa: "mert én tudom, hogy az
én Megváltóm él és utolj ára az én porom
felett megáll. Es miután ezt az én bőrö-
met megrágják, testem nélkül meglátom az
Istent··. (Jób könyve 19. rész.) lsten Igéjéri
át a sírkert a békesség, vigasztalás, hitbizo-
nyosság, erő, felemelés áldott helye lesz,
újtestámentom az óból, eljövendő örökélet
színtere a gyász és körinyek teréből. Nem
az elmúlás méla bája teszi kedvessé teme-
tőnket. hanem a kereszttel ékesített han-
tok: megváltottak helye s ezért a diadal-
mas bizodalom birodalma ez. Onkéntele-
nii! is mondogatom az Igét: "Nem akarom
továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban
.egyetek azok felől. akik elaludtak, hogy
ne bankódiatok. mint a többiek, akiknek

nincsen reménységök. Mert ha hisszük,
hogy Jézus meghalt és feltámadott, azon-
képen az Isten is előhozza azokat, akik el-
aludtak, a Jézus által Övele együtt" (1.
Thessalonika 4, 13-14.) Jó járkálni a teme-
tőben. Könnyes szívben édes arcok merül-
nek fel egy-egy név láttára, hogy fényben
mosódjanak 'el. Szépek nekünk, de mi rnú-
landó szépség ük, ha eljövendő dicsőségükre
gondolunk! S nézzük a múlandó temetőt,
a gyönyörű kertet. Dicsővé jövendője teszi.
Utalás mindaz, ami van, Isten Igéje, fényé-
ben arra, ami lesz, rnúlandó az örökké-
valóra!

De ezen a földön éltek azok, akiket
Isten e föld szolgálatára rendelt. E sírkert-
ben olyanok is nyugosznak földi f áradal-
maiktól megpihenten, akik' nemzetünkben
Isten terveit, céljait szolgálták, s akiknek
munk áját foly tat juk példarnutatásuk nyo-.
mán. Isten gazdag szerető aj ándéka ők.
A házsongárdi temető kincses Kolozsvár
legértékesebb kincse, Isten műalkotása,
mert Isten vetése benne biztatás és tanul-
ság nekünk. Kisebbségi életünkben meg-
alázottan hányszor mentünk oda régi dicső-
ség' fényében megfürödni, jogfosztottsá-
gunkban elvitathatatlan [cg aink tudatát
erősíteni, csüggedésünkben, fáradságaink
közepette példákori megbátorodni, meg-
szégyenülni. 'biztatást venni. Lélekben te-
gyünk meg egy kis utat ebben a páratla-
nul szép s nekünk magyaroknak ilyen nagy
értékű temetőben!

Először a mi evangélikus temetőnket
járjuk be. Sok érdemes sír közül csak egy
párnáI álljunk meg, hiszen időnk kevés.
Régi papjaink közül említsük meg Hintz
Györgyöt, ki a 48-49-es idők bátor ma-
gyarja volt német anyanyelve ellenére, s ki
1861-ben újra bevezette a magyarnyelvű
~gehirdetést egyházközségünkben. Fiat, uno-
kát nevelt egyházközségi f'elügyelőnek,
Felesége szepesség i származású Maneksch-
leány volt. Templomépítő felüg yelöcsalád-,
ból való, akárcsak a templomépítő Liede-
mann Márton lelkész Maneksch-f elesége.
Felügyeiőink közül itt van a sírja báró
Mannsberg Sándornak, akinek felügyelő-
sége alatt kapott társadalmi súlyt 'más fele .
kezetek püspöki városában kis egyh ázköz-



ségünk. Pátcr Stb felügyelőnk a gazda-
sági akadémia utolsó magyar igazgató-
professzora sírköve Europa egyi" leg na-
gyobb gyógynövény-tudósának emlékét őrzi.
Reményik Károly felügyelőnk családi sír-
helyén van eltemetve Reményik Sándor
költőnk, megénekelt hozzátartozóival. Két-
három lépésre Pákh Mihály szuperintendens
leánya, Pákh Berta, akit Petőfi ölelt vala-
mikor magához, mint kislányt, s aki Vég-
vári karjaiban hunyt el. Petőfi világhírű
propagátora, Meltzl Hugó is temetőnkben
nyugszik, és itt nyugszik gr. Kuún Géza,
a maga idejében európaihírű tudós archeo-
lógus. Erdély történetének első rendszeres
megírója, Köváry László s más tudós egye-
temi professzorok sírjai mutatják e város
szellemi színvonalát. Az erdélyi irodalom
első halottja, Balogh Endre is itt nyugszik,
s gyönyörű, színes, Kós Károly tervezte
kopjafa jelzi a református kcllégium néhai
igazgatóprofesszora, a humanista író Ko-
vács Dezső sírját. Felekezetek, nemzetisé-
gek, társadalmi osztályok különbség e rnel-
lett zavartalan a békesség itt. Egyházunk
tür elrnét, mások megbecsülését hirdeti fele-
kezeti temetönk.

Temetönk mellett terül el a köztemető,
vagy városi temető. Sokan csak ezt isme-·
tik, ezt járják. özönét találjuk itt a ma-
gyar művelődéstörténet jelentős neveinek.
Nagy történelmi neveket, aztán a szellem
előkelőségeit, sokszor a kettőt együtt. A
temető élén Nagy Péter, Bartók György,
Szász Domokos nagy református püspökök
sírja fekszik. Farkas Odön, a magyar hang-
súlyos éneklés (magyar zenei prozódia) első
hirdetője, magyar operák szerzője; Szerit-
györgyi István, a legnagyobb magyar nép-
színmüvész, Bánkhán Tiborcának megren-
dítö ábrázolója, Szigligeti Cigányok bécsi
alakítását könnyes szemmel nézték s hall-
gatták a németek, A nyelvet nem értették,
de a hang és természetes játék megmoz-
gatta szívüket. Történelmi nevek kerülnek
elénk. Gr. Bánffy Györgyé, akinek nótáját,
"Kék nefelejts ... " országszerte énekelték,
a Barcsay Dornokosé, Barcsay Ákos fejede-
lem utolsó egyenes leszármazottj áé, aztán a
két hattyús Bethlenékét. A kígyós címerű
Bethlenek közül való egyik legkiválóbb
ernlékírónk ; Bethlen Mil(lós; a két hattyús
elmerü kripta ma gr. Bánffy Miklósé, a
kiváló erdélyi ír óé, akinek. nagyanyj ában
halt ki névszerint a fejedelmi Bethlen ágo
Szembe vele találjuk gr. Kendeffy Ádám
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sírját. Ez a föurunk br. Wesselényi Miklós
legjobb barátja volt, kora egyik legjobb
szónoka, vívója, úszója, legszebb embere,
a magyar függetlenség és Erdélynek az
anyaországgal való uniójának leg lángolóbb
lelkű niunkása. Nem mesnze tőle hidvégi
gróf Mikó Imre sírját t,'!álju\ :{:~ Erdély
Széchenyi] ének joggal nevezhetünk. Az er-
délyi Múzeumot, mely összefoglalója Er-
dély művelődéstörténetének, ő alapította.
Ez intézmény értéke felbecsülhetetlen.
Régiségtára. képtára. érerntára, kézirat-
gyüjteménye magyar dicsőség. Hogy ké-
pet adjak értékéről: Erdély minden tör-
ténelmi családjának levéltára értékeit itt
találjuk. Csak a Bánffy-család levéltára
több mint százezer okmány. Az egyik Gyu-
lay gróf emlékirata száznegyven nagy fü-
zet, nemzeti szempontból nagy értékű a
20-30 kötetes Wesselényi Miklós, az ár-
vízi hajós emlékirat, illetve napló, de meg-
találjuk itt a Heltai Kátéját, Agendáját. S
e Mikó alapította Erdélyi Múzeum neve
alatt szervezkedett meg, s dolgozik ma is
az erdélyi tudományos élet. Mikó kriptáj áa
túl az utolsó magyar polihisztor, Brassai
Sámuel sírját találjuk. Brassai 1800-tól
1897-ig élt. A tizenkilencedik század szédü-
letes fej lődését nemcsak hallatlan szellemi
befogadóképességgel élte vegig, hanelll
maga is tudományt művelt szanszkrit nyelv-
től a mathernatikáig, számok tudományától
a muzsikáig, bölcsekig, nyelvészkedésig,
természettudományokig. Két lépésre Debre-
ceni Márton, a Kiózi csata (Zalán futása
egyik elődje) szerzöie, másutt Aranyos-
rákosi Székely Sándor unitárius püspök-
költö, ugyancsak Vörösmarty ösztönzöle
nyugszik. Kriza unitárius püspök gyüjtötte
össze mentette meg a világ legszebb bal-
ladáit Vadrózsák címen. Népi gyüjtését ma
különösen értékelik. Sírjához közet nyug-
szik Gidófalvy Jancsó Pál, az első magyar
ko rnik us, kiről Gyulai Pál a legszebb ma-
gyar rajzot írta. Gyulai Pál kitűnő jellern-
színész bátyja is itt nyugszik. Színészeit
annyira szerette Kolozsvár közönség e, hogy
egyszer . felbuzdulva minden színészének
sírkövet emelt. Nyomdászok emeltek sírkő-
alapzatot Misztótfalusy Kiss Miklós meg-
talált feliratos sírkövének. A Horthy Istvas
ref. püspök felfedezte Misztótfalusy Kiss
Miklós papi ember létére Hollandiában ta-
nult nyorndászmesterséget s a maga idejé-
ben Europa egyik leghíresebb könyvnyorn-
tatója volt. A Vatikán vele nyomattatott,
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de az angol királyi 'nyomda betűtípusait is
ő készítette. Mint önéletraj zi könyvében
írja, Belgiumban, Hollandiában 500.000 fo-
rintokat kereshetett volna, s mégis haza-
jött: magyar könyvet nyomtatni, hazájá-
nak, egyházának szolgálni. Paptársaival
szembekerült. Feleségét megcsúfolták, öt
rézmívesnek títulálták, hogy rnegbuktas-
sák, ném et nyomdászt pártoltak, életét meg-
keserítették, élete derekán, 1702-ben halt
meg, példázva sok magyar mártírsorsot.
A Károli-Biblia elfogyván még Hollandiá-
ban (Apaffy Mihály és Teleki kancellár biz-
tatására) kinyom atta helyes írással, ragyogó
kiadásban. Pártfqgói ígért pénzét meg nem
kapta, bibliái nagy részét a határon el-
koboz ták, s ezek után jött haza magyar
kultúrát csinálni, s meg nem értetten, üldö-
zöttert meghalni. Valahol sírja közelében
nyugszik másik nagy kultúrhösünk, a tra-
gikus sorsú Apácai Csere János holland
nőjével, kisf iukkal, Sírjukat az idő örökre

befedte. Még egy névről emlékezzünk meg:.
a Szenczi Milnár Albertéről, a kiváló huma-
nistáéról, forditóéról. Ö is a XVII. század
nagy magyarja. Vándorember. Hite, tudo-
mánya érdekében háromszor is külf'ölde.t
járt. Heidelbergában máglyakarokhoz kötik,
a római katholikus lige emberei. Talpa
perzselődik hitéért, rnikor a protestáns unió
vitézei felmentik a várost s leveszik a már
meggyujtott máglyaról. Odakünn becsült
tudós; dolgozni, meghalni hazatér. Sírján a
református theologia] professzorok állította,
gyönyörű kopjafa, Debreceni László mű-
remeke hirdeti emlékér.

így járhatnők temetőnket napok hosz-
szal. Itt is, ott is meg állhataánk rnúlandók-
ról elbeszélgetni a jelen és jövendő építése
érdekében. Földi céljaink közepette jelző-
fák is híres halottaink, akik elör ementek,
hogy utánuk rnenjünk e földi életben el-
kötelezésekkel, odatúlra az örökkévalóság-
hitével. Jérosi Andor-

Villamoson. -
A katona arca a meggyalázott szenve-

deshez hasonlít.
1\ nők gúnyosan nevetnek és nézik a

tisztet, mint a hadsereg képviselőjét.
Az orrsövény hintása közb~n erősen

megnőtt. Nem kellett hozzá nagyító, meg-
látha tta a tiszt is.

- Mért nem törlöd meg az orrodat? -
pattan a szigorú kérdés a hadnagyi ajakról.

- Nem tudom ...
- M'ért?
- Nincs kezem ...
Csonka felső karjával meg lebbenti a

köpenyét, A szeme elvizesül ...
A látvány kegyetlenségétől mindenki

megborzad.
A pillanat döntő.
A tiszt belenyuj sa] át zsebébe, kiveszi

a z?ebkendőjét és meg törld a katona orrát.
Köszönésre koppan a bakancs.
A tiszt sapkáj ához emeli kezét. A kö-

zönség megtapsolj a. Győzött.

Megáll a villamos. A két hölgy szégyen-
kezve leszáll; látni, hogy menekülnek,

Nevetés .... Utánuk f~rcsa' megjegyzése-
ket tesznek.

A rokkant sötét szemében hála ragyog
és megbocsátás.

Bakó József.

,
--"

Nehéz ködben szalad a kültelki villamos.
Fázós utasok szorong anak.

Egy katona áll a perronon beszorítva
a sarokba. Fiatal, de megtört az arca.
Szeméből a tüzet ellopták valahol.

Két fiatal hölgy áll mellette. Futkosó
szernük megáll a katonán.

A villamos sebesen vágtat. A hideget
még a gyorsaság szele is erősíti. Mindenki
zsebkendőért kapkod vagy nagyokat szipog.

A katona hiába akarja fölszivattyúzni
az orrából kikívánkozót, mert belecsim-
paszkodik az orrsövénybe és hintázni kezd
a villamos' kattogó ritmusára.

A két hölgy az orrváladék hintázását
beszéli meg szemmel és undort kifejező
arccal.

Másik oldalon egy tartalékos tiszt jele-
nik meg. Készül a leszálláshoz.

- Mégis gyalázat egy katoriánál -
hang oskodik a szökébb hölgy.

- Tarthatna illemórákat a hadsereg ...
- Hát igen ... A följebbvalók szégye-

ne ...
Az elmondottak mind a tisztnek vannak

címezve. A tiszt hirtelen megfordul. A nők
szemmel mutatják először a megbotránkoz.
tatót, majd kézzel.

A többi utast is elkapja az érdeklődés.
Mindenki a taknyos felé fordul.
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Evangélikus vérszerzödést!

A magyar régmultnak, nemzeti létünk
egész ezer esztendejének egyik legjelentő-
sebb mozzanata Etelközben játszódott le.
Arra a jelenetre gondolok, amit .Vérszer-
ződés" néven szokott emlegetni a magyar
történelem. Milyen nagyszerű jelenet volt
is az, amikor kemény, harcos vitézek acél-
gyűrűjében megállt a hét magyar vezér,
szemrebbenés nélkül megszúrta karját, ki-
buggyanó meleg vérét közös sertegbe fo-
lyatta, azután ittak a közös vérből és meg-
esküdtek szent, nagy esküvéssel, hogy ez-
után egy fejedelern alatt mindig együtt-
harcolnak ... Elszántan megfogadták, hogy
közös erővel hóditanak új hazát, diadal-
maskodasuk mindnyájuk örömére lészen,
vesztett csaták földjét közös bánat árnyé-
kolja be, - ha pedig valaki visszavonást
támasztana közöttük.> annak vére folyjon,
miként az ő vérük omlott esküjök alkal-
mával ...

Magyar ősök jövendőjét mind a mai
napig az etelközi vérszerződés döntötte el.
A széttagolt, a megosztott magyar ekkor
lett egy testté, ekkor lett egy néppé. El-
addig mindegyik törzs élte a maga külön
életet, hordozta a maga külön terhét. Küz-
döttek egymás mellett, dc nem egymásért.
Harcaik elaprózódtak, álmaik, terveik szét-
ágaztak, vállalkozásaik megoszlottak, - de
ott Etelközben végre rádöbbent a magyar,
hogy akárhol vérzik bármelyik törzs, min-
denütt a közös magyar vér pusztul. Etel-
közben végre megértette a magyar, hogy
csak egymás terhét hordozva érkezhetriek
meg a jövendő ígéretföldiére. Ha nincs vér-
szerződés, szétrnorzsolódnak a magyar tö,r-
zsek, egymás után elvéreznek és sohasem
lett volna az övék Pannonia!

Ez a régi magyar emlék, a maga nagy-
szerű tanításával ugyanazt moridja a test
és vér emberének, amit az Isten beszéde
mond az evangéliom népének, hogy "mi
sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egy-
másnak pedig tagjai vagyunk!" (Római lev.
12, 5.) Már pedig ebben az igében dobog
benne a Gusztáv Adolf Gyámintézet szíve,
'ebben van egész munkaprog ramrnja, min-
den feladata.

(A Gusztáv Adolf Gyámintézet m!.ill'lkája).

1. Gusztáv Adolf Gyámintézet! ... Ennek
a névnek hallatára a legtöbb ember előtt
egy olyan vándor képe jelenik meg, aki
fáradhatatlanul járja agyülekezeteket s
koldustarisznyaként örökösen p erselyt és
gyüjtőívet tartogat kezében .. Gyámintézet!?
Kellemetlen, hivatlan vendég - moridják
az emberek -, aki a szegény evangéliku-
sok f illéreire pályázik. Megáll a szegény-
ség kopott küszöbén és szüntelenül ismé-
telgeti a kegyes köszöntést, hogy a jó-
kedvű adakozót szereti az Isten... Sokak
szemében ez a G. A. Gyámintézet. s azt
gondolj ák, hogyaG. A. Gyámintézet csu-
pán egy jól megszervezett gyüjtőtársaság,
m e ly a hős svéd k ir ály nevét felvette CÍ-

mébe, kitűzte cég é rül és minden évben
összegyüjtöget ,néhány ez er pengöt az
amúgy is megterhelt hívektől.

A G. A. Gyámintézet tényleg végzi ezta pénzgyüjtő munkát. Gyülexezetrój gyüle-
kezetre jár és nem fárad el az ige prédi-
kál ásában: ."Aki szűken vet, szűken arat is
és ak,i bőven vet, bővan arat is!" '(ll. Kor.
lev., 9, 6.) Píronkodás nélkül végezzük ezt
a munkát, Eltűrjuk a türelmetlen emberek
kif akadását, rnert tudjuk, hogy, alamizsnát
gyüj tögetve is az Dr követségében járunk,
koldulva is annak a Királynak megbízó-
levelét tartjuk kezünkben, akinek adatott
minden hatalom a mennyen és a földön.
Azonban a G. A. Gyámintézet szolgálata
megsem ebben kulminál, a G. A. Gyám-
intézet munkája nem merül ki gyüjtési ak-
ciók lebonyolításában! A G. A. Gyáminté-
zet sokkal több ennél!

2. Milyen szép a G. A. Gyámintézet
munkája - mondják mások -, Jelveszi az
erőtelen gyülekezetek gondját. Rámutat a
düledező templomtornyokra, a pusztuló
eklézsiákra, anyaszentegyházunk sorvadó
népére. Olyan a G. A. Gyámintézet - 'szól
a dícséret szava -, mint . egy új irgalmas
sam ar: tánus, aki szertej ár és evangélikus
gyülekezeteink vérző' sebeit kötözg eti.
Szava vésztjelző síkoltássa lesz, amikor- be-
szél a halotti csontokkal telehintett ször-
ványmezőkről, az apró missziói gyülekeze-
tek roskasztó gondjairól és tovább kiáltja

I
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11 siralom szavát, hogy meghallják a süket
fülek is és ha van irgalom, hát könyörül-
jenek rajtuk! ... Milyen szép a G. A. Gyám.'
intézet munkája - ismételgetik az embe-
rek -, beteljesíti közöttünk Ezékiel próf é-

tálását: "Az elveszettet megkeresem, az el-
úzöttet visszahozom, a megtöröttet kötöz-
getem, a beteget erősítem!" (Ezékiel könyve
34, 16.)

A G. A. Gyámintézet csakugyan végzi ezt
II munkát is. Ebben a tekintetben azt mond.
~atnók, hogyaG. A. Gyámintézet evangé
.tikus egyházunk szeme, eleven Ielkiisme-
rete, amely mindig elsőnek jelzi, hogy gyü.
lekezeteink alatt hol rázkódik meg a föld,
hol támadt megint ostromló idő, viliámos
zivatar, hol vált siralommá az ének küz-
ködö evangélikusok remegő ajakán. Erre
a munkára is büszkék vagyunk! lsten reánk
bízta a koldus gyülekezetek gondját. Velünk
láttatja meg először a bajt, velünk szedeti
tömlőbe' a szűkölködök k önnyeit. lsten a
G. A. Gyámintézetet küldi elsőnek oda, ahol
meg akarja mutatni vigasztalását, kegyel-
aIének csodáit, ahol a halált életté akarja
változtatni!

3. Oe a G. A. Gyámintézet még ennél is
több! A G. A. Gyámintézet azért van, azért
él, azért dolgozik, hogy az evangéliom népe
között valósággá tegye az Isten akaratát:
"Mi sokan egy test vagyunk a Krisztusban,
egymásnak pedig tagjai vagyunk!" A G. A.
Gyámintézet az egész magyar föld Kr isz-
tus hivő evangélikus népét vérszerződésre
'hívja, hogy Krisztus vezérlete alatt mind-
ayáj an egy seregként harcoljunk Ezért jár
egymással nem törődő, távoli egyházkerü-
tetek és egyházmegyék népe között, hogy
feltörje a parlagot: Mi sokan egy test a·
gyunk a Krisztusban, egymásnak pedig tag.
;ai vagyunk!

Oh, milyen nagy szükség van erre a
lI1unkára! Nézzetek csak körül! Gyülekeze-
teink mindegyike éli a maga külön életét,
vívja a maga külön harccát. Úgy élünk egy·
tnás mellett, mint a vérszerződés előtt a
magyar törzsek. Nem tudunk élni egy·
másért! Egyik gyülekezet öröme nem öröm
• másik gyülekezetben. Élesztgetjük a ma-
g unk oltártüzét, őrtállunk a magunk por-
táján, egymástól elszakadva amolyan par-
tizánharcot vívunk s azzal már nem sokat
tör6dünk: rni történik távoli testvérek szo-

ronga tott gyülekezetében. Olyan nehezen
akarjuk megérteni, hogy evangélikus né-
pünk mindig közös arcvonalon vívja a har.
cet s az erősebbnek sem lehet elöretörní
addig, amíg a gyengébb hátramarad. A szé·
kelyföldi evangélikus rnissziók és a zalai
evangélikus missziók sorsát, jövendöjét
lsten keze odakötötre népes, gazdag, nagy
gyülekezeteink sorsahoz és jövend6jéhez!
Ezt az isteni törvényt és' akaratot látja a
G. A. Gyámintézet s ezért hirdeti, hogy
minket magyar földön élő evangélikusokat
elválaszthatnak távolságok, nyelvi különb-
ségek, közibénk állhatnak mélység ek és
magasságok, de nékünk rnégís egy néppé
kel! lenni a Jézus Krisztusban. Isten akarja
ezt!

Bűnbánólag ·kel! elismernünk, hogy e vi-
lág fiai az egymásért való felelősség válla.
lásában sokszr.r mennyire megszégyenltik
a Krisztus követőit! Az istenellenesség népe
mennyire egynek érzi magát az egész vilá-
gon! Mikor tudjuk mi egymást akkora
áldozatos szeretettel szeretni!?

A Gyámintézet címében ott van Gusztáv
Adolf neve is. Ezt a nevet az a svéd király
viselte, aki messze északon is meghallotta
ellenségtől szorongatott hittestvérei kiáltá-
sát és azonosította magát velük. Seregével
hajóra szállt, elmondotta imádságát, eléne·
kelte harci dalát - s azután élete sem -volt
drága! 1632 november fi-án a lützeni csa-
tában életét is odaáldozta - mindnyáiun-
kért, evangélikus anyaszentegyházunkért
A halott király serege győzött, s mai val-
lásgyakorlatunk szabadságlevelét Gusztáv
Adolf martírvére pecsételte meg. Gusztáv
Adolf nevét ezért iktattuk a Gyámintézet
címébe ".

így szeressük mi is egymást! Ilyen áldo-
za tos szeretettel l Nem a pénzünk, de az
életünk se legyen drágal

Gusztáv Adolf magyarországi Gyám
intézete egyre sürgetöbben, egyre riasztób
ban kiáltja minden evangélikus gyülekeze
tünk felé: "Ébredjetek fel! Halljátok lP _.
Testvérek kiáltnak hozzátok, kiket az insé
szorongat!"

Es ebben a kiáltásban - hidd el - ne
is a pénzedet kéri tőled, hanem annál szá
szor többet: kéri aszlvedet!

Oh, add hát neki oda egészen a szlvede
Nagy Mikló
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Sinka Isfvdn versei:

És elfelellették~

Lennék égrelátó
tatumnek kiáltó,
nem bakter lennék, ha
éjjeli kiáltó.

Varsányhely rétjein
öreg summás kaszált,
ezelőtt hat évvel
- láttam, harmatban állt.

Harmatban, hajnalban
kaszált negyven évig
- útját most az idők
könnyeimmel mérik.

Jól kaszált jó szoéri,
jól kaszált korpáért,
kaszált önmagáért
s kaszált az országért.

e

a

Ki tudja, szegény, hogy
hány rendet is vágott,
míg az utolsónál
örökre megállott.

Hazavitték Gyánba,
szeretgették, mosták,
sirsio nénikék
körülhajladozták.

Körül is hordozták,
földet tettek rája,
és elfelejtették ...
S azóta kaszája

N

Y
a

vén szilvafa-ágon
szélben nilintézik
s ő is, mint gazdája,
eJporladni végytk:

Éjjeli saauo.
"to
~.
v
v
t

111ennyei ékesség
legyen nagy békesség -
csak már a falunkra
rossz csillag ne essék,

hogyha gyermek lennék,
mindig térdepelnék
s rossz csillagok ellen
nagyon énekelnék.

o·
az

~,

b
re

en
iz

et
Ó

TenitenékLe n n i,
lelkünk után menni
s ujjunkat Jézus Úr
öt sebébe tenni.

De ahol én állok,
hiába kiéltok,
pedig falum felett
rossz csillagot látok.

Mennyei ékesség
de kicsi békesség,
-- rossz csiIlag az én nagy
új síromba essék.

RPEMP.-
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Történ'et a régi jó időből,_

Amit régi jó időnek szoktunk mondani,
az néha a messze multban van, talán egé-
szen "ifjúságunk tavaszán", Lehet azonban,
hogy csak néhány év, nap, vagy éppenség-
gel óra választ el tőle. Ha háború borzaszt,
vagy egy 'kedvesünk távozik el tőlünk, egy-
szerre átalakul egész világunk s a kedves,
nyugalmas, régi jó idő nyomban eltűnik.
Atalakulhat azonban a világunk pillanatok
alatt olyan apróság miatt is, ha például a
vonatról tévedésből más állomáson szállunk
le ...

A püspök annyira elmélyedt könyvébe,
hogy egészen elcsodálkozott, amikor egy
'öregasszony keresztülbotlott kinyújtott lá-
bán. Fölnézett. Bizonnyal azt gondolta, hogy
uppsalai professzori dolgozószobájában ü!.
Most meg egyszerre ébredt tudatára, hogy
ő az új püspök, aki hivatalos vizitáció ra
utazik kerületének egyik félreeső gyüleke-
zetébe, amerre azelőtt még sohasern járt.

- Le kell itt szállnom - mondotta az
,öregasszony és nevetett.

A püspök előhúzta óráját, - egyikét
azoknak a ritka holmiknak. amelyekben
még bízni lehet ebben' a furcsa világban is.
Éppen hét perccel múlt öt óra. Hét perccel
öt óra után kellett megérkeznie. Hirtelen'
magárakapta hát bundáját, zsebrevágta
könyvét, a csomagtartóról sietséggel nehéz
táskát emelt le, a padon a napilap alatt ott
felejtett egy csomag fínom virgíniadohányt
és mire a vonat indult, már szerencsésen
ott is állt a perronon.

- Hála Istennek, ez sikerült -- sóhaj-
tott megkönnyebbülten' a püspök.

Isten meghallotta, hogy valaki hálalko-
dik neki. Letekintett hát a földre. E'rnoso-
lyodott, amikor meglátta az öreg püspököt
és intett az egyik angyalnak,' hogy jól vi-
selje gondját.

A perronon csend és nyugalom volt. A
fákon mindenfelé zuzrnara, az állomás lám-
pásainak fényében apró, könnyű hópelyhek
táncoltak. A püspök odament a fo rg almis-
tához, aki a vonat után' nézett.
I _ Nincs itt a paplakról senki?

A forgalmista lámpásával belevilágított
il püspök arcába, amint ez már szokásuk a
forgalmistáknak. Nem tudom, mit gondolt
róla, de az angyal valamit súgott a fülébe.

- Azonnal megnézem - mondta.
Nem talált senkit. A püspök elcsodálko-

zott. Azonban Sillr éből itt van Ola Hanses,
Neki úgyis a paplak előtt kell elhajtania,
így hát "az úr" bizonnyal vele mehet.

Ola Hanses begyömöszölte a püspököt
és táskáját a tejesüvegek és zöldséges zsá-
kok közé. A csengők vídáman csilingel tek,
a lovak patk6ja keményrefagyott hógörön-
gyöker vágott a szánkóhoz. Úgy szólt, mint
a dob a katonazenekarban. A püspök fel-
hajtotta bundája gallérját.

-

I.fa: HAMBRAEUS AXH_
Fordította ORDAS LAJOS.

- Messze van-e a paplak?
- Oh, nem veszélyes. Mindössze fél

mérföldnyir e.
Ezt a fél mérföldet ki lehet használni,

.goridolta a püspök, aki mindig takarékosan
féltette idejét. Ha nem osztotta is azt il

nézetet, hogya nép szava Isten szava, még-
is hasznos lehet figyelni r á,

- Hogy tetszik az új papjuk?
- Sehogy! - Ola Hanses olyat pattin-

tott az ostorával, mintha azt szerette volna,
hogy az ostorvége csíp je meg annak a pap-
nak a bőrét.

A püspök valósággal belesülyedt bun.
,dájába. Úgy h.allotta, hogya pap igen nagy
népszerűségnek örvend gyü.ek ez et ében. A
választásvézető is elbeszélte annakidején az
esperesi értekezleten, hogy a választóasz-
tal körül olyan tömegek tolongtak, hogy
az asztal esperesestöl, jegyzőstől valóság-
gal az oltárrácshoz szorult. A püspök ko-
csisa nyilván más jelöltet támogatott.

- Mi hát a kifogás a papjuk ellen? -
kérdezte.

- Nagyon sok - válaszolta Ola Han-
ses, S a hatalmas ember csaknem sóhajtott
bele.

- Érdekelne - szólt a püspök
- Alig tudja az ember, hol is kezdje el

- szólt Ola Hanses. - A legelső dolga az
volt, hogy leszereltette 'a telefont.

- Kissé különös ilyen nagy gyülekezet- •
ben.

- Hát bizony elég nagy a gyülekezet
ahhoz, hogya papnak szükség e legyen te-

r lef onra. Képzeljük csak el, hogy beteget
kell úrvacsoráztatni.

- Sűrűn hívják a papot úrvacsoráztatni?
~ Amióta az eszemet bírorn, nem volt

még rá eset, de azt mondtam: Kép z el -
j ü kel! Vagy ha valaki 'keresztelést, eset-
leg temetést akarna jelenteni. Akkor mi
lesz?

- Hát a temetést telefonon szekták je-
lenteni?

- A volt papunk így szoktatott rninket.
Igaz, kissé kényelemszerető volt, leginkább
telefonon gondozta a gyülekezetet; de az
egészen jól is volt így. Ez az új pap azon-
ban!

- Mi hibája van még?' - kérdezte a
püspök, aki kezdte- érteni, miért "szerel-
tette le" az új pap a telefont.

- Mi? Hát verekszik!
- Verekszik ?
- Úgy ám! Nem is tudom, nem lesz-e

ebből vizsgálat? Egyik konfirmandusát úgy
elverte, hogy az apja kénytelen volt orvos-
hoz rnenni vele.

- És mit mondott a doktor?
- Azt mondta, hogy nem volt éppen

simogatás.
- Mit csinált az a gyerek?
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- A konfirmációi or an káromkodva
szállt szembe a pappal. Csakhogy a pap-
Rak nincs rá tanuja. Mert hiszen a gyere-'
kek nem tanúskodhatnak. Ebbe ugyan bele-
iti a bokáját.

- A gyerek?
- Bolond az úr? A pap üti meg a bo-

káját!
- Csak hitelt lehet adni egy pap sza-

.vának. S valóban f ejháborttó, hogy egy
:yerek a konfirmációi órán kárornkodjék.

Ola Hanses valamit morgott magában
arról, hogy "az urak az uraknak fogják
pártját" és ezért jónak látta, hogy most
már feivonuItassa anagyágyút.

- Szemtelen is az a pap.
Egyideig hallgatott Ola Hanses. Várta,

milyen hatása lesz a szavának. Nem látta
veszedelmesnek a szánkón ülő idegent,
azért hál kész volt mindent kereken elmon-
dani neki. De a "hatás" elmaradt. A szánkó
éppen mély erdőn haladt át, hóborította fe-
nyők között. A püspök mélyen szívta ma-
g ába a balzsamos illatot s beteges mellének
oly jól esett az. Mély nyugalommal magá-
bamerült. Ola Hanses azt <hitte, hogy az
idegen elbóbiskolt. Ö is hallgatott hát. De
amint a nyugtalan macska idegesen moz-
gatja hullámos farkát, úgy vágott időnként
Ola Hanses is ostorával az útszéli bozótra.
Eltelt így vagy tíz perc. Közben megnyu-
godott Ola Hanses is. A püspök bundája-
nak mélységéből azonban egy hang megint
felvillanyozta.

- Úgy? Hát még szemtelen is?
- Hogy az-e? Meghiszem azt! A mina-

pában felborította egy házi áhítat békessé-
gét számomra is, de másoknak is. Én ugyan
többé el nem megyek semmiféle házi áhítat-
ra. Legalább is addig, míg ez a pap van itt.

- Mi történt hát? Kérdéseket adott
feP .

- Azt is adott. De annál rosszabbat is
tett. Amikor belépett az iskolába - első
ízben volt ott ~ mindannyian f'elkeltünk,
bár ő maga valósággal gyerek még hoz-
zánk képest. S minthogy én voltam a fel-
ügyelő, nekem kellett őt üdvözölnöm. Azt
találtam mondani: "Ja, hát ez a mi ú] pa-
punk? Még eddig nem láttam." Erre ő fél-
bészakított, - gondolhatja az úr, engem,
aki már éltes ember vagyok és azt mondta:
"Látható vagyok minderi vasárnapon tizen-
egy órakor a templomban." Ezt mondta!
Hát el lehet tiÍrni ilyen kamasztrét'át? Még
hozzá nyilvánosság előtt, az egész gyü.e-
kezet jelenlétében. Ha ezt nem hívják hi-
vatalos vétségnek, akkor igazán nem tu-
c!orn, mi lehelne az? Nevetségessé tenni egy
öreg embert az egész gyülekezet előtt!
I _ Ja úgy, - hát nevettek is? - A

püspöknek is nehezére esett elnyeruni ne-
vetékedvét.

- De még mennyire nevettek. Főként
az ifjúság. Teljesen elvadultak ezek a fia-
talok. Szeretnék egyszer erről a dologról
beszélni a püspökkel. Azt' rnondiák: erre-
felé jár mostanában. Igaz, az a hír is járja,
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hogy az olyan tudós ember, hogy az egy-
szerű nép nem is érti meg a szavát.

Erre elnevette m agiát a püspök.
- Nem lehet ám mindig kedveset mori-

dani az embereknek - szólt. - Nem gon-
dolkozott még el azon, jó ember, hogy
nem cselekedhetünk mindig mindenk inek a
kedvére? Sokszor el kell viselni olyan em-
bereket is', akik esetleg kellemetlen dolgo-
kat moridanak nekünk. Az igazságot pél-
dául nem mindig 'kellemes hallga:tni. Ettől
azonban szolgálhat az igazság még ja-
vunkra. Az igazság mindenesetre az, hogy
maga nem valami szorgalmas templomlato.
gató s ha ezt a pap kellemesebb formában
mondta volna magának, talán meg .sem ér-
tette volna. Bizonyos vagyok benne, hogy
a pap elleni felháborodásának főoka, hogy'
a lelkiismeretén találta el. De maga a pa-
-pot ítéli meg önmaga helyett. A tanult em-
berek ezt úgy hívják, hogy ...

- Nem törődöm azzal, minek nevezik
a tanult emberek. De szer etnék a püspök-
kel beszélni. Az bizonnyal nekem adna iga-o
zat.

- Kíváncsi volnék, hogy mást mon-
dana-e magának, mint arriit én mondtam.

- Ismeri az úr a püspököt?
- Egy kicsit.
- Akkor megmondhatja neki, hogy

küldjön ide különb papot.· Olyat, mint a
szomszéd gyülekezetieke. Az pap - így'
rnoridják. Dehát kicsoda az úr? Az úr is
pap?

- É,\? - A püspök még mélyebben hú-
zódott a szánkóba, mintha sz ívszélhűdés
érte volna. - Én csak. szegény bűnös em-
iler vagyok. Olyan mély sóhaj szakadt fel
a kebléből, hogy Ola Hanses, aki valami
cifrát akart mondani, mélyen hallgatott. A
püspök köhögni kezdett. Ola megigazította
rajta a lábzsákot. Ezt az idegent alighanem
a papnértak kell gondjaiba vennie. A pap-
né ugyanis orvosnő volt és a paplak szár-
nyának egyik szobájában gyengélkedőket
helyezett el, rr:íg a másik. szoba volt a ren-
delője. A p apné volt az egyetlen enyhítő
körü'mény Ola Hanses szemében, amikor
az új papra gondolt. Igaz, hogy hibátlan
asszony is volt, közvetlen, kedves, meleg,
mint a napsugár.

Mire a paplakhoz értek, a püspök el-
szunnyadt. Ola. Hanses leemel te a nehéz
tásk-át és rámutatott a paplakhoz vezető
f aso rr a. Pillanatra elgondolkozott, ne hajt-
son-e egészen odáig, de akkor eset:eg abba
a helyzetbe juthat, hogy üdvözöln ie kell a
papot. Aztán meg meglátta a nehéz táskát.
Beteg ember nem viheti azt annyira. Tisz-
tára könyörtelenség volna. Ola Hanses te-
hát fölvitte a táskát egészen a kapuig. A
püspök nyomában lépegetett.

- Mivel tartozom?
Ola Hansesnek volt ugyan nehézkes ol-

dala - melyikünk nek nincsen - de hogy
pénzt fogadjon el egy fuvarért, rnely amúgy
is útjába esett, az ellenkezett jogi felfogá-
sával. A püspök is megérezte, hogy nincs
értelme a nyakasságnak. Kezét nyújtotta.

l'
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Köszönöm szépen nagy szívességét

- mondta - érdekes volt magával elbe-
szélgetni. Remélem jóindulatába fogadja a
papot; ha magának nincs őrá szükség e, ta-
lán őneki van szükség e magára.

Ola Hanses valami különöset érzett a
torkában, amikor tovább hajtott Sillre falu
lámpái felé.

- Különös ember - elmélkedett el ma-
gában - egészen olyan volt, mintha valami
más' világba tartoznék. Egyszerre olyan
üresnek találta sz ánkóját. Mint amikor a
hold a felhők mögé bújik, vagy kihúny va-
lamelyik csillag.

A püspök a paplak e.ósz obá.iaban állt.
Három 'sárgára festett ajtót ta.ált maga
előtt. Az egyik egyenesen szemben, a má-
sik balra, a harmadik jobbra. Különös,
hogy senki sem fogadja. Hol kopogtasson
hát? Némelyik paplakun a konyha jobbra
van. Másikon viszont balra. Nem szeretné
zavarbahozni a háznépet azzal, hogy a
konyhába lép. Balra férfihangot hallott.
Tehát az ne ma koriyha. Benyitott. A
konyha volt.

A régi íö idő volt ez, melyre sokan úgy
emlékeznek, mint a legkedvesebb időre. Az
ifjúság arany tavasza. Az első otthon első
napsugaras évei. Mielőtt még a hajsz ás
élet elnyűtte az élet fonalát, mielőtt még
nagyok lettek a gyermekek és velük a gon-

. dok is. Az az idő volt ez, amikor az első
kicsikét a tűzhely előtt a melegen napon-
ként fürdetni kell. Amikor kis selyempuha
ruhácskat boritanak az illatos gyönge
~yermektestre, amikor tágranyíló szempár
úgy rnosolyo g, mint a tavasz első ibolyája
és egy kis sz ájacsk a az első gügyögést gya-
korolja. Minthogy a papné orvos és be-
teghez kellett mennie, a papa maga veszi
~ondjába a kicsikét és megfürdeti, bár
szombateste van és a prédikáció még nin-
csen egészen rendben. Dehát ki hitte volr.a,
hogy a püspök éppen most érkezik vizi-
tációra. A szomszéd gyülekezet volt most
soron.

Az egyetlen, aki nem jött zavarba, a
kis Margitka volt. A pap térdén üldögélt.
Egyetlen ránc nem volt jóltáplált kis tes-
tén és szavak nélkül is azt kiáltotta a püs-
pök felé: "Csukd be az ajtót, hideg huzatot
érzek! Püspök, csukd be az ajtót!"

- Kedves papom, aligtranem rossz állo-
máson szálltam le.

Alvhem lelkész hirtelen felállt, karján a
gyermek'kel.. '

- Oh, püspök úr, ... de kedves .. , azaz
.. de bolond.. nem.. azaz ..

Felnevetett a pap is, a püspök is.
- Kedves papom, telefonálnom kellene.
- Sajnos, nincsen telefonom.
- Tudom. .
- A püspök úr eszerint már vizitált!
- Igen. Mindent tudok, papom.
- -Hogy verekszem.
- Igen. Azt is, hogy "látható a temp-

lomban ... " ésatöbbi.
- Akkor püspök úr Ola Hansessei ta-

lálkezott.

- Pont ez volt fuvarosom neve. Ponte-
san így hívták. De mondja csak, papom ... '

- Hogy hogyan juthat püspök úr in-
nen tovább? Nohát majd elrendezzük ezt.
De tessék belépni. Ne álljon már püspök úr
ott a konyhában. Elnézést 'kérek, hogy a
kis Margitkát előbb rendbe kell tennem.
Feleségem beteghez. ment, a szolgálónk
pedig elkérezkedett.

A püspök körülnézett a lakásban, amíg
Alvhem lelkész ágybafektette a kicsikét.
Leírhatatlan békesség nyugodott a kis pap-
lakon. A kandallóban csukott rács mögött
lobogott a tűz. Az egyik sarokban tompí-
tott fényű állólampa rózsás fényt vetett a
jégvirágos ablakra. A pap szobájában nyi-
tott biblia és posztilla. A falon egy hegedü
függött. A püspök körüljárta a szobát. Itt
egy képet, amott egy könyvet viz sg álg a-
tott meg. Közben állandóan a zsebében ko-
torászott. Hol lehet az a fínom vir g íuia-
dohány? Ez az Alvhem vajjon nemdohány-
zó ? Igaz, vannak papok, akik nem dohá-
nyoznak. A választ a hegedű adta meg.
Papok, akik dohányoznak, nem hegedül-
nek. És fordítva. A püspök nagyot sóhaj-
tott.

Alvhem hallotta a sóhajt és meg is ér-
tette. Margitka az ágyban feküdt, üveg a
szájában. Azt szopogatta. Időnként felné-
zett a hosszú bácsi ra, aki a szobában kö rbe-
járt. Az üveget kiejtette szájából és Felsírt.
Azonnal mellette termett az atyja és megint
szájába dugta az üveget. Alvhem és a" püs-
-pök 'a menetrendet tanulmányozta. Való-
ban, van későbbi vonat is. Telefon is van
nem mcssze. De ' akkor a püspök úrnak kell
oly sz ívesnek lennie és vigyázni a kis Mar-
gitkára, amíg Alvhem elszalad telefonálni
és fuvart kerít. Fuvarost azonban csak
Sillre faluban találhat. A püspök hirtelen
felnézett amenetrendből:

A legnagyobb baj azonban az ...
Alvhem félbeszakította.
- Értem, püspök úr. Elhagyta a dohá-

nyát.
A püspök nevetett:
- Kedves papom, ez sorrendben csak a

második hiba. A nagyobb baj az, hogy meg-
ígértem a feleségem nek, hogy mihelyt meg-
érkezern. azonnal telefonálok.

Alvhem már az ajtóból válaszolt:
- Legyen nyugodt püspök úr, mindket-

töt elintézem.
Ola Hanses nagyon meglepődött, amikor

Alvhem lelkész beállított hozzá és fontos
ügyben fuvart rendelt az utolsó é zak felé
indu ló esti vonathoz. éhány órával ezelőtt
bizonnyal legszívesebben kidobta volna a
lelkészt. Azonban történt vele valami, ami-
kor magára maradt szánkójan. a 'paplak
kapuja előtt. A pap eliel'! érzett ellenszen-
vét mintha elfújták volna. S mindez annak
a különös embernek az érdeme. Ogy érezte,
mintha annak az idegennek a belsejéből
valami egyenesen átjárta volna öt magát,
amint a meleg átjárja a követ, vagy a nap-
sugár megolvasztja a jégcsap ot. Az az szö,



amit az az ember magáról mondott, hogy
ö "szegény bűnös ember", olyan különös
volt. Ezt a szót Ola Hanses eddig sohasem
értette meg igazán. Mindig lázongott ben-
ne valami, amikor ezt a templomi imádság-
ban mondták. De amikor egy olyan fínom
úr, amilyen nyilván ez az idegen is volt,
mondta ezt, akkor Ola Hanses hirtelen úgy
érezte, hogy valakinek ott kellett lennie a
társaságukban, valakinek, aki előtt még ez
a fínom úr is egészen kicsinynek érezte
magát. Olyan érzékeny, törékenység volt
abban az emberben. Olyan voit, mint a
láng, mely a sötétben és a dühöngő vihar-
ban lobog s olyan sz ép en fénylik, hogy az
ember valósággal retteg, hogy el ne alud-
jék. Az ember szeretne segíteni a lángnak,
hogy világíthasson és melegíthessen. Vé-
delmezőn oda szeretné tartani a' kezét.
Ilyen érzelmekkel hajtott akkor haza Ola
Hanses. Hirtelenében sok mindcnt másként

látott. Ragondolt a papra és konfirmandus
gyermekeire. Gondolt a házi áhitat ifjúsá-
gára. Az emberekre, akikkel a pap szerntöl-
szembe akart beszélni, nem pedig csak te-
lefonon. Hátha jó volt annak a papnak
a szándéka?! Néha az embernek kissé ke-
ménynek is kell lennie, még ha tele van is
a szíve jósággal. Ezt tudta jól Ola Hanses
maga is. S végül is, akármilyen vo.t is Alv",
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hem lelkész, az tagadhatatlan.: hogy való-
ban férfi. Igy történt, hogy Alvhemet sok-
kal sz ívesebben fogadták, mint maga is re-
mélni merte. Határozott ígéretet is kapott
a fuvart illetőleg. De hogy kinek kell a
fuvar, azt nem mondta meg. Ola sem kér-
dezte. Nem! Kis rátartiság azért nem árt.

Sok embert ért meglepetés ezen a csen-
des ádventi esten. Mindenekelőtt ::1 vizita-
cíót váró gyülekezet paplakának lakóit.
Kárbaveszett a sok fínom étel! A püspök-
nét, aki megbánta, hogy nem kísérte el az
urát. Alvhem lelkész feleségét, aki beteg-
látogatásáról hazaérkezve Margitka mellett
egy püspököt talált, kezében a szoptatós-
üveggel. Magát a püspököt is, amikor Alv-
hem éppen a kávéz ás idejére visszaérkezett
az üzletból hozott "tekintélyes csomag"
dohánnyal. . •

De talán Ola Hanses meglepetése volt a
legnagyobb, amikor az "idegen" jól beba-
gyulalva a sz ánkón ült és Alvhem lelkész

így szólt:
- Jól vigyázzon ám a püspökünkre,

Ola!
Ola Hanses jó ideig hallgatott.
A havazás megszünt, ragyogtak a csil-

lagok:. Az egyik csillag fényesebben tün-
döklött a többinél. Mosolygott, mint valami
kis angyal.

A Hallei agyar Könyvtár.
A szavak elr epülnek, az írás megmarad

- mondja egy régi latin szállóige. Való-
ban, a szavak elrepülnek és elmúlnak velük
együtt azok is, akik kirnondották őket.
Szavaik és gondolataik azonban Irásokban
és könyvekben megmaradnak az elkövet-
kező nemzedékeknek. Ezért olyan értékes'
és drága kincs egy többszázéves könyv
vagy írás annak, aki az elmult korok és
porrá lett ősök történetét kutatja. Az ilyen
régi könyv megelevenedik a hozzáértő keze
alatt, megszólal és csodálatos dolgokat
mond el elfelejtett ko rokról, elfelejtett
emberekről. /

Minél messzebbre megyünk vissza az év-
tizedek és évszázadok során, annál ritkáb-
bak lesznek ezek a könyv-emlékek. A régi
nyom dák nem ontották még ezerszámra a
könyveket, rnint ma. Egy-egy könyv sok
munk ával és f áradsagg al készült, ritka és
megbecsült érték volt a háznál. Tűz, víz,
háborúság. ezekből is sokat elpusztított;
leülönösen nálunk, a háborúktól annyiszor
meglátogatott, török- és Habsburg-dúlta
magyar földön. A Xv 1. és XVII. század nem
egy magyar könyve az utolsó példányig el-
veszett. Sokból csak egy-két példány ma-
radt meg. Ezek aztán annál becsesebb és
tlrágább kincseink. Egy-egy ilyen hírmon-
dónak fennmaradt régi magyar könyv ér-
téke nem egyszer pénzben kifejezve is igen
nagy. De sokkal nagyobb az értékük a
történetíró és a magyar mult kuta tója előtt.
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Ezekből a régi magyar könyvekböl
egyetlenegy is nagy kincs, Az a kőnyv-
gyüj.temény, amelyről a következökben szó-
lunk s amely a Hallei Magyar Könyvtár
(Bibliotheca Nationis Hungarieae Halensis)
nevet viseli, nem egy, hanem ezernél jóval
több régi, legalább kétszázéves magyar
könyvet foglal magában. Ezek között is
közel hár'omszáz azoknak a magyar szer-
zőtöl származó vagy magyar nyelven írt
könyveknek és nyomtatványoknak a száma,
amelyek egyedül ebben a könyvtárban van-
nak meg, egy-egy régi magyar könyv
egyetlen megmaradt példányai. A könyv-
gyüjtemény százötven kéziratot is tartal-
maz; közöttük vannak a könyvtár alapító-
jának nagyértékű levelezcse es a hányatott
sorsú magyar irodalom történésznek, Rota-
rides Mihálynak kéziratban reánkmaradt
rnunkái. A magyar könyvek és iratok rnel-
lett szép számmal találunk nagyértékű kűl-
földi könyvritkaságokat (így például föld-
rajzi, orvosi és csillagászati könyveket a
XVI. századból). Ezek között jelentős szám-
ban vannak ő5-nyomtatványok: hatalmas,
félig nyomtatott, félig kézzel rajzo)t köny-
vek a könyvnyomtatás első idejéből, az
1400-as évek végéről. Páratlanul szép a.
három-négyszázéves hallei könyveknek a
külsö kiállítása, a kötése; német szakértők
szerint a könyvtár ebből a szempontból is
egyedülálló a maga nemében.

A megbecsülhetetlen értékű könyveknek
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ez a hatalmas gyüjteménye nemcsak ma-
gyar, hanem evangélikus könyvt ár is. Evan-
gélikus ember a megalapitója. Az 1600-as
évek vége felé egy fiatal magyar tudós
menekült a protestáns-üldözések elől a re-
formáció szabad hazájába, ahol Witteri-
bergben, Luther városában talált otthont.
Michaelis Georgius Cassai-nak hívták. Egy
egész hosszú életen keresztül tanult és taní-
tott Luther egyetemén. Közben hangya-
szorgalommal gyüjtöttc a könyvekct, k.vált-
képen a magyar vonatkozású munkákat.
Könyvtárában két különös(~p értékes gviii-
temény is volt: a magyarországi és kül-
földi protestánsüldözésekre vonatkozó köriy-

~, vek és iratok, valamint a wittenbcrg í egye-
temen tanult rnavvatok munk áí és ír ása..
Kassai Michaelis György legnagyobb csele-
kedete 'utolsó rendelkezése volt: 1725-ben.
röviddel a halála előtt, nagyértékű könyv-
tárát a Luther-egyetemen tanuló magvar
evangélikus teológusokra hagyta; egész éle.
tén át gyüjtött vagyonát pedig részben a
Wittenbergbe kerülő szegény mazyar dá-
kek segélyezésére, részben a magvar könvv-
tár fenntartási -és gyaranítási költségeinek
a fedezésére rendelte. Ezzel megszületett
a Wittenbergi Magyar Könyvtár. Majdnem
százhetven évig a Luther ezveternére ke-
rülő magyar evangélikus lelkészek és lel
készjelöltek gondoztak és használtak, Fillé-
r eikből és szeretetükből a kőnyvtár egyre
növekedett. Sok ritka k önyve elveszett
ugyan, de helyükbe megszereztek sz ámos
értékes könyvet és kéziratot. Az 1800-as
évek elején Wittenberg egyetemét a közeli
Halle. városába telepítették át. A Luther-
egyetemmel a Magyar Könvvt ár is a saale
parti városba költözött. Közben háborúk,
tűzvészek, idegen katonaság pusztításai kö-
zött Isten csodálatosan megőrizte a ma-
gyar evang-élikus professzor örökségét.

A Hallei Magyar Könyvtár a legutóbbi
ötven év alatt ötezer kötetes nagy k önyv-
tárrá növekedett. A látszólagos vír ágzas
m ög ött azonban szomorú események ~úz6d-
nak meg. A mult század végén a könyv-
gvüiternényt az egyetemi könyvtár a saját
kezelésébe vette át. Szakszerű gondozásban
a könyvek ezzel kétségtelenül sokat nyer-
tek, mert a magyar studensek kis diák-
szobáiból az egyetem könyvespolcaira, né-

\ met könyvtári tisztviselők felügyelete alá
kerültek. Oe elveszett a könyvtár kiz áró-
lagos magyar jellege. Így történhetett meg
a világháború után az, hogy a hallei ma-
gyar könyvek sorsa felett azok igazi bir-
tokosainak. a Halle egyeterr-cn tanuló ma-
gyar teológusoknak, a megkérdezése nél-
kül az akkori porosz kultuszminisztérium
hatalmi szóval döntött és a könyvtár leg-
értékesebb részét, a min tegy ezerkétszáz
kötetnyi régi magyar könyvet, .Jcölcsön-

. képen" ? berlini egyetem Magyar Intéze-
tébe szállíttatta. A B'hliotheca Natioriis
Hungarieae Halensis először k iker ült a ma-
gyar kezekből, azután pedig kettészaki-
tottak.

A nagyértékű hallei magyar könyvgyü].

temény magyar és evangélikus jell·ege két-
ségtelen. Magyar ember alapította. Magyar
vagy legalább is magyar voriatkozású köny-
veket gyüjtött benne össze. A magyar evan-
gélikus lelkészképzés céljaira hagyományoz-
ta. S majdnem két évszázadon keresztül
valóban a külf öldet járó ifjú evangélikus
lelkésznemzedék tulajdonában is volt. A
könyvtár alapítása akkor történt, amikor
magyar evangélikus lelkész csak a kűlf öl-
dön tanulhatott. A Hallei Magyar Könyv-
tár - azt mondhatnók - a reformácié
hazájában folyó magyar evangélikus lel-
készképzésnek a középpontban, Luther
egyetemén, felál!ított tudományos köriyv-
tára volt. Ma azonban már egészen más
a helyzet. A lelkészielöltek itthon vérrzik
tudományos studiumaikat. Halléba csak ke-
vesen jutnak el közülük. Ha az alapító
végső akaratának ma érvényt akarnánk
szerezni, a könyvtámak MagyarországolJl
kellene lennie. A hallei magyar könyvek
a magyar evangélikusság egésze számára
szinte megközelíthetetlen ek, a könyvtár
kéziratai pedig legnagyobbrészt még ma is
feldolgozatlanok. Ha a könyvgyüitemény
mai helyzetében vál tozás nem történik, az
lassanként egészen idegen kezekbe jut és
elveszik a magyar evang élikussag számára.
A legerősebb bizonyíték erre a hallei
könyvek sorsának alakulása az utolsó fél-
száz év alatt.

Egyházunk egyik legnagyobb történeti
kincsériek a megmentéséré két lehetőség
kínálkozik. Az egyik megoldás egy külföldi
magyar evangélikus tudományos központ
kiépítése lenne Luther egyetemen, a refor-
máció hazájában. Az~ alapot ehhez megadná
a hallei egyetemen működö magyar egy-
házismeretí kutatóállornás, E központ leg-
első feladatának annak kellene lennie" hogy

. tisztázza és, elismertesse a Magyar Könvv.
tár tulajdonjogát és biztosítsa annak fel-
tétlen magyar jellegét. A másik megoldás
a feldolgozandó kéziratok és a régi könyv-
tári rész hazahozatala. Ezzel a könyvgyüj-
temény felbecsülhetetlen értékű kincsei az
egész magyar evangélikusság, illetve az
egész magyarság számára hozzáférhetővé
válnának. A mai könyvtár nagy része, mint-
egy három-négyezer kötet, továbbra is Hal-
léban maradhatna, hogy Kassai végrendele-
tének szöszerínt eleget téve ott szolg álja
a magyar evangélikus lelkészképzés ,ügyét.

A mai idők természetesen egyelőre útj át
állják e tervek rnegvalósltásának. A Hal-
lei Könyvtár jórészt maga is vándorútra
kelt: régi magyar könyvei, kéziratai és
könyvritkaságai a bombázások pusztításai
elől a nagyvárosból vidékre, a föld alá köl-
töztek. Isten adja, hogy a háború után ép-
ségben kerülhessenek újra a napvilágra és
minél előbb megkezdhessék igazi szolgála
tukat, a magyar evang él ikusság szolg álatát '
Addig is tartsuk 6ket számon és ne feled-

. kezzünk meg róluk; a magyar evangélikus-
ság küzdelmes mult jának néma tanuiró\.

Nagy Gyula dr.



nek, a nagy vadászt Nimródnak, az erőset
Sámsonnak, vagy Góliátnak, a kételkedöt
Tamásnak, a szegényt Lázárnak, a jószívűt
Samaritánusnak, a türelmest Jóbnak, a
rossz gyermeket tékozlófiúnak a romlott-
ságot Sodoma-Gomorának szokás nevezni.

Talán ennyi is elég annak megmutatá-
sára, hogy nyelvi szempontból is milyes
sokat köszönhetünk a szentírásnak.

Köszönjük meg Istennek, hogy drága
igéjét emberi beszéd cserépedényébe he-
lyezte. Hogy a magyar nyelvet is eszközzé
tette igéje hirdetésében. Hogya Szeritlélek
magyarul is tud.

Amikor régen azt moridották valakinek:
m enj Isten hírével, akkor ez missziói ki-
küldést jelentett: vidd Isten hírét, jóhírét,
az evaúgélium()t!

Kérjük Istent, tisztítsa meg nyelvünket
igéj e számára, hogy' mindig Isten hírével
járhassunk! Bibliás magyar_

A. bibBia hatása nyeBvünkre ..
Az első könyv, mellyel életünkben talál-

kozunk, a biblia. Keresztelésünkkor ebből
hangzik az ige, a Kis-Jézus ebből lép elénk. •.

Az utolsó könyv, rr ellyel életűnkben
találkozunk, a biblia. Igéi hangzanek, rni-
közben hullik koporsónkra a sírgör öngy.

Bölcsőnktől koporsónkig kísér a biblia.
Kísér és hat reánk. A nyelvünk re is.

A bibliát mi ma leginkább Károli Gás-
pár fordításából ismerjük. Nyelvünkr e is
ez hatott leginkább. Ennek a fordításnak
lehetnek hibái, de megállapíthatjuk belőle,
hogy annak a kernak magyarjai tudtak még
magyarul. A gyönyörű magyar nyelv min-
den sava-borsa hiánytalanul ízeskedik az
~jkU'kon. Ezért a biblia még magyar nyelvi
olvasmánynak is páratlan. Nem csoda, hogy
legnagyobb költöink, Arany János és Ady
Endre a régi bibliai nyelvhez nyúltak vissza.

Milyen hatást gyakorolt hát a biblia a
magyar nyelvre?

Mindenekelőtt neveket vettünk a biblia-
ból. Erzsébettől-Máriáig, Pétertől-Pálig
annyi nevet vettünk át a b.bliából, hogy
ma több a bibliai, mint az ősmagyar nevünk.

Eredeti szavakat is vettünk át, ~eszt,
biblia, evangéliom, angyal, apostol, sátán,
zsoltár, gyehenna, stb. mindmegannyi bib-
liai szó, amely leforditás nélkül került át
magyar nyelvünkbe.

Hát még !efordítva m ennyi bibliai szó
ment át a köznapi beszédbe! Önkéntelenül
is bibliai szavakat használunk. Amit drágá-
nak érzünk, arra azt mondjuk: "szent"
előttem. Amin egész valómma! csüng ök, azt
"imádom". Bajból szabadulok: "megváltást"
ernlegetek. A boldogságot "mennyországa--
nak, a nagy bajt "pokol"-.nak szokás ne-
vezni, Hinni, remélni, szeretni, felebarát,
üdvösség, bűn, stb. ~ ki tudná megszám-
lálni, hány ilyen bibliai szó él magyar nyel-
vünkben?! Igen megszeg ényednék a beszé-
dünk. ha a biblia szavait nem használ-
hatnánk,

Nemcsak szavak, hanem szólamok is
kerültek a hibliaból nyelvünkb e. Ilyenek:
bűnbak, égbekiáltó, ítéldidő .. nemszeretem-
napok, siralomvölgy, rokon Ádárnró l-Évá-
ról, sóbálvánnyá válni, szálka a szemben,
egy tál lencse, pálfordulás, stb., stb.

Jelképes jelölések is származnak a bib-
liából. Az igen öreg embert Mathuzsálern-

-€éfJitámadds~or_
Inog az ágyunk,. mert körülöttünk
háborús szörnyek zúgnak-dörögnek.
Nézem, apárom pilláján könny csün:
s az én kezem is esdésre görbed.

Újra esküszik bennünk most minden.
Hűségünk hűbben hű, mint egykoron.
Boldogságunkkor elűzött lsten
óvó kezét már megint megfogom.

S a lelkem tegnapi merészsége,
mint lejárt, sáros bankjegy hempereg
s hiába kérek újat helyébe,
csak gép jön, gép és ez a felelet.

Pogány szavaim hÍvökké lettek,
a pajzánkodós percek mérnökök
és reizolgeiiék a mentő tervet,
mert fölöttünk is már gép dörög.

Hová buinénk el, ha nem. egymáshoz
és osezetotrten az.lrgalomhoz.
Lehet a bomba gyujtó vagy gázos,
mindeg y . Fölöttünk megnyugvás boltoz.

Hisszük, más rajtunk már nem segitbet ;
mert reszket a föld és recseg az ég .. _
Nyissuk ki, párom, hÍVö sziv iinket,
hadd legyen másnak talán fedezéle

Bakó lezsef.

•
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Az úi kalap.

Sok helyen megvan az a rossz szokás,
i.ogy az istentiszteletre később jövőknél az
ajtónyilásra megfordulnak a hívek: Ki az,
aki jött? Az egyi,k városka lelkészét na-
:yon bántotta ez a zavaró kiváncsiság. Oly-
k'epe. gondolta a dolog orvoslását, hogy
~y alkalommal kihirdette a szószéken:
"Mivel a folytonos hátratekintgetés zavarja
az istentisztelet menetét, ezentúl minden
későn érkezőt meg fogok nevezni, s így
feleslegessé válik a visszafordulás."

Úgyis lett. Belekezd a szószékí ' szolgá-
latba. Oe még csak az alapigéknél tart s
.yílik: az ajtó. Abbahagyja az igeolvasást
s jelenti a híveknek:

- A jegyző úr a feleségével.
Tovább. folytatja a textüst. Belekap a

Itrédikációba. Nyílik ismét' az ajtó. Félbe-.
szakítja beszédét s jelenti:

-:- A földesúr és a fia.
Azzal felveszi a beszéd elejtett fonalát.

~ár rnondat után a figyelő csendben újra
ayikor dul az ajtó. Tetszelgő' magatartással
Itelibben rajta a doktomé új velúrkalapban.
A lelkész félbeszakítva prédikációj át, ígé-
retéhez híven jelenti:

- A doktorné új kalapban.
Mint a megzavart hangyabolyban, d>!yan

ayüzsgés-rnozg ás támad az asszonynép kö-
. zött. Egyszerre megfordultak s hátranéz-

aek valamennyien: milyen az új kalap?

•

.Hsinelozés."
A hajnalozás abból állott, hogy a kéz-

fogó után hajnaltájban . a násznagyok be-
Wl,entek a lelkészhez s házassági kihirde-
tésre bejelentették a jegyesek nevét és
egyéb szükség es adatokat. Az átrnulatott
éiszaka után rendszerint elég zajos volt ez
a bejelentés, mert a násznagyok .cig ány-
.andával szokták a paróchiára kísértetní
Wlagukat. Tompa Mihályt, aki Hanván
református lelkész volt, nagyon bántotta
~ a dáridós szokás: azért a presbitérium-
'Wlal kimondatta a hajnalozás betiltását.

Egy reggel mégis közeledő muzsikaszó
61; kurjongatás verte fel álmából. Rögtön
'lisztában volt vele, hogy hajnalozni jön-
:aek. Kiugrott az ágyból, felöltözött s hatal.
ma. furkósbotot ragadva a kezébe, kiment
IIZ uccára: pirongatni kezdte a társaságot,

amiért áthágták a presbitérium tilalmát
A cigány abba is hagyta mindjárt a zenét,
a társaság megjuhászodva hallgatta a dor-
gáló szavakat. Oe egyszerre csak az egyik,
kelleténél kissé jobban felöntött legény, a
derekát riszálva s ujj át billeg etve odafordul
acigányhoz:

- Tust, moré!
Tompát elhagyja 'a béketűrés, kitört be-

lőle az indulat. Nagyon heves ember vost.
Megforgat ja a furkósbotot s azon rnirru-
tum ban szétverte az egész társasaget. Rá-
adásul a nagybőgőt is összetörte.

*
.Uso meg te magadat!"
Ugyancsak Tompával történt. Volt egy

Péter nevű kccsisa, aki egy alkalommal
igen megharagította. Villámokat szór a pap
szeme: a kocsis lába gyökeret ver az ijedt.
ségtől. Menekülni sem tud, csak várja f'él-
holtra váltan a történendőket. Mert Tompa
hirtelen haragja mellett roppant erős is
volt, aki a gabonával teli zsákokat félkéz-
zeI dobalta fel a szekérre. Oe aztán mégis
leküzdi magát; üt~sre emelt kezével meg-
ragadja a kistermetű kocsi st s a paróchra
tornácáról leröpíti az udvarra, hogy nyek.
kenve terül el a földön s utána szól:

- Nem ütlek meg, Péter, üsd meg te
magadat!

Gróf és püspök.
I!. .József egri tartózkodása alatt gróf

Esterházy Károly püspöknek volt ll. ven-
.dége, aki a császár tiszteletére fényesebb-
nél fényesebb ebédeket adott. A császár egy
ilyen ebéd alkalmával kötekedő jókedvében
így szól a házigazdához :

- Püspök úr, ön az apostolok utóda,
de az apostolok nem éltek ám ilyen M-.
ségben.

A püspök lenyelte a csípős megjegyzést
s hallgatott. - Másnap egy szűk szobába
vezette ebédre a császárt, ahol csak kettő.
jük számára volt terítve. Közönség es evö-
eszközök: agyagtányér, fanyelű kés és vílra;
egyszerű kétfogásos étel. A császár várta,
hogy a különös kezdet után majd csak ke-
rül valami más is az asztalra. Oe bizony
nem jött. Végre bosszúsan fakad ki:

- Püspök úr, mif éle tréfa ez?
- Semmi tréfa, fenséges uram! Tegsr.lJl



gróf Esterházy vendégelte meg fenségedet,
ma meg az egri püspök, az apostolok sze-
rény és méltatlan utóda.

Most meg a császár nyelt egy nagyot,
érezte a visszavágás élét. I

- No, no - mondta aztán békülékeny
hangon -, tudja, én mégis inkább vagyok
a gróf Esterházy vendége.

*
A nyá; és. a pásztor.
Egyik püspöki egyházlátogatásen tör-

tént. Csikósnak öltözött legények kísére-
tében vonul a püspök az egyik faluból a
másikba. O maga autón rnegy ; rnell ette bal-
ról az egyházlátogatásek hivatalos világi
kísérö]e: a f'öszolgabíró. A lovasbandérium
kedvéért lassult tempóban halad az autó.
Egy réten, közel az úthoz, nagy juhnyáj
legelész. Az egész sereg bambán bámulja
a rájuk nézve szokatlan menetet. Egyszerre
csak az egyik kolompos megrázza a fejét
s futásnak ered. Utána, mint a k.ilőtt nyil,
fejvesztetten a többi.

- No, mondhatom, szépen fogadja a
nyáj a főpásztort - mondja tréfálkozva a
fószolgabíró.

Mire a püspök, aki egy kis humorért
nem szorult a szomszédra, talpraesetten vág
azonnal vissza:

- Mint az egy.ségpontok tárgyai, a fő-
biró elől menekülnek ezek.

*
"Hát csak maradjon mosi már!"
Az egyik dunáninneni gyülekezetben

lelkészválasztás volt. Két káplán pályázott
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az állásra. Az igazi nevüket nem einlítjük
meg, mert még mindketten élnek. Nevez-
zük álnéven az egyiket Pintérnek. a mási-
kat V écseinek. Termetre egyformák, szó-'
noklásra azonban a'z utóbbi fölényben.
Hiszen már mint diák is díjat nyert az ön.
képzököri szavalóversenyen. Meg is hódí-
totta szónoklatával a híveket: ez lesz az ö

papjuk. Azonban valahogyan összecserélték
a neveiket. 'S mikor az esperes kiszállt a
lelkészválasztásra. a gyűlésen Vécsei helyett
egyhangúlag Pintérre adták szavazataikat.
Elkészítik a híványt s meg küldik Piutér-
nek. Közösen lelevelezik a beiktatás idő-
pontját. Az iktatás ra érkező új lelkész elé
k ivo nul az állomásra a gyülekezet, hogy
illő fogadtatásban részesítsék.

A vonatból kisz áll Pintér. A hívek a
másikat várták. De azt hiszik, hogy eljött
a barátja beiktatás ára. Eszerint köszöntik
is a leszállásnál:

- No, a tisztelendő úr is eljött a bt-
iktatásra?

- Miért? Hiszen engem választottak
meg: én vagyok Pintér.

A hívek tanácstalanul összenéznek. .Kínos
csend. Végre megszólal a kúrátor:

- Ha már így van, hát akkor csak ma-
radjon most már a 'tisztelendő úr.

Vécsei helyett így lett tévedésből a gyü-
lekezet lelkésze Pintér. Azonban a hívek
nem. bánták meg, mert jó lelkészt nyertek
benne. Vécseire sem volt tragikus az eset,
mert jeles szónoki képességévei ő is hama-
rosan állásba került. Kiss Samu.

Ernb~.rpl,"tCoT/i_ Irta: Balíó Józse,_

Százával nyüzsögnek piecunkon Ka/apjuk is lekult és zsíros,
család és családtalan emberek Tespedt akár eg.\' v énhedt vargánya,
Egyik része a követ köpdösi, szeles: ié: is leny1ítte róla rég
a másik bámul, nyommog, didereg az esö és a fej jzzadása.
Aszott testüket rongyok őrzik, Nem kel! a szelee. kócmadzag is jó.
nehogy szét találjon fesleni, v it égot mellé ritkén tesznek,
mint a gőznyomás aszelepeket, !eRfeJjel)]) harso{;ó vémcéaulét,
a foltokat a szél emelgeti. . . mikor állattal véséibe mennek.

A folt, ha lebben, a bőriik látszik, .Vásár Fan mosi is. Reszkető hittel.
meJy nem rózsáIIó, nem is fehér: csak megukben morzsolják a szoket:
lúdbórös és szikkadt, tnint a rög, jCin-e még vsleki? .. Mert rettentöl
melyet elkerül a könnyű kenyer. jaj. megmaradni az utolsónak;

Bakancsukat aligha ismern é elmenni haza és lefeküdni
meg a mester, aki megcsinálta: és remesve v érni a ho/napot,
újjászületett, mert a gazdá nak hogy éhség néJ logv« kisét jen
volt egy penészes csizmaszár ja. mint életre ítélt nehéz rabot.
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Mondják, hogy a pénz beszél. Csak.'
ugyan: tenyerembe teszek egy k is Fillerr
s elkezdern vatlatni: Mondd meg nékünk,
honnét jössz, hová mégy, ki vagy, rnit
akarsz P! A fillér megszólal s vallomása

;\ pénz bűvöiet-,

minden rokonara. egész fajtájára; tehát a
pénzre által ában is érvényes.

A fillér messziről jön. A ködös ókorban
indult. Mózes könyveiben már olvasunk az
ös-f illérröl, a siklusról. A biblia nyolcvan-
szor említi. Krisztus Urunk is használta, bár

tudtunkkal kezébe soha nem vette. A fillér
anyaga különböző volt: arany, ezüst, réz,
bronz és platina. Lám, hogy megszegénye-
dett, míg hozzánk ért: vassá proletarizáló-
dott, papírrá vékonyodott, aluminiummá
moelernizálódott. Előkelő ösét, az aranyat.
alig-alig látjuk. Féltv~ őrzik állampénzta-
rak betonbörtönében, gazdagok páncélszek-
rényében. A fillér alakja is különböző volt.
Először por volt, aranypor. Aztán lett rúd,
aztán gömb, aztán korong. Ma kecses, vé-
kony kis jószág. A görög-római világban
világhatalomra vereleszik s ezt ma is tartja.
/\. fillér elindult, gurul végig a történelem
boltivei alatt s útja szinte azonos az ember
útjával.

A fillér mélyről jön. Az anyaföld ölének
össötétiéböl, bányák és 'tárnák szíklaréte-
g einek szorításából. Hogy fillér lehessen,
meg kellett szenvednie a csákány, a kohö
és sajtológép kínjait. Bizony így van: csá-
kány, tűz és nyomás nélkül belőlünk s~m
lenne soha semmi sem!

Az a kérdés, hogy az én pénzern hon-
nét jön? Ez a kérdés akkor is érdekes, ha
szószerint veszem s csupán azt értem rajta,
hogy hány kézen, zseben ment keresztül
a fillér, míg hozzám jutott? E a fillér talán
Horthy Miklós zsebében is volt. Ö aztán
elvesztette a gödöllői országúton. Hónapo-
kig hevert a porban, m íg egy cig ánypurdé
megtalál ta. Aztán lehetett ez a fillér rabló-
gyilkos kezében is, megfordulhatott diako-
nissza tarsolyában is. Szunnyaelhatott, ki
tudja meddig, takarg ató harisnyasz árban
egy öregasszony vánkosa alatt, keresz tül-
mehetett templornperselyen, Ihattak rajta
részegítő italt, vehettek rajta orvosságot,
vagy bűnt. Adhattak érte kenyeret és ad-
hattak érte becsületet. A kérdést azonban
főként erkölcsileg értem: honnét származik
a pénzünk? Nem keresztyén ember az, aki-
nek lelkiismerete megtorpan és elnémul
pénz őfelségének küszöbe előtt. Legyünk
kényesek pénzünk forrására. Sohase volt
még gonosz fillérünk? ' Nem égeti zsebün-
ket e pillanatban fekete pénz? Nem k áro-
sítotturrk meg még soha senki emberfiát?
Nem valljuk-e szemrebbenés nélkül p og ány '
módra, hogy "pecunia non ol et", a pénz]
nek nincs szaga? Végtelenül kornoly dolo



az, amit Luther 'Már ton a hamis árurói és
csalárd kereskedelemről, tehát abeesklen
pénzről mond. A feketepiac tobzódásai kö-
zepette ez a kérdés fokozott nyoma tékkal
lép elénk. Nem mellékes, mert egyszer vala-
mennyien számot adunk arról, hogyan s
honnét származik a pénzünk.

S most hadd mondja el a fillér azt is,
hogy kicsoda. Prózaian szólva csereeszköz.
Valamikor az adás-vétel csere volt. Hosz
szadalmas és nehézkes dolog lehetett Ha
teszem búzára volt szükség em, almából meg
fölöslegem volt, akkor keresn em kellett
valakit, akinek éppen almából volt sziik-
ség e és éppen búzából fölöslege. Milyen
nagy egyszerűsödés és könnyítes követke-
zett, amikor jött a fillér, ez az ügyes köz-
vetítő, ez a sűrített érték, ez a nemzetközi
tolmács, amelyet könnyű volt bárhol, bár-
meddig tárolni s amelyet bármiker azonna i
mozgósítani lehetett. A filléren számjegy
van, felírás és a magyar korona. Egyes.
Milyen kicsi. Mégis ebből lesz rninde n.
Sohse lesz pénzed, ha a fillért nem becsü
löd s hiába is volna akármennyi pénzed,
ha a fillért nem becsülöd. Az egyesnél van
még egy kisebb számjegy is, a O .. Nullából
pedig kilométeres fűzért fonhatsz, mégsem
ér semmit. De ha csak hat O elé odateszel
egy l-est, millió lett belőle. Nyugodtan
használhat juk ezt hasonlatnak arra, hogy
magamban minden akarásommal, értékern-
meí együtt nullák sorozata vagyok, -de ha
elém kerülhet és maga mögé vehet Isten
kegyelme, lehet belőlem valami. A fillér
felírása és ábrája arra utal, hogya pénz
nem öncélú jelenség, hanem magán túl-
mutatva, szolgája valami, vagy valaki
másnak.

Csak maradt volna meg a pénz ebben
II szoígai, csereközvetítő eszközi szerepe-
ben! Csakhogy nem maradt meg; Kilépett
dologiságából, szirete megszemélyesedett.
A fillérből mammon lett. S itt kezdődik
II baj. Szolga helyett kényes uraság, hatal-
mas nagyúr lett, aki elvárja, hogy tisztelet-
tel közeledjenek hozzá és diszkréten kezel-
jék. Szeret misztikus félhomályban maradni
és nem szívesen veszi, h~ leleplezik. Gon-
doljunk arra, milyen illetlen dolog vala-
kinek a pénze után érdeklődni. Mennyi
pénzed van, rni a fizetésed, mekkora a
jövedelmed? Nemde olyasféle kérdések,
mintha egy kényes dámátóI esztendei szá-
mát kérdeznénk?!
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A pénz hatalmát azonban legjobban az

mutatja, hogy rni mindent tettek, tesznek
érte és vele. Kubikos görnyed nyári izzó
napon. Patakzik a verejtéke, közben azon-
ban szombatra gondol, amikor tenyerébe
olvassák a pénzt. Sötét éjszakán vér f recs-
csen gyilkos szerszám nyomán: a pénz tette.
Becsületet.. tisztaságot, üdvösséget adnak-
vesznek pénzen. Sokan vallják, hogy ez :J.
miriden, hogy minden ajtóhoz alkalmas
kulcs s hogy az egész gazdasági élet nea
egyéb, mint lihegő falkavadászat a fillér
kacér vadjára. Rettenetes, hogy Krisztus
Urunkat is pénzen árultak el s ez a há-
ború is pénzen' folyik s végeredményben
pénzért folyik.

Bálvány lett a pénz. Az aranyborju kö-
rüli tánc egyetemes és örökké divatos. A
pénzt miIliók imádj ák, imádkoznak hozzá,
bíznak benne, kapaszkodnak bele: CSupa
olyasmi, ami csak Istent illeti meg.

Pedig csak hitvány anyag. Végeredmény-
ben nem különb, mint az út pora és egy
darab kö. Igazi nagy szükségben a pénz
cserben hagy. A Szaharában öklörnnyi ara-
nyakrtál többet ér egy darab száraz kenyér.
Most is látjuk, milyen hűtlen a pénz. Min-
dig kevesebbet adnak érte s visszajött a
cserekereskedelem. A legértékesebb kincse
ket pedig sohasem lehetett aranyon sera
megvenni,' Békességet, becsületet, üdvössé-
get sehol sem árulnak. Igazi hűtler:ségét
pedig a halálban mutatja meg: Semmit sem
hoztunk a világba, világos, hogy ki sem'
vihetünk belőle semmit.

Mit akar hát a fillér? Nőni akar. Göm-
bölyödni, dagadni, szaporodni. Sohsem elég ,
Mindig több kell. Kapzsiság és telhetetlen-
ség ásít belőle. Növésében pedig szeszélyes.
Sokszor megfeszített munka nyomán se né,
máskor meg a kisujjat se kell érte rn oz di-
tani. Milyen érdekes, ha Krisztus Urunk
születése évében, január elsején bankba tet-
tünk volna 1 fillért 2 százalékos kamatra,
mostanáig kamatos-kamatjával ÖTBILLIO-

HARM!NCEZERNEGYVENEGYMILLIO-
SZÁZHETVENEZERNÉGYSZÁZHETVEN

benzör e .nőtt volna. Érdemes takarékos-
kodni.

S mégis: a pénz guruJni akar. Nem
hiába kerek: könnyen gurul. De gurul ak-
kor is, ha pap í rbankó, akkor is lyukas ko-
rong és megkötik, füzérbe rögzítik. A pénz
fogy. Nincs az a sok, ami el ne fogyna.
Olvad kezünkben, mint a hó. Jön szornba.
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tOD, elsején, aznap el is illan. S ha mcstan-
tól . hirtelen kétszerannyi pénzern lenne,
éppen úgy nyomtalanul 'eltűnne. Kacér
csodaszarvas., köd előttem, köd utánarn.
. A pénz uralkodni akar. Fölénk kereked-

ni, leigázni, dir ig álni, kihasználni. Vala-
'mennyien. végigtusázzt.ik naponta Ady nagy
harcát a Disznófejű nagyúrral. Ismertem
dúsgazdagot, aki azon siránkozott, hogy

szolgáltam belőle. A· bibliából hiányzik a
ker látlan magántulajdon. Kié a pénz? Hát
az ördögé. Bizonyos, hogy egyik legször-
nyűbb eszköze a pénz. Ezzel ejt meg leg-
több embert, Pokoli lavinákat tud vele meg-
indítani. Igaza-van Pálnak: 1. Tim. 6, i~-ben:
"Minden rossznak' gyökere a pénz szerel-
me: mely után sóvárogván, némelyek el-
tévelyedtek a hittől ... " A pénzkérdést

csak az az egy oldja meg, ha annak adjuk.
aki egyedüli jogos tulajdonosa. A pénz
Istené. "Enyém a f öld s annak teljessége.
Enyém az ezüst és azar'any'" Amely pénz
Istené, az áldássá válik. Nem siolgálhatunk
Istennek és a mammonnak, de a mamrno'n-
nal szolgálhatunk Istennek. "Aki pénzéből
jót tesz, az hatalmas dolgot művel: arra
kényszeríti a mammont, hogy Isten dicső-
ségét szolg álja." A szer etetrnunka is olyan
hely, ahol a marnrnont befogják lsten hám-
jába. Leszólítják trónjáról s rabszolga-
darócot húznak rá s dolgoztatják. S a pénz
engedelmeskedik. Mert a fillér semleges.
Minden attól függ, milyen előjelet tesznek
eléje. Úgy van, mint a tüz és víz. Lehet
áldás, lehet átok. Aszerint, hogy ki mit
tesz vele.

Megy a fillér megállástalanul. Nyomá-
ban könny, vér, virág, kenyér fakad, áldás
és átok fakad. Mindkettő fakadhat. Hogy'
az én pénzem nyomán áldás' fakad-e, vagy
átok, azért mindenesetre én vagyok 'a fele-
lős. Aminthogy a tiedért meg te!

Szabó József.

Amammon és rebszoigúie.

aern tud megélni. Láttam haldoklót, aki a
pénzét siratta. Emberek százai adják oda
fiatalkorukban minden egészségüket egy kis
pénzért, hogy azután ör eg korukban min-
den pénzüket visszaadj ák egy k is egész-
ségért. Te még sohasem tapasztaltad a pénz
zsarnokság át ? Lefogja kezedet, mert nincs.
úz, hajt, 'mert kevés, nyugtalanít, mert sok
van. Ihletőd, ir ányítód, célod, urad, istened
akar lenni. S a végén felfal, aminthogy
minden bálvány felfalja im ádóját. Gondolj
a tékozló fiú, a gazdag .if jú, Anániás és
Szafira szomorú végére.

Pedig a pénz arra való, hogy szolgáljon.
Ebben az egyben van létjoga, értelme. S
Rogy szolgál-e, az attól függ. hogy kié a
pénz. Kié a pénzem? Hogy lehet ilyet
kérdezni? Enyém a pénzem. Orököltem,
megdolgoz tam érte. Tévedés. Pénzed nem
a tiéd. Mj!lél jobban annak tartod, annál
inkább nem az. Akkor a tiéd, ha nem a
tiéd, ha csak sáfára vagy. Hogy mennyire
Hem enyém a pénzem, azt az mutatja, hogy
amit magamra költök, az maradéktalanul
elveszik s csak az marad meg, amivel mást



Ki nem ideges ma? Alig- múlik el nap,
hogy ilyen, vagy ezekhez hasonló panaszo-
kat ne hallanánk: "Nem birom tovább ide-
gekkel !" vagy "Össz5!roppannak az ide-
geim!" A világ csakugyan kezd holmi
idegszanatóriumhoz hasonlítani. A különb-
ség az, hogyaszanatóriumban gyógyítják,
a mai világban pedig egyre szítják az ide-
gességet.

Mi az idegesség? Nem saját akaratunk-
tói függő szeszélyesség, mint sokan gon-
dolják, hanem komoly betegség. És bár-
mily csudálatosan hangozzék, tegyük hozzá
rögtön: az idegesség legtöbb esetben nem
testi, hanem lelki betegség. Egyik híres
idegorvos ezt írja az idegességről: "Öröm,
egészség,nyugalom, derű: nyilván egy ki-
csit költeményszerűen hangzik, de ez je-
lenti azt, aminek hiányát idegességnek ne-
vezzük."

Mert az idegesség lelki betegség, okát
is legtöbb esetben a lelki élet terén kell
keresnünk. Az idegesség gyökere azokból
II káros lelki hatásokból táplálkozik, me-
lyeknek manapság majdnem minden ember
szinte napról-napra, sőt óráról-órára ki van
téve. Ilyenek a többek között a rohanó
élet és az ehhez igazodó életmód, a. mes-
terségcsen felcsigázott és kielég ítetlenül
maradó igények, lelki-testi életre ártalmas
szórakozásck, elhibázott életpálya, elhibá-
zott házasság, magunkban és másokban
való csalódás, lelkünknek a mai idők ke-
gyetlen óra- és perc-beosztásával törtértő
gúzsbakötése, állandó rettegés, akaratun-
kon kívülálló vagy rriesterség esen előidé-
zett izgalmak, stb. stb. Mindez egyben ~
megmagyarázza az idegesség általános el-
terj edését is.

Sokan tévesen azt hiszik, hogy ideges-
ségük oka az erejüket meghaladó munka.
Hogya munka, még ha minden erőnket és
időnket igénybeveszi is, nem oka idegessé-
g ünknek, mi sem bizonyítja jobban, mint
magyar földmíves népünk életmódja. Attól
még senki sem lett ideges, hogy heteken
át reggel három órától este tízig aratott,
vagy masinázott. Legfeljebb elfáradt és a
munka után annál jobban' aludt. Az már
más kérdés, hogy ha valaki a munkát kel-
letlenkedve. rosszkedvűen és lélek nélkül
végzi, nem fokozza-e idegességét ez a
kényszeredett robot-munka. - Másrészről
- ez kűlönösen a szellemi munkásokr a
áll - mi az oka, hogy ma százszor több
a rnunkánk, mint volt a régi jó békevilág-
ban ? Itt sem a munka az idegesség oka)
hanem fordítva: az ember nem azért ide-
ges, rnert sokat dolgozik, hanem azért dol-
gozik sokat, mert idegessége ezt követeli.

Mi az idegesség gyógyítása? Mivel
rendszerint nemcsak mások, hanem magunk
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is idegesek vagyunk, kezdjük meg a gyó-
gyítást magunkon. Csodálatos eredménye-
ket érünk el e téren az önuralom, saját
magunk nevelésének rendszeres gyakorlá-
sával és annak az életbölcseletnek tőlünk
telhető megvalósításával, hogy ne azon
búsuljunk. ami ninc!" hanem annak örül-
jünk, ami van. Más szóval Istennek ezea
a csodálatos világán ne csak a sötét folto-
kat, hanem a napsugaras helyeket is ve-
gyük észre. Tudjunk,' tanuljunk meg örülni
mindennek, amit Isten adott. Még a pa-
csirtaszónak, még egy fűszál nak is.

Mások idegességének gyógyításában leg-
jobb orvosság a szeretet és türelem. Az ide-
ges emberrel akár családunkban, akár csa-
ládunkori kívül bánjunk úgy, mint a beteg-
gel kell: szeretettel, türelemmel. A betege-
ket nem szokás betegségükért megbüntetni.
Az ideges embert ne büntessük se azzal,
hogy. betegségét lekicsinyeljük, fityrnáljuk,
még kevésbbé azzal, hogy ideges lelkiálla-

"potát dacból va.gy haragból; f okozzuk, A
Szentírás aranyszabálya szóról-szóra meg-
mondja, 'hogyan viselkedjünk az ideges em-
berrel. "Teljes alázatossággal és szelidség-
gel, hosszú tűréssel, elszenvedvén egymást
szeretetben." (Efezusi levél 4, 2.)

Az idegesség egyik legjobban bevált
gyógyítása a körúyezetváltoztatás. Ezt ma-
gukon vagy másokon tapasztalhatták a
táborok, konferenciák, népfőiskol ák részt-
vevői. Új· környezetben magunk mögött
hagyjuk idegességünket előidéző - sok-
szor magunk előtt is ismeretlen - okokat.
Az ok megszűnésévei megszünik az oko-
zat, gyógyulásnak indul ideg ességünk.

A gyógyításhoz tartozik az a módszer
is, mely szerint az ideges ember élethiva-
tása szabad óráin nem betegségével foglal-
kozik, nem állandóan amiatt fanyalog, ha-
nem más természetű munkát keres. A gyó-
gyítás másik aranyszabálya : az iJt;gesség
legjobb orvossága az a munka, amelyben

. kedvünket leljük.
A szülők kedvéért említsük meg azt is,

hogy ma orvosok és nevelők egyre többet
foglalkoznak a gyerekeknél már jelentkező
idegességgel és arra a megállapodásra jut-
nak, hogya gyermekek 'úgynevezett rosz-'
szasága vagy vásottsága sok esetben nem
egyéb ideges állapotnal. Tehát -ezt sem le-
het minden esetben testi fenyítéssei gyó-
gyítani, ahogyan legtöbb szülö gyermeké-
ből a vásottságot "kikúrálni" igyekszik, A
szülő első feladata megfigyelni, hogy gyer-
meke dacossága, bizalmatlansága, hazudo-
zása és sok egyéb hibája nem erején és
akaratán kívül eső okokból születik-e. Ha
igen, az okok megszüntetésévei egyidejűleg
itt is a szeretet és türelem az egyetlen or-
vosság. Ez a megállapítás természetesen
egyetlen szülőt sem jogosít fel gyermeké.
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nek miriden hibáj át mcsolyogva elnéző
maiornszeretetre.

Sokszor hallunk ideges álmatlanságról
is panaszkodni. Ne nyúljunk ilyenkor egy-
ezerre a k áb itó- vagyaltatószerek után.
Ha az álmatlanság valóban az ideges álla-
pot következménye, ne a k övetkezrnényen,
hanem az okon, tehát magán az idegessé-
gen kezdj ük a gyógyítást. Szobalevegőre
kárhoztatott szellemi munk ás részére leg-
jobb orvosság a szabad levegőn végzett
testi rnunk ában való egészséges elfáradás.
Többet ér minden luminálnál, sevenálnál,
bromuralnál és az álmatlanság ellen hasz-
nált bármely alkoholnal. Testi rnunk ás pe-
dig keressen üdülést és álomra előkészítő
nyugalmat egy-egy érdekes, szívet-lelket
nemesítő könyvben.

Bevezetésünkben azt mondottuk, hogy
az idegesség inkább lelki, mint testi beteg-

/

ség. Ezzel természetesen nem állítottuk azt.
hogy ne volna idegbetegség is. Leggyako-
ribb idegbetegség az eskór (epilepszia),
gerincagysorvadás és az úgynevezett Base-
dow-betegségek. Ezek· gyógyítása már or-
vos, sőt szakorvos kezébe tartozik.

Befejezésül még annyit, hogy mint rnin-
den betegségünkk'el, idegességünkkel is
forduljunk legelőször és miriél többször a
leghagyobb orvoshoz. Istenhez. Csendesed-
jünk el igéjében és keressünk megnyug-
vást imádságban. A családban uralkodó ide-
g esség egyik kitűnő orvosságá a közös csa-
ládi áhitat, amely a gyógyulás legbiztosabb
feltételévei, a békességgel ajándékoz meg
bennünket. Hol találhatnánk ma békessé-
get és nyugalmat, ha nem Istennél? (62.
zsoltár, 2.)

Győrffy Béla dr:
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Jakus Imre ver4ei:

Mű.(jelybeo.
Most születek újjá,
foszlik már a lárva.
Formálgat az lsten
képe mintájára.

Nem is maradok meg,
meghal, aki v oltem,
mozdulat/an fekszem
kezeiben holtan.

Virágo( is mintáz
az edény falára
és a jóságáról
beszél a virága.

Hétszer vet a tűzbe,
kinok tengerébe
s éberen vjgyázza
sok bűnöm eleg-e?

Kemény agyag Fagyok
Keményebb az ujja,
tisztuló életem
edénvévé gYlírja.

Szeretet a szirma,
kegyelem a lelke ...
fme [elkínálom;
illatát leheld be.

Köl1öz'ködés_
Meghalt a vénség.
Elaludt, mint a tej.
A fái mind virágban álltak,
míg ráhuJlott a csendlepel.

Elköltözött ...
A rétjén megsárgult a fú.
Árva lova búsan nyerÍtett;
az erdő sírt, mint hegedű,

ha bánat rázza.
Fokosát is marta a jaj.
Mi mást hagyott itt Kulcsár Gábor?
-·A világ volt a ravatal

azon az esten.
Mindenki sírt és jajgatott.
Az égen megállott a hold,
csak a vén Kulcsár balIagott

e bús v iíégbot,
s a szél szava suhant a fák
Az asszonyok illön siratták,
alászálltak a nagy ködök,

között;
1

betakargatták ...
A vén Kulcsár csak ment, egyre ment.
A halandók nem látták többé,
csak az Uristen odafent.

Itt nem maradt más,
csak zárt szeme és ősz szakál/a,
meg elhullatott sok meséje,
amik virulnak, mint a mályva.

Meg a kutyája,
a vénségtől vak hű Turul
tartja fejét az ég felé
s a sápadt holdra feltutul.
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Előrelátás-,

Vérbeli kisgazdáinkat így télidőn is csak
meg-meglátogatom. A multkor is, hogy be-
nézek egyikhez, alig tudtam benyitni az
ajtót a forgácstói, faragótókétól, vonó-
széktől.

- Nahát! Pont ilyenkor jön a gondnok
úr is, mikor moccanni se lehet nálunk. Hát
tetszik tudni, odakinn nem lehet semmit
kézbe venni, így a törött villa-, kapa-,
kaszanyeleken, foghíjjas gereblyéken, szét-
szaladt kocsioldalakon kell segíteni, külöri-
ben nyáron a bognárnak, kovácsnak kere-
sünk csupán, mell ette még a sok mulasz-
tás és kár. Gyerekek, széket a vendégnek,
egy-kettő!

~ Hát leülök, Bálint bácsi, de végig-
nézem, míg ezt az öreg gráblafogat bele-
igazítja, mert olyan jóízűen forgatja a
vonókést, hogy nem birom levenni róla a
szememet. Közben, azért beszélgethetünk is.

- Lehet, ha úgy tetszik, de a -Pisti gye-
rek is belecsinálja árn, és tessék elhinni,
a nyáron pár százast jelentett, hogy előre
elkészített villáink, nyeleink, nyornórúdjaink
voltak.

- Halljuk az esetet - húzok egyet a
szemöldökömön s már mondja is a hordás-
korí riadást a gazda.

- Nyug-odtan hordogatjuk az árpát -
hisz esőról csak úgy álmodoztunk -, egy-
szer csak úgy ötórafelé dörrenik egyet a
rohadtszeglet táján. Arra nézek, hát uram-
fia, azt hittem a világ vége közeledik.
Hamar azt a kévét, mondom az aratónak!
Az lstók se volt rest, nagyot ránt egy le-
ragadt fenékkéve és ropp! Már el is törött
a vellanyél. Hű!l Az Antiját Istók, most
aztán benne vagyunk a kaktuszban l A sze-
kér férg megrakva, az asztagról is csak
két szekérre való hiányzik... Körülnézek,
hogy mit is most?! Látom árn, hogya dűlő
vég-én a segédjegyző kerekezik : Ha!1ó!
Halló! Jegyző úrI Megájjon, a ponciusát..
Szeréti-e a tejeskukoricát?

- Még ilyet kérdezni is? Már van?
- kiabálja vissza, közben törüli is már
a száját.

- Azonnal szaladjon haza s kérje el'a
feleségemtől az új kévehányó villát. Meg
hozza is ki! Ahidas padlásán van. Azután
úgy járjon, mintha versenyen volna. Oda-

nézzen! - mutatok a tornyosuló, fenyegető
viharra. - Ha hamar jön, 20 fej kukorica
a lezkorábbíboí. - De ezt már csak úgy,
biztatásként kiabáltam utána. Tíz perc mul-
va ott volt, a másik tíz alatt pedig meg-
ralüi!k a szekeret, még hozzá 8 keresztet
fölbiggyesztettünk, mert hogy héjjazásra is.
elég legyen. A nyársok is készen voltak,
így aztán, ahogy az utolsó kévét feldob-
tuk, rögtön le is nyársaltuk a héjjaz ás
minden 3-4-ik kévéjét. Nem is vitt le a
szél egy szálat sem. Kiss Mihályék meg-
két hétig sz árog atták az árpájukat, mert
félbeverte őket a vihar. Azt nem is mon-
dom, mennyit veszödtek vele, hogy vala-
hogyan megmentsék. Mert azért egy ilyen
megázást nem lehet teljesen jóváterini soha,
Lássa, gondnok úrI Ilyen kicsiségekkel ki-
számíthatatlan károknak veszi elejét az em-
ber. Ezért fúrunk-f arag unk így télidőn.

- Minden szava igaz, Bálint bácsi. Hát
azután mi minden készül a műhelyébcn P

- Grábla-Icjek, nyujtok, lőcsök, oldal-
zápok, ásó-, kapanyelek. meg miriden, ami
csak kell. Még kazalra való nyársokat is
csinálunk, mert kazalrakáskor, csépléskor
nem ér rá az ember ilyesmivel vesződni.
Ha meg pénzért kell megvenni, az igen
sokba kerül. Mi meg most nagyon r áérünk
ezzel bajlódni, hisz a nyáron egy lőcs öt
pengő is lesz. Hát még, ha a bognárnál se
lesz készen, amikor' majd nagyon kell end
Oszt, ha csak két forduló marad is el, vagy
ezért késik fertálynapot a gyüjtés, azt kell
ám még csak drágán megfizetni! Egyszer
a szomszéd fizetett rá il rossz nyornórúdra.
Akkor is úgy volt, hogy lvihar közeledté-
vel, kapkodva, kissé jobban megr ántották
a rudaló kötelet s eltörött. Az öreg gazda
fejtetőre zuhant le a szekérről.

- Persze, hogy először az öreget kel-
lett fölmosdatni, hazavinni, a szénásszekér
meg sz éjjel-ázott, a gyüjtés is félbemaradt
s utána egy álló hétig esett. Ez ám csak
a méreg! Oszt ilyenkor csak fele lesz az
a széna, mintha rendesen összegyűjthették
volna. A szériát mennél többet rakosg atja
az ember, annál kevesebb lesz.

- Aztán meg hány embert kisegítünk!
De inkább én segítsek, mint rajtam kelljen
segíteni. Igaz, kissé rendetlen ilyenkor a
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szeba, de nem szégyen. A hivatalokban pa-
piros, cigarettacsutka, nálunk meg forgács

tb. hever széjjel. Meg a gyerekek is meg-
tanulj ák a vonó késsel való bánást. A na-
gyobbik már olyan létrát, szekéroldalt csi-
nál, hogy csak no. Tessék megnézni! Ebben
II ladácskában meg kész kernényf a-ékek
vannak. Ha azután nyáron megmozdul a
kapa-kaszanyél, csak beleütünk egyet s
kész. Két percet se késünk. Volt nekem
már olyan napszámosom is, hogy pár óráig
mindig a szerszámát igazgatta. Most, aki
iiyen sz erszámrnal jön, egyenesen vissza-:
küldörn. Mert pár órai késés is nagyon. so-
kat jelenthet a gazdának, így a nagy dolog-
időben. Mi már úgy rnegszoktuk ezt a
faragcsálást, hogy nem is tudnánk nála
nélkül el lenni. Kívánjuk, mínt a kecske
II kórót. Az én fiaimat el se lehetne verni
II korcsmába, vagy lakodalmi "tátogató"-
ba. Még az ifjúsági egylethe is csak unszo-
lásra mennek el. A rnultkor írásban kellett
igazolni a tanító úrnak, hogy akis gém es-
kutat csakugyan a gyerek csinálta.

Közben készen lett a gráhlafog.

- Mit szól hozzá? - kérdi nevetve s
már kezembe is nyomta, hogy nézzem meg.

- Soha jobban álló szerszám nem volt
li kezemben - mondom elismerésképen.

Tényleg, pompás, sírnara faragott, jól
beállított dolog minden, amit csináltak.
Hát még az a boldog, sokatmondó tekin-
tet, mellyel a fiú simogatta a saj át készít-
ményét s szerszámait! Az öntudat, hogy:
Lám, ezt én csináltam!

- Lássa, Bálint gazda, nem is annyira
.!I pénzbeli s gazdasági hasznot kell számba-
venni ennél a kedves házimunkánál, mint
azt a másikat, hogy saját maga is, meg a
gyerekei is a legnagyobb kincset, a mun-
kát szeretik meg s lesznek annak rajon-
g óivá. Azután sok tudós ember mermyit

töpreng azon, hogy hogyan lehetne az
embereket a munka részére megfogni?
Maga meg szó nélkül, s ilyen kiáltó egy-
szerűséggel bilincselte oda gyerekeit is a
házkörüli foglalkozáshoz, a vonószékhez.
kosárf onáshoz, kis gazdaságának minden
eszközéhez. házacskájának minden szög le-
téhez s annak az 5-10 hold földjének rnin-
den rögéhez.

- Úgy van, kérem - szeténykedik
Bálint gazda -, hogy a gyerek mindig azt
kívánja tenni, amit az apja, meg az anyja.
Hát nem?

- Dehogy is nem - toldom örömmel
tovább a szót -, ahol munkát, takarékos-
ság ot, okos beosztást lát, az ráragad, mint
a birkara a bojtorján. Olyanná lesz minden
szó nélkü!. A példa, a példal Elhiszi-é,
Bálint gazda??

Az is bizonyos - gondolkodom tovább
a dolgokon -, ha ilyen helyekre járnak
a szornszédok, ismerősök, azok között is
akadhatnak követők, mert a mi fajtánkat
csodás képességekkel áldotta meg a Te-
remtő. S ha ezelőtt 50-60 évvel is több
ilyen példaadó akadt volna s melegebben
szorítottuk volna annak a millió magyar
testvérnek a kezét, akik munka, kereset
híjján tengerentúlra kíváakoztak, ma egy
millióval több falusi házban készítgetnék,
javítgatnák a szükség es nyári holmit s eny-
nyivel több emberben élne a szent érzés:
"A nagy világon e kívül, nincsen számodra
hely ... "

Úgy kell a magyar társadalmat meg-
szervezni, hogy innen soha, senki ne ktván-
kozzék máshova, meg ide se jöhessen senki
e világon, csak... akiben izzik valami a
nagy honaiapítók véréből.

/ Értsük meg ezt fönt is, lent is ... amig
nem késő.

Orbán Károly.

Én ldőmbenis mind a tatárok, mind a törökök rabláskor csak Magyar-
országbanis nagy szörnyűségeket cselekedtek. Kik sok apró Gyermecskéketis
szablára hántak és hármasávalis az ló hátára kötöztek, kik egymáshoz v,erödvén
el bágyadtak, el fuI/adtak, éheztek, szomjuhoztak. Édes atyjokat, anyjokat látván,
ételt italt sírván kértek, de szüleiket tatár ostorral, mint az barmot, hajtották.
Az kik el bágyadtak, ki hagyitották, lovakkal tapodták; agyok veleje kIomlott.
Ha meg szál/ottak, ló vérrel és kacola tejjel itattak és köztök sok Ifjak, ~azek,
inasok, vének, menyecskék röttenetes szeplőket szenvedtek.

Bor nem isz a P éte r (16. század).I
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IVOeeirik: igy é:nekeltek I
Oh felséges lsten!
Gazdag kegyelemmel!
Eltor/esz-e mindent
Kemény ítélettel?
Talán lésznek még jámborok,
Szent törvényed szerint járók:
Azokért légy kegyelmes;
S bűnünk szerint ne büntess.

Ob nagy er6s lsten!
Nézzed ez országot,
S róla fordítsad eJ
Búsult haragodat.
Lésznek talán még negyvenen,
Kik járnak szent torvényeden.
Azokért légy kegyelmes,
S bűnünk sietint ne büntess.

Oh hatalmas lsten!
Keserülje szived,
Midőn jajgatással
Keresslik szent színed:
Még harmincan talán lesznek,

Szívvel téged' kik tisztelnek.
Azokért légy kegyelmes,
S bűnünk szerint ne büntess.

Oh kegyelmes lsten!
Hal/'d meg kiéltésunk',
S jusson te elődben
Szives óh[:jtásunk:
Mert még húszan talán lesznek,
Szlvvel téged' kik -tisztelnek.
Azokért légy kegyelmes,
S bűnünk szerint ne buc.ess:

Oh jóltévő lsten!
Im' a por és hamu
Te szent lábaidhoz
Keservesen borul,
Mert még tízen talán lesznek,
Szívvel téged' kik tisztelnek.
Azokért légy kegyelmes,
S bűnünk szerint ne büntess.

Oh djcső szent lsten!
Bisniink eláradott
Ogy, hogy érdemlettük
Búsult haragodat;
Talán hát a' kis gyermekek
Dicsőségedre leendnek.
Azokért légy kegyelmes,
S bűnünk szerint ne büntess.

Oh szent igaz IstenI
Mivel hogy tégedet,
Csak az egy Or Jézus,
.Ki megengesztelhet!
Tekints hát szenvedéséte,
S vérrel folyó sebeire.

t

Azért hát légy kegyelmes
S bűnünk szerint ne büntess.

Oj ZengedezőMennyei Kar, 1743.
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Légyen békesség a mi időnkben,
Maradhassunk meg ismeretedben.
Még magzatink is a te igédben,
Nevelkedienek az igaz hitben.

Aldott igédet ne vedd el tölünk,
Alázatosan Or Jézus kérilnk.
Ne büntess minket, mint érdemeliük,
Szent halálod ért kegyelmezz néki1nk.

Ats Mihály:
Zen,edezQ MennyeI Kar. 1696.

BAROSS. NYOMDA,
UZSALY ss KONCZ
IHaranfll6 8,o•• 'ia)
GYOR.


