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Levél Leve la Es-
Postai lező- Nyomtatvány Árumluta --- press-

20140 12501500 lap ~ diteliiszabás grAg gr.-ig grAg gr.-ig ;;;;;

pengó-fillérekben

/§ -12\16 24: li' 10 gr.-ig 2 fillér 50 gr.-ig 6 f ló "';"':'.ci
helybe 50 3 -tO::3N· · 250 15 • ~LI').::.c'Q.)

Belföld 100 · 6 · 350 · 25.
~~...:.:.:

la if 250 12 '. · 30 ~~~tOvidékre 24: 28 4:0 500 · 20 500 30.,... · · · ~§Q)a1000 · 40 · <oQ)Qi •.•~
azon felül 2000 .- 70

"
100 gr.-ig t::.c:Eea

20 gr.-klnt 3000 · 100 · 8 f <OQ)~~ ~a:
Ausztriába 32 16 f.

•...::.c/UtOQI
Németországba Ausztriába és Német- azon felül t: 0,0 e~

Sulyhatár 2000gr országba 50 gr.-klnt 50 gr.-kint ~ ~:5-8':"
. 16 4:f. 4: f. ~-as.:.:_~

c.!:~.Q
Csehszlovákillba

azon felül ~.!!~ -=
Lengyelországba E~b külföldre E:lE';::';;;
Olaszország 32 20 gr.-klnt gr.-klnt 100 grAg óO :9~~et

és gyarmatalb. 20 f. 6 f. 12 f. ~li~-=~~ománlába .••-cc
azon f. 20gr.-klnt Súlyhatár 2000 gr. azon felül -;O~~...:

20 r, E~ darab könyv 50 gr.-klnt ~,g~8
Egyéb kül!öldre 4:0 Súlyhatár 2000gr 20 3000 gr. 6 f ~~~Terjedelme 45X45, >'QJ~"OOroszországba tekercs 75XI0 cm. .~rt~écsak nyitva.f,f-_.aa'''"''',,ok, BelfiJldu: 20 P-Ig l' f, 100 P-Ig Iföldi értékben töltend/í kl, a befizetés azonban peng/í-
r, 500 P-Ig 1 P, 1000P-I&!1 P 80 f. 1200 P-Ig 2 P. - értékben történik,

ICilfiJl""': 40 P-Ig 50 f. 1 P-Ig 80 f, minden további T6vha',BelfiJl"'" szavankint 7 f. helyi távirat 4 t,
100 P-Ig 50 f. BelfOldre rózsaszlnd. klllföldre sárgaszind hiriaptávirat 2 f, dljmlnimum 70 f. - KillfiJld. Szódlj:
tIrIaphasználandó. BelfOIdrefeladható I~magasabb Osszeg Ausztriába 12 f (hirlap 6 fl. Csehszlováklába, R.omániába
1200P. Kntföldre kntOn engedély nélk 1200P értékben, és Szerb-Horvát Királyságba 18 f (hirlap 9 f), Lengyel-
ezen felnt kntOn engedéllyel. KülfOldre az utalvány kül- országba 20 f (hírlap 10fl,Németországba 28 f (hiriap 14fl.

BeIl6ldl
Értéknyilvánitás nélkül feladott Értéknyilvánitás nélkül feladott

••_ Ier/Helm•• csomagok súlydíja lerjedelm•• csomagok súlydlja
pod•••••• &' 150-100 1100-1501150-2001200 km 50 150-100 1100-1501150-2001200 km
bármily tarta- 50 km km km km túl km km km km túl

talommal I-U. I lll. I N. I V. lVI-VII. 1-11. I Ill. I IV. I V. lVI-VI!.
sillyig kg

dljövben pengóértékben

1 -'30 -'50 -'50 -'50 -'50 -'45 -'75 -'75 --75 -'75
1- 5 -'40 -"70 ~"70 -'70 -'70 -'60 1'05 1'05 1'05 1'05
5-10 -'50 1'- 1'20 1'40 2'- -'75 1'50 l'SO 2'10 3'-

10-15 -'60 1'20 1'60 2'- 3'- -'90 l'SO 2'40 3'- 4'50
15-20 -'70 1'50 2'- 2'SO 4'- 1'05 2'25 3'- 4'20 6'-

1. Bérmentetlenül feladott csomag után beszedend/í Pót-I értékig 40 r, ezen felül minden megkezdett 100P után 40 r,
dlj csomagonk!nt 12 f. 3. E szállítólevéllel 3 csomag is feladható.

2. Ertéknyilvánltással ellátott csomagok után a belföldi 4. SfIyhatár 20 kg. Kiállltásra szánt csomagok súly
forgalomban a blzlosltásl dlj: 100 P értékig 20 f, 400 P határa kivételes engedéllyel 50 kg ls lehet.

C.ökkeateH m.lik.1L (Érvényes 1927. május 16.-ától.)
Sztbalaillelélt. 200 P-ig 2 fillér, 20()...000 P-Ig 5 fillér, T6rll.1 e••,edllyek illetéke az iIIetékdljjegyzék 92. téte-

5O().tól1000P-Ig 10f, 1000-2000 P-Ig 21) f, 2000-5000 P-Ig lében megszabott 11.fok. helyett OfPID.
50 f, 5000-t/í17500 P-Ig 75 f, 7500-10.000 P-Ig 1 P, 10.000 Ulall1ányokután az iIIetékdljjegyzék 93. tételében meg-
p-nél több 2 P. határozott 11.fok. helyett o-SO/o illeték rovandó le.

Nl,:'f,ták la ,Uwl.1I ellam~k után a II. fok. helyett FO'llalmiad6köt.I". jo,iigyl.t.kfHSl ered/í okiratoknál
0-5 10 Illeték jár. A 2 pengót meg nem haladó összegről a százalékos okirat! illeték kulcsának az ált.-forgalmíadé
klál1!tott nyugták és átvételi elismervények illetékmentesek. kulcsával meg kell egyezni.

Blrl." 1. Ittlllzonblrl.ti .znz6dl.ek után az Illetékdíj- ln,6 addBPII.1I la úrdszúllllúai .,..rz6dl ••k. ídeertve
,egyzék 20, tételében megszabott II. fokozat helyett 0'50/0 az építkezésí szerződéseket is, a korábbi Ill. fok. helyett
lIeték jár. 2!J/0 illetékkel kell leróni.
Egyaa/,.k után az iIIetékd!jjegyzékek 27 tételében AII••6ao_ 'adal .••aI6k, Minden olyan külön fel nem

meghatirozott 111.fok.• l11etve11fok illeték helyett 2 DIO, emlitett okirat (szerződés), amely a korábbl szabályok
Illetve 1 010illeték fizetendő. szerint fokozatos illeték alá esett, az eddigi 1.fok. helyett

e,.lmnlal nnz4dIB"k az llletékdljjegyzék 29. tételében o-~/o, a IL fok. helyett 10/0. a lll. fok._helyett2!J/oill. alá esik.
megszabott II. fok helyett 101o illeték alá esnek. Ha olyan A rendelet értelmében fizetendó százalékos l11etékalapjU
élelmezését vagy eltartását vállalják el ellenszolgáltatás busszal maradvány nélkül osztható lisszegre kell klkereId-
fejében, akit a törvény szerint eltartani nem köteles, 2!J/o teni, oly módon, hogy 10 pengönél kisebb maradvány-
illetéket kell leróni. összeg figyelmen kivül marad, a lIO peng/í vagy ennél

l14z4atJ,i aznzUI..,k az illetékdíjjegyzék 43. tételében nagyobb maradványösszeg pedig teljes 20peng/ínek vétetIko
meghatározott II. fok. helyett I'SO/o lIIeték alá esnek. A 20 peng/ít meg nem haladó értékalapot kettővel maracl.'

K6ka6nunz4diHk. kötvények és adóslevelek az illeték- vány nélkülosztható számra kell kikerekltenl, olyképpen.
díjjegyzék 64. tételében meghatározott II. vagy 111.fok. hogy I pengónél kisebb összeg nem számít, 1 peng61161
helyett O'SO/o illeték alá esnek. Ugyan csak 0'50/0illetéket nagyobb maradványösszeg pedig 2 pengőnek számIt.
kell leróni az eddigi II. fok. helyett a Iarlozd. átvállalcfar61 az értékalap 2 pengönél nem nagyobb, akkor az 1
klálIltott oklratok után ls löszszeget kell kettővel maradék nélkül osztható s

Szolgálati manial1állalálli) .,.e",6dl ••k után az Illeték- klkerekltenl. úgy, hogy I fillérnél kisebb össz
dljlegyzék af tételében meghatározott U. vagy m. fok. számlt, I fillér vagy ennél nagyobb maradvány 21m
helyett 1'50/0 az illeték. egész!tend/í kl.
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Naptári -és egyéb tudnivalók
az 1931. közönséges évre;

~ortani ismertető jellegek,
Aranyszám 13 (új modorú) 13 (ó rn odorú)
Epakta, vagy hold kulcsa II ". 23 "
Napkör 8 8
Római adószám 14 14
Vasárnapi betű D E

12 évalat! teszi meg útját a Nap körül,
I'j Szaturnusz, 194 millió mérföldnyire a
Naptól, :19 év és 116 nap alat! teszi meg kör-
útját. é Uranusz, 3961/2 millió mérföldnyire
a Naptól, 84 évalat! teszi meg körútját,
1:, Neptun, 621 millió mérföldnyire a Naptól,
164 év és 216 nap alat! teszi meg körútját.

Mellékbolygók vagyis holdak: Földnek 1,
Marsznak 2, Jupiternek 9, Szaturnusznak 10,
Uranusznak 4, Nepíunnak 1 holdja van.

A hold fényváltozásának jegyei,

~ Ujhold ® Holdtölte
]) Első negyed [: Utolsó negyed

Az állatkör [zodiakus) jegyei.

fR' kos ~ rák fl mérleg ~ bak
~ bika ~ oroszlán ~ skorpió fA vízöntő
~ ikrek ~ szűz !ir nyilas ~ halak

Az úgynevezett uralkodó bolygó ez
évben: Jupiter 4

Fogyatkozások 1931-ben.

Változó ünnepek,
Hetvened vasárnap - - - - - - - - február I
Nagypéntek - - ~ - - - - - - - április 3
Husvét vasárnap - - - - ~ - - - - április 5
Áldozócsütörtök - - - - - - - - - május 14
Pünkösdvasárnap - - - - - - - - május 24
Szentháromság·vasárnap -- - - - - - május 31
Adven! első vasárnapja- - - - - - - november 29

Február 25.

.
A négy kántorszerda.
Május 27. Szeptember 16. December 16.

Farsang tartama,
A farsang tart Vizkereszt napjától Hushagyókeddig

(vagyis január hó 7·tól február hó 17·ig bezárólag), tehát
42 napig,

Csillagászati évszakok"
Tavasz kezdete: Március 21·én 15 óra 7 perc, tavaszi

napéjegyenlöség. - Nyár kezdete: Június 22·én 10 óra
28 p. Leghosszabb ez időtájt a nappal: nyári napfordulás.
_ Ősz kezdete: Szeptember 24·én 1 óra 24 perc, ószi
napéjegyenlóség. - Tél kezdete: December, 22·én 20 óra
30 perc, leghosszabb az éj; téli napfordulás.

Ezen évben három nap- és két holdfogyatkozás lesz.
1. Teljes holdfogyatkozás április 2·án, Nálunk látható.

A részleges fogyatkozás kezdete 19 Ó. 23 p., a teljes fo·
A nap és rendszerének csoportja. gyatkozáe kezdete 20 Ó. 22 p. a fogyatkozás közepe 21

Ó, 7 p., a teljes fogyatkozás vége 21 Ó. 53 p" a részteg-s
Központi test: a ev Nap. fogyatkozás vége 22 Ó, 52 p.
Főbolygók: ~ Merkur, 8 miJlió rnérföld- l1emIIiá~~W,eges napfogyatkozás április 17-18·án, Nálunk

nyire a Naptól, 88 napból áll az éve. eJ' Vénusz, Ul. Résztéges napfogyatkozás szeptember 12·én, ná-
15 millió mérföldnyire a Naptól 225 napból lunk nem látható, '
, , :t c;' 'ld 20 'II' , "f"ld' IV, Teljes holdfogyatkozás szeptember 26-án; nálunk
ali a~ eye, u IQ, ~I ,1,0 ~ero n~tre a I látható. A részleges fogyatkozás kezdete 18 lira 54 perc,
Naptol. al Marsz, 32 rnílho rnérföldnyire a a teljes fogyatkozás kezdete 20-6ra 5 perc, a fogyatkozás
Naptól 687 napból áll az éve, !O57 kis bolygó, közepe 20 óra 48 perc, a teljes, fogyatkozá,s vége 21 óra

de mi~dig újakat fedeznek fel. '4 Jupiter, ,30 p~rckés~t::~~g~Sa~fo1:~~~~:1s v~~~ó~~rort"I_!~ P~~~~nk
!O7 millió mérföldnyire a Naptól, majdnem nem látható. '

Boi y g ó k jár ása.
Vénusz Marsz Jupiter

1-
Szaturnusz 1H'ó n a p

kél I nyugszik kél nyugszik kél I nyugszik kél I nyugszik

Január 4'-u, 14'- 19'- u, 10'-u, 17'- 9'30 I 8'- 17"30

Február 5'30 14'30 16'- 8'-e, 14'-u, 6'- 6-u, 15'-e,

Március 5'-e, 14'- e. 14'30 6'30 12'-u, 4'- 5'30 13'-u,
Április' , 5'30 15'- e. 12'-e, 430u, 10'-u. 2'- 3'- 12'- e,

Május 4'-e, 16'- e. 11'-e, 2'-e, 9'30 u l'-u, 1'- e. 10'30

Június 3'- 17'- u. 10'-u, 1'30 e. 7'- 23'30 23'- e. 8'30 e.
Július 3'- 19'30 !O'-e, 23'- 6'30 21'- 21'-e, 5'-u,

Augusztus 4'- e. 19'- 10'30 e. 22'3Q 4'-u, 19'- ú, 19'30 3'-
Szeprember 5'- 19'- e. 9'- 20'- 3'- e. 18'30 16'-u, i-so».
Október 8'30 17'- e. 9'- 19'-e, 2'30 e. 16'-e, 15'30 23'?r~
November 8'- 17'-u, 9'~ 18'30 u. éjfél e. 14'- 1330 2 - I
December 9'-u, 17'- u, 9'- e. 17'- 22'~ 12'- u, 11'30 , J 19'-



Időjárás a "Százéves Naptár' szerint.
~~I~~I?~I~'I I I I I I ~I~~I?~ Január kezdetén középszerü hideg, 6-án hó

és eső, 7. és 13. közt borult és szeles, 14-től
21-i~ közepes hid~g yan, 21-énzordon hideg,
22. es 23. közt szel es havazás, 24-25. derült
és hideg, végre ismét hó és erős fagy. .

Február 3-5. igen hideg, 6-án hó, 7-10.
kemény hideg, l l-én enyhül, 12 -14. erős szél-
vihar, hóval és jé?gel, ,IS. borult, 20-án enyhe,
szep nap, 21-27-Ig eso,.·28. zivatar.

Március. Kezdetben szeles, reggel és este
gyakrabban eső és hó, hideg, 5. és 6 án derüs,
7-ll. havazás, 12-én barátságtalan, 13. és 14-én
sz ép idő, de reggeli fagyokkal, 15. és 21. közt
Igen hideg légáramlat, többször hóesés, 22-én
eső hóval 24-ig, azután derült és szép idő 27-ig
végle borus és esős.' '

.Áprűts szép időjárással kezdi ,9-ig, 9-12_
változó, 13-20. gyakori eső és dara, 21-től
25-ig hidegebb széljárás, végén változó.

Május szép és meleg időjárással kezdi 22-ig.
utána zivataros meleg idő, 24-29. borús,
hideg. .

Június elején komor és hűvös időjájárás
8-21. szép és meleg, azután szél, eső, végr~
meleg időjárás, söt hőség a hónap végéig.

Július hideg időjárással köszönt be, de 9 - 12.
meleg, az éjek azonban hűvösek. 13-tól a hó
végéig nagy szárazság.---------~__r_;__:_...,__,_,.......,,.,.~...,.-.,.....,.......,-...., «Augusztus meleggel kezdi, azután ba-

tn <l) '"' '"'" ,Q e 't.~ .•• " '" ~ 'E :;; ~ ~ ~~ ra .sagtalan az időjárás ll-ig, sokszor
~ 2 'u ;; gJ .~ gJ gJ ~ :g ~ ~ :2 e esik, 17-töl nyomasztó hőség, végre zi-~~~~~~~!!~~~ja vatarok után a levegő némileg lehűl.

Szeptember kellemetlen időjárással
Fajtok, tok, lokhal 1 IMI?~I§;I 80 kezd esővel, 10-14. szép idő, azután
Fogas-süllő, fogas, süllő 1 I?~IMI?I 35 három napig eső, ismét három napig szép,
Galóca, gadóca, gadóci 1?~I?~I?~t1 54 derűs, 21- 25. eső, ezután szép Idő.
Kecsege, kecseg,elok 1 I?~I~;~I?I 30
Kősüllő, bandár, tarka süllő 1 I?~I~;~I~I 40 Október szép időjárással kezd 8-ig,
Lazac, lazacpisztráng r~1 1 1 I I 1 I ~I?~I?~I?~I50 ekkor azonban borus-ködösre fordul, 14-
Lepényhal, pénzes I~,{I~,{I1 1 1 1 I 1 I 25 15. szép, barátságos, 17-én már dér je-
Máma, báma, harcsaponty I I~~:(I?~I~I 1 1 1 1 I 30 lentkezik, 18-án fagy, 19 -21. derült,
Pisztráng ?~I 1 1 I I I I ~1~,::(I~jl?~120 utána a hó végéig borus.
Ponty, pozsár I Ir~I?~I?~I?I I 30 November elején egész 7-ig szép idő-
Sőreg, csillagos tok L 1?~lr~l?I 1 1 50 járás, azután esőzés, ll-en hóesés, 16-
Szlntok I I?~I?~I?II I I 80 18. szép idő, utána a hó végéig kelle-
Tetemestok, halszüke 1 I~~I;::-\il~I 1 1 I 100 metlen időjárás. ,
Viza,orrhal,:'szinviza 1 IrEI~~<I~I 1 1 I 150 December 8-ig sok köd és hó, 9-15.
Rák I Ir\il? I I I I 1 ~ száraz hideg, 16-tól 20-ig zordon idő-

Jelmagyarázat.'fA szürkéveI jelzet! rovatok a tllalmi idő- járás, 2J -23. derült, nagy hideg, 25-
szakot, a félig beszürkített]rovatok pedig a hónap első, illetöleg 27. enyhe, de esős, a hó végéig tűr-
rnásodtkj íelére megállapított tilalmi időszakot tUntetik Iel. hető jó idő.

Vadászati és halászati tilalmi időszakok.
Vadászat.

Az általános vadászati tilalom tart febr. l-töl
augusztus IS-ig, mely idő alatt hajtókutyákkal
(kopó, tacskó, agár, komondor vagy egyéb hajtó-
ebbel) egyáltalán nem szabad vadászni. _

Ettől eltérőleg tilos ~a vadászat:

Vadászati tilalmi idó
az 1925. évi 35000/F, M.

sz. rendelet szerint

Szarvasbika 1~11~11~11~11~11~11~11'''''I I 1~11~1"'-;-,..,,- ,,\ _,,\ _,," _,\: ,:",,\.::,,\ .::,,\ D .::.'\ :::."

Dámbika ?:~I~~I?~I~~I?:~I?:~I~~I?I I I I?:~
Szarvastehén és borjú I?:~I?:~I~~I?:~I?:~I?:~I~~I?:~I?:~II

özbak
Dámtehén és borjú 1?:~.l?:~I?~l?:~I?~I~~I?~I~~I?:~1I

őzsuta ?~I?:~I~~I?~I?:~I~~I?~I?~I?~I~,I I ~
őz és zergegida ?~I?:~I?~I?~I?:~I?~I?~I?~I?~I?~I?~I?~

Túzok-kakas ?~I?~I I I I?~I?~I?~I?:~I?~II
,F,,"á_c_án,--=-,--,-~ I_~I~~I~I~?~~~Ió.!.?~='I?~I?~I?~I?~I~,I I I
Fogoly, fürj, haris ?~I?~I?~I?~I?~I?~I?~II I I I
Erdei szalonka 1 1 I '~I?~I?~I?~I§,I I 1 1
Császármadár ?~I?~I?~I?~I~~I?~I?~I~I I I?~I?~
'Vizi madarak I I 1~I~~I?~I I I 1 I 1

A madarak közül kivételt képeznek a vándor-
és vlzímadarak, de ahol utóbbiak költenek, a
párosodás és költés időszaka alatt a tilalom
reájuk is kiterjed; tiltott időszakban is -szabad
vadászni a seregekben vonuló vadlúdakra és
kacsákra, vad és szelid galambokra, seregélyre,
keselyüre, sasra, sólyomra, kányára, véresére. a
héja és ölyv minden nemére, valamint a nagy
suholyra s végül a hollöra, szarkára, varjakra és
verebekre is.

Halászat.

A halfaj neve
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XIII. Törvényhozási szünnap ok.

Törvényszünetek iránt az l868-iki ,LlV. t-c, rendeli,
hogy a Ill. c, L feJezet_lOD. §-a sürgös eseteit kivéve senki
sem idézhető meg vallásának ünnepén. Ilyen idézés' elren-
delése vagyelhalasztása miatt helye van a perorvoslatnak
- V. t-c. L fejezet 225. §. Az 1840-iki XV. t-c, 2. r. 21O:§-
nak intézkedése itt is alkalrnaztatván, a határidők, tekin-
tet nélkül 3 ~ölbeeső ünnepekre, az ott megállapított szűn-
napok alatt IS folynak, Ha a határidő végnapja ilyen szün-
napra esnék, a, legközelebbi. köznapig terjed, VIlI. c. 1. fej,
375. §, ll881 : LX. t-c. 22. §, A marasztall fél vallásának
ünnepei a végrehajtásnál is lehetőleg figyelemben veendők,

Izraelitákat e napokon nem szabad törvénybe idézni:
Az össze~ s,zombati napokon. -,Purim napon (rnárc. 3., 4.)
A husvéti unnepek L, 2., 7. és 8. napján (ápr. 2., 3., 8 .• 9)
Sabuoth (Pünkösd) ünnepén (máj. 22" 33,) Jeruzsálem el-
pusztulása napján (júl. 23.) Újév 1. és 2. napján (szept.
1.2., 13.) Engesztelés 'napján (szept. 21.) Sátoros ünnepen
(szept. 26., 27.) Törvéúyörörn napján (okt 4)



Protestáns Róm.'kath. I I I
Nap I H;old

([ '~elte 1 nyugta kelte 1 nyugta
opopópóp

Január/
. (31 nap)

Régente: Vizöntő hava.

Télhó_

Nap Új görög
, .

1 CsÜt.1 (Jjév Újév Újév
11:

748 1619113171434
2 Pént. Abel' Makár ap. t Szilveszter 748 161"()1347552
3 Szo. ,1Benjamin Genovéva sz. Gordius I~ 748 1620114 -451 706
1. hét. Máté 2, 13-23; Tit. 3, 4-7, Vízkeresztre; Máté 21-22; Es, 60, 1-6,

4 Vas. D. Leona ~ D. Jézussz.n. D. Teoktis ~ 748 1621 1553 81
5 Hétfő Simon Telesz. p. vt. Teona eOI€ 748 1622 1713 901
6 Kedd Vizkereszt Vizkereszt Epifánia ~ 748 1623 1840 93
7 Szer. Attila Lucián vt. Iván ~ 748 1624 2008 ·1007
8 Csüt. Szörény Szever Julian ii 748 1626 2132 1030
9 Pént. Marcell Julián vt. . t Polyeukt ~ 747 1627 2252 104

10 Szo, I Melánia / Vilmos pk. .Nissz, Gerg, Ih 747 1628 --- 1105

o
9

8

2. hét. 1 vas Vízkereszt után. Luk 2 42-52. Róm 12, 1-6.
11 Vas. D.1. Agota[ D. 1. Sz. csal, D. Teod. ap. Ih 746 1630 011 112
12 Hétfő Ernő Árkád vt. Taciána h 746 1631 129 114
13 Kedd Vidor B. Veronika Sztratonik ~ 745 1632 247 120
14 Szer, Bódog Hilár pk. ea. R. é. szín. vk. ~ 745 1633 405 123
15 Csüt. Lóránt .Rem. sz. Pál Rem. Pál Air 745 1634 519 13.0
16 Pént. Gusztáv . Marcell p.vt. t Sz. Péter 1. Air 744 1636 626 135
17 Szo. Antal . Antal apát N.Antal ap. ~ 743 1637 720 145

3
2
5
2
9
5
2

3. hét. 2. vas. Vízkereszt után. Ján. 2, 1'=-11. Róm. 12, 7-16. '
18 Vas. D.2.Pírosk .• D. 2. Piroska D.32. N. At. ~ 742 1639 803 1558
19 Hétfő Sára B. Mar. Kan. Arzén lt1 741 1940 836 1707
20 Kedd ~áb'f Seb. Fáb. és Seb. I;:utim ap. lt1 740 1642 900 1818
21 Szer. Agnes Ágnes sz. vt. Agnes vt. ~ 739 1643 920 1925
22 Csüt. Artur Vince vt, Anasztáz vt. ~ 738 1645 937 2032
23 Pént. Zelma P. Raimund t Kelemen vt. # 738 1646 950 2137
24 Szo. Tádé Timót pk. Bábilasz cjif 737 1647 1004 2244

4. hét. 3. vas. Vízkereszt után Máté 8, 1-13. Róm. 12, 17-21.

25 Vas. D. 3. Pálford .. D. 3. Pálíord. D. Triodium eg 736 1649 1018 2350
26 Hétfő Vanda Polik. pk. vt. Simon cjif 735 1651 1033 --
27 Kedd Lothár ]) Aranysz.Ján. Krizoszt. er. ~ 734 1652 1051 100
28 Szer. Károly Nagy Károly Efrém ~ 733 1654 -1114 211
29 Csüt. Adél Szal. sz. Fer. ~nác er. . '~ 732 1656 1145 327
30 Pént. Mártonka Mart. sz. vt. t agy Vazul ~ ·731 1657 1227 443
31 Szo. Virgilia Nolaskói Pét. Cirus és .Ián. tit 730 1658 1326 551

Izraelita naptár. A hold fé~yvá1tozásai. Időjárás Herschel szerint.

Jan. 1 = Tebeth 12. 5691. _. ~ Holdtölte 4én 14 ó. 15 p. A hó elején sokhó, viharos.
3 =. 14. S. Vajekhi ([ Utolsó negyed ll-én 6 ó. 9 p. 4-11. szép, enyhe napok.

10 = 21. S. Semoth 11-18. szeles, hideg, ts-tet17 = 28. S. V••era • Uihold 18-án 19. ó. 36 p.,
19 = Sebat i, R. Khodes ]) Első negyed 27-én 1 Ó. 6 p. a hó végéig kemény fagy.
24 = 6. S. Bo
31 = 13. S.Besat Elsején a nap hossza 8 ó 31 p; a hó ([ földközelben ő-án 16 ó.

végéig 57 p. nő. ([ földtávolban 22-éri 14 ó.



Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, úgy cselekedjetek, mintlérliak; legyetek -erősek. 1.Kor. 16.)3.

Egyháztörténeti emlékeztető január hóra: 1. Zwingli Ulrik * 1484; Szeberényi Já-
nos * 1780. ~. 2. Luther Nagy kátéja mj. 1529. - 3. Haase Károly t 1890. -
Ir. Gradeczi Stansith Horváth Gergely t 1507. Kolbenheyer Mór t 1884. 6. Belgioso
a kassai evangélikusoktól elvette a főtemplomot 1604; Zvonarich Imre s a csep-
regi vértan uk t 1621. - 7. A nikolsburgi béke ratifikálás a 1622; Győry Vilmos
* 1838. - 10. A görögnyelvű Újtestamentum első kiadása nyomatásának befejezése
1514. _ .. 13. Spener Fülöp, Jakab * 1635. - 19. A münsteri anabaptisták levere-
tése 1536; Sárkány Sámuel * 1823. - 20. Hans Sachs t 1576. - .21. Fliedner Ti-
vadar * 1800. - 23. Honter János t 1549. - 27. Kassai zsinat Egri Lukács
ügyében 1568. - 28. Nagy Károly császár t 814' Magyarországon a XII. Gergely
által javított naptár törvényesen életbe lépett 1588. - 29. Luther Mártonné sz. Bora
Katalin * 1499. Zwingli Ulrik hitvitája Zurichben 1523. Geduly Lajost 1890. -

30. Gerol. Károly"' 1815 .

Gazdasági tudnivalók
január hóra.

Otthon: A gabonát szorgalmasan
kell forgatni, a vetőmagvakat gondo-
san tisztogatni és előkészíteni a ve-
tésre.

A múlt évi számadásokat zárjuk le.
A gazdasági mérleget készítsük el a
folyó évre.

A tűz és betörés elleni, valamint
életbiztosítások, megújítandók.

A mezőn: Megkezdjük-ca trágyaki-
hordást és teregetést. A mesgye ár-
kokat javítsuk ki. A hiányos határ-
jeleket pótoljuk. Enyhébb idő esetén
a szántókról levezetjük a hólevet. A
vízlevezető barázdákat kiigazít] uk.

Az istállóban: Ügyelünk az állat-
állomány gondos takarmányozására
és mérsékelt jártatására. A pihenő
állomány takarmányozása kissé csök-
kenthető. A csikőknak, borjuknak.
malacoknak bővebben almozunk.

A oylimölcsösben: Hernyóztatunk,
trágyázunk és gondoskodunk oltó-
gallyakról, amelyeket tavaszig a pin-
cében száraz homok közt tartunk

A baromfi udvarban: Az ólakat
.fokozott mértékben kell tisztogatni,
mivel a tyúkok tojni kezdenek. Ha
malátával, pörkölt zabbal etetjük a
tyúkokat. hamarabb tojnak.

ti
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Meggyőződésem, hogya biblia és csak a biblia az, amiből az emberiség a jövőben
. . is üdvét várhatja. (Wimmer.) .



Február
(28 nap)

Régente: Halak hava.

Téluló:

Nap [Protestáns ~IRóm. kath. I Új görög I ~ I ~elt~I:~ugta I ~elt~I~~ugta
o. p. o. p. o. p. o. p

5. hét. Septuagesima, Máté 20, 1-16; Kor. I. 9, 24-10, 5.•
1 ·Vas. D. ITInác D. Hetv.-vas~ D. Hetv.-vas. ~ 728 rroo 1441 649

2 Hétfő Karo in *Gy.-sz.-B. Jézus tal. S. ~ 727 17 1 16 6 732
3 l<fdd Balázs ® Balázs pk, vt. Simeon, A. ~ 725 17 31737 8 5
4 Siet. Ráhel ·I}.d\rzA. pk. Izidor ~ 724 17 519 6 831
5 Csüt. Ágota Ágota sz. vt. Teodula MI 723 17 72031 851
6 Pént. Dorottya Dor. sz. vt. t Julián orv. ti 722 17 82154 9 9
7 Szo. Tódor Romuald ap. ifj. Lukács fl 720 17 92315 927
6. hét. Sexagesima. Luk. 8, 4-15; Kor. II. 11. 19-12, 9.-
~ Vas. D. Aranka D. Hatv.-vas. . D. Hush. v. fl 719 171-1-- ·946

9 Hétfő Abigail ([ Alex. Cir. Nicefor vt. ;r.;;e 717 1712 036 10 7
10 Kedd Elvira Skolaszt. sz. Pál vt. qj€ 716 1714 156 1032
11 Szer. Berthold Mária 1.megj. Teodóra ~ 714 1716 311 11 8
12 Csül Lidia Szervitar. 7 al. Melét pk. ~ 712 17·17 421 1151
13 Pént. ElIa Ricci sz. K. t Zoe ~ 711 1718 519 1245
14 Szo. Bálint Bálint vt. Máro ~ 710 1720 6 51348

7. hét. Quinquagesima. Luk. 18, 31-43; Kor. II. 13, 1-13.

1~ Vas. D. Fausztin D. Farsangv. D. Vajhagyó ~7 81722 639 1456
16 Hétfő Juliánna Juliánna sz.v. Pamfil vt. 81 7 61723 7 5 16 6
17 Kedd Donát ~ Donát pk. vt. Marianna ~ 7 41725 726 1715
18 Szer. Konrád Hamv. sz. tt Leó pápa #7 21727 743 1823
19 Csüt. Zsuzsánna Konr. hv. tt Filemon ~7 1 1728 757 1928
20 Pént. Álmos Aladár pk."ft Leo pk. ~ 700 1729 812 2033
21 Szo, Eleonóra Eleonóra tt Eusztát fR' 658 1731 825 2142

8. hét. Bőjt I. vas. Máté 4, 1-11 ; Kor. II. 6, 1-10.

22 Vas. D.1. Gerzs. D. 1. Invoc. D. N.-b. 1. v. WI' 656 1733 838 2247
23 Hétfő Alfréd Dam.P.pk. tt Polikárp ~ 654 1734 9 12358
24 Kedd Mátyás Mt~y.ás ap. tt Ján. f. 1. 2. m. ~ 652 1736 915 --
25 Szer. Géza ) Geúl·vt. K. tt Taráz ~ 651 1737 941 111
26 Csüt. Sándor Kor. sz. M. tt Porfír h 649 1738 1017 224
27 Pént. Ákos B. Báthori tt Prokóp írn 647 1740 11 7 334
28 Szo, Elemér Román ap. tt Vazul qj€ 645 1742 1211 436

Izraelita naptár. A hold fényváltozásai. Időjárás Herschel szerint :.
Febr. 1 = Sebat 14 ® Holdtölte 3-án 1 ó. 26 p. Elején tovább tart a hideg

2= 15Fák ünnepe ([ Utolsó negyed 9-én 17 ó. 10 p. egészen 9-ig. 9·től a hó7= 20 S. Jithro
14= 27 S. Mispatin ~ Ujhold 17-én 14 ó. 11 p. végéig szép, enyhe napok.
18= Adar 1 Ros Khod. ) Első negyed 25-én 17 ó. 42 p.
21 = 4 S. Theruma ~ földközelben 3-án 23 ó.28= 11 S. Tbezave

Elsején a nap hossza 9 Ó. 32 p.; a hó földtávolban 18-án 23 ó.
tVJ végéig 1 óra 25 p. nő,



Gazdasági tudnivalók
február hóra.

Szenved-e valakJ ti köztetek? Imádkozzék. Öröme vagyon-e valakinek?
Enekléssel dicsérje az Istent. (Jakab 5, 13.)

Eyyháztörténeti emlékeztető február hóra: 1. Bethlen Gábor'" 1580; Caraffa vér-
törvényszéke működésének megkezdése lt387. -- 2. 1. Rákóczi György hadba-
indulása 1644 - Székács József * 1802; Löhe Vilmos t 1872. - 5. Spener Fülöp
Jakab t 1705 - 6. Kámory Sámuel " 1830: Czékus István t 1890. - S. Az
1790-91-ik 26. t.-c. megállapítása a pozsonyi országgyűlésen. - 9. Kis János t 18,16.
- 10. Szeberényi Ján. t 1856. - 11. A magyar gályarabokat Ruyter Mihály ki-
szabadította rabságukból 1676; Sárkány Sámuel + 1911. - 12. Schleiermacher
Frigyes + 1834. - 13. Schwartz Keresztély t 1798· Húszár Dávid Pápán bevégzi
a heidelbergi káté első magyar kiadásának nyomatását 1558;' Vitnyédi István
t 1670. _. 1ft. Gamauf Teofil t 1841. - 16. Melanchton Fülöp * ·1497. - 18. Luther
Márton i' 1546. - 21. Bocskay István erdélyi fejedelemmé választási! 1605; Löhe
Vilmos "' 1808 - 22. Bod Péter * 1712; Bornemissza Péter * 1535 (t 1586); -
Reuchlin János" 1455. - 23. Ziegenbalg Bertalan t 1719. - 24·. A debreceni zsinat
Melius Juhász Péter elnöklete alatt 1579; Bahil Mátyás * 1706. - 27. A schmal-

kádeni szövetség megkötése 1531.

Otthon: A vetőmagvak előkészítése.
A magnak való tengeri válogatása,
morzsolása. A vetőmagvak csirázta-
tása. - Leltári tárgyak jókarba ho-
zatala .

•4. meztui: A trágyát kihordjuk és
elteregetjük. Az olvadás okozta víz
levezetése. Ha az idő kedvez, a zab-
vetésnek előkészítjük a földet. A
vakondturásokat elegyengetjük.
. A.z istállóban: A vemhes. állomány
gondozására különös gondot fordí-
tunk. Az igás állatokat jobban takar-
mányozzuk.

A g!Jümö[csösben: A magról kelt
fiatal fákat, ha az idő engedi, ki kell
ültetni. Némely gyümölcsmagvat
(diót, mandulát) igen jó ebben a hó-
napban elvetni. A metszést ideje-
korán el kell kezdeni, mielőtt a fában
beállana a nedvkeringés. A dugvá-
nyok szedése, oltás, hernyózás e hó-
napra vár. A fák kőrnyékét trágyázni
kelL

A szöllőben: A trágyát széttereget-
jűk, Ha ősszel nem végeztük el, a
metszést enyhe időben eszközöljük.

A kertben: Melegebb vidéken a
petrezselyem, zeller, sárgarépa, spe-
nót, korai borsó már elvethető.

A méhesben: Akasokat melegen
kell tartani. Az egerek irtandók.

. :)..~ !:~ l .
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Munkálkodó légy, nem panaszkodó. (Katona J.l



Március
(31 nap)

Régente: Kos hava.

Tavaszelő.

Nap] Protestin~ 1 Róm. kath.':: I Új görög I ([ I ~elt~,:;ugtal. ~el~yn~Ugta
o. p . 6. p. o. p. o. p.

9. hét. Böjt 2. vas. Máté 15., 21-28; Tessz. 1. 4, 1-7.

1 Vas. D. 2. Albin D. 2 Reminisc. D.-Nb.2. v. ~ 643 1743 1331 524
2 Hétfő Lujza Simpl. p.hv, tt Teodót ~ 641 1745 15 4 6 1
3 Kedd Kornélia Kunig. sz. tt Kleon 1M 640 1746 1629 630
4 Szer. Kázmér &J Kázmér tt Pál és Jut. MI 638 1747 1759 652
5 Csüt. Adorján Özséb tt Konon ~ 636 1749 1925 711
6 Pént. Gottlieb Perpet.,F. tt Am. 42 vt. h 634 1751 2047 729
71 Szo. Tamás Aqu. sz. T. tt Vazul és ts. h 631 1752 2214 748
10. hét. Bőjt 3. vas. Luk. ll, 14-28; Efez 5. 1-9.

8lVas. D. 3. Zoltán D. 3. Oculi Ist. D.e Nb. 3. v. ~ 629 1754 2338 8 9
9 Hétfő Franciska Franciska tt Szeb. 40 vt. qe 627 1755 -- 833

10 Kedd Olimpia Ildikó 40 vértanu tt Kodrát és t. ~ 626 1756 058 9 4
11 Szer, Aladár ( Szilárd tt Szóíron pk. ~ 624 1758 212 946
12 Csüt. Gergely 1.Gergely tt Teofánesz !:ir 622 1759 315 1039
13 Pént. Krisztian Szabin vt. tt Nicefor pk. ~ 619 18 1 4 5 1139
14 Szo, Matild Mathild tt Sándor ~ 617 18 3 442 1246

11. hét. Bőjt 4. vas. Ján 6, 1-15; Gal. 4, 21-32.

151Vas. D. 4. N. ű. D.4.LaeLN.ü. D. 4. N. ü. ft1 615 18 4 511 1356
16 Hétfő Henriette Geréb pk. tt Szabin vt. ~ 614 18 5 534 15 4
17 Kedd Gertrud Patrik pk. tt Elek -~ 612 18 6 551 1612
18 Szer. Sánd., Ede Sándor pk. tt Cirill pk, ~ 610 18 8 6 5 1719
19 Csüt. József e József tt Krizsánt, D. ~ 6 8 1810 620 1825
20 Pént. Hubert ~ B. Csáky tt Szabb. vt. wr 6 5 1811 632 1930
21 SZQ. Benedek Benedek tt Jakab az ifj. wr 6 3 1813 '647 2037

..,12. hét. BOJt 5. vas. Feketevas. Jan. 8, 46-59; ZSid 9, 11-15 .

22 Vas. D. 5. Oktav. D. 5. Judica D. Nb. 5. v. wr6 11814 7 11147
23 Hétfő Frumenc Vik torián tt Nikon ~ 558 1815 720 2300
24 Kedd Gábor Gábor főa. tt -Zakariás . ~ 556 1817 734 --
25 Szer, Gy.-o.-B.-A. Gy.-o. B.-A. Gy.-o. B.-A. ~ 555 1818 816 013
26 Csüt. Manó Manó tt Gábor ~ 553 1820 858 122
27 Pént. Hajnalka ]) Fájd. Sz. tt Matróna vt. ~ 551 1821 948 226
28 Szo, Gedeon Kap. .Ián, tt Hilárion ~ 549 1823 11 7 319

.. , .. . . . .13. hét. BOJt6. vas. Vlragvas. Mate 21, 1-9; FIlIpp 2, 5-11. Nagypent.:Jan.19,16-30.Es.53,5-10 .

291 Vas .. \ D. 6. Cyrill D. 6. Palm ar. D. Nb. 6. v. II ~ 5471824/1227 358
30 Hétfő Izidor Kerény tt Klimak Ján. ~ 546 18251355 428
311 Kedd 1Arpád Guidó ae..áttt Hipac 'iM 543182611522 453

A hold fényváltozásai.
&J Holdtölte 4-én 11. Ó. 36 p.
(: Utolsó negyed l1-én 6 ó. 15 p.
Q Ujhold 19-én 8 s. 51 p..
([ Első negyed 27-én 6 ó. 4. p.

Tavasz kezdete 21-én 15 Ó. 7 p. Elsején a nap
hossza 11 6., a hó végéig 1 Ó. 43 p. nó.

Idfijárás Herschel szerinl :
Elején kellemes, . enyhe,
4-11. erős fagy, szeles,
11-19. változó, 19-27. eső
és hó, a hó vÍ!ge szeles.

([ földközelben 4-én 12 Ó.
([ földtávolban 18-án O Ó.

Izraelita naptár.
Marc, 2 = Adar 13 Eszterbőjt

3 = 14 Purim
4 = 15 Susan Purim
7 = 18 S. Ki Thisza

14 = 25 S. Vajakhel
19 =Nizan 1 Ros Khodes
21 = 3 S Vajikra
28= 10S. Zav



, Boldogok a békességre igyeke_zök, mert azok Isten fiainak mondatnak. (Máté 5. 9.)

Egyháztörténeti emlékeztetö-rnárcius lurra i 3. 'Bod Péter t 1769. - 5. A magyar
evang. lelkeszek megidéztetése a pozsonyi rendkivüli törvényszék elé 1674. - 6.
Luther Wartburgból visszatért Wittenbergbe 1522; Bodelschwingh Frigyes * 1831.
-- 7. Abritt és külföldi bibliaterjesztő társulat megalapítása 1804. - -8. Hrabovszky
György * 1762; A spanyol inkvízició eltörlése 1820. - 9. Perlaky Dávid t 1802. -
10. Batizi András beiratkozott a wittenbergi egyetemre 1542; Fabó András * 1810.
-- 12. Gerhardt Pál * 1607. - 15. Karsay Sándor * 1814. - 17. Sibolti Demeter
t 1589; Geduly Lajos * 1815. - 18. Fabó András t 1874. -19. Lívingstone Dávid
* 1813. - 21. Bach Sebestyén * 1685. - 22. Abádi Benedek beiratkozott a -witten-
bergi egyetemre 1543; Franeke Ágost Hermann e 1663; Piús páp a Bécsbe érkezett,
hogy II. Józsefet a türelmi rendelet s egyéb egyházi vonatkozású rendeleteinek
visszavonására bírja 1782. - 24. RuyterMihály Adorján " 1607; Bél Mátyás
" 1684 -- 28. Cornenius Amos János * 1592; A zsolnai zsinat megnyitása 1610. -

30 Mária Dorottya nádorasszony t 1855. - 31. Hesseni Fülöp t 1567.

\

Gazdasági tudnivalók
március hóra.

Otthon: Az adóknak és a befejezett
vetés után a jégkár elleni biztosítás-
nak a befizetése.

A mezőn: ,~vetés folytatása. A fel-
fagyott ősziek száraz időben Ichenge-
relendők.

A réten: A hcrések, lucernások, le-
gelők éles fogassal megboronálandók

Az istállóban: Ha a csikók 10-14
naposak, már zaboltatjuk őket. A
kancát 3 héttel ellés után már mér-
sékelt igába foghatjuk A borjuk tisz-
togatását és nyírását "nem kell elha-
nyagolni. Az igás állományt a foko-
zott munka alatt jobban kell abra-
kelni. -

A qyümölcsösben: A gyümölcsmag-
vakat el kell vetni. A bujtásokat, dug-
ványozásokat most foganatositsuk A
fák elültetése most biztosabb, mivel
a tala] már átmelegedett. A bogyós
gyümölcsöket szaporítani kell.

A kertben, A spenót, kel, sárga-
meg vörösrépa, késői borsó, kalarábé,
fejessaláta, végül a koraí bab elve-
tendő. Amelegágyak szellőztetésétöl,
beámvékolásától, perrnetezésétől meg
őntözésétől függ a palánták fejlődése.
A spárgaágy gondosan porhanyí-
tandó, gondozandó. A szamócaágya-
kat megkapáljuk

A szöllőben: A magas fekvésű
szőllőkben, ha az időjárás megengedi,
s a metszés az előbbi hónapban már
megtörtént, nyitni lehet.

A méliesben: A méhek szép időben
már megkezdik a kijárást, Dgyeljűnk,
hogyaméheknek mindig elegendő
táplálékuk legyen.

.r: ti; tts-a» f·-------~-r>-l·-----,-----f-----------.--.------------.-------------.--
1 ~"l( ..~' ..._._t':._.;:r:~ , w• .:.w __ ._.

__~~__?f~4_, . _

11«-1~-:-------------------------.-------------_.
._2_1, __~:tJ~__~_~ ~ ,

,~~_22._<_. ., . _

••~:.~7~••••.••••••...••••..•

Amikor az ember érzi, hogy lelke haragos, szive indulatos, se ne szóljon,
se ne cselekedjék. (MarmonteL)
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Aprilis
(30 nap)

Réiente r.Bíka hava.

Tavaszhó.

Nap . 1 Protestáns Róm. kath. ·1 ,Új görög 1[ 1~elt~la~u~talkel~olln~ugta
o. p. o'. P. O. p. 6, p.

11Szer. 1I:Iugó . 1Hugó pk. tt 1Egyipt. M. \ mi 154111828\16491 513
2 Csüt. Aron @ Nagycsüt. tt Titusz ~ 53918301815 531
3\ Pént.1 Nagypéntek I Nagypánt. tt 1Nagypéntek 1n \537118311194°\549
4 Szo. ~Izidor Nagyszo. tt György n 53518332107 609
14. hét. Husvétv. Márk. 16. 1-7 ; Kor. I. 5. 6-8. 2. nap: Luk. 24.13-35; Ap. csel. 10. 34-4!.

5 Vas. D. Husvétv. D. Husvétv. D: Husvétv ~ 533183422-3-3;--6-3-1
6 Hétf· Husvéthétfő "Husvéthétíö Husvéthétfő ~ 53118352353 701
7 Kedd Hermann B. Herman J. Husvétkedd lit 5291836 -- 739
8 Szer. Lidia Dénes pk. Herodion air 5271838 103 828
9 Csüt. Erhardt ([ B. Konrád Eupszik vt. i~ 525 1840 201 927

10 Pént. Zsolt Ezekiel t Terenc &:t 5231841 2431034
11 Szo. Leó 1. Leó pápa ~ntípa fAi: 521 1843 3141145

15. hét. 1. vas. husv. u. Fehérvas. Járt. 20, 19-31; Ján. L 5. 4-10.

12 Vas. D. 1. Gyula D. 1. Quasim. D. 1. Vazul .&1 520 1844 337 1254
13 Hétfő Ida Hermenegild Márton p. fA 518 1845 358 1402
14 Kedd Tibor .Iusztin vt. Arisztark '# 516 1&46 414 1509
15 Szer. Atala Anasztázia Kreszcenc '# 5.14 1848 428 1614
16 Csüt. Lambert Lab. Ben. J. Irén fH' 512 1850 440 1721'
17 Pént. Anicét Anicet p. tAgapit ~ 510 1851 454 1827
18 SZo. Hma e Apollonius vt. János szerz. fH' 508 1852 508 1937

16. hét. 2. vas. husv. u. Ján. 10, 11-16; Pét. 1. 2, 21-25.

19 Vas. D. 2. Ko~á..rd D.2. Miseríc. D. 2. Pafnuc ~ 506 1853 527 2049
20 Hétfő Tivadar Tivadar hv. Teodor ~ 504 1855 548 2202
21 Kedd Anzelm Anzelm pk, Január t1t 502 1856 618 2315
22 Szer. Szótér Sz. Józs. olt. Syc. Teod. t1t 500 1858 ,656 --
23 Csüt. Béla Béla pk. vt. György írn 458 1859 748 020
24 Pént. György György t Szaba vt. -ss 457 1900 855 115
25 Szo. Márk ) Márk ev. Márk RoV. ~ 456 1902 1009 158

17. hét. 3. vas. husv. u. .Ián, 16, 16 -22; Pét. L 2, 11-20.

26 Vas. D. 3. Ervin
27 Hétfő Arisztid
28 Kedd Valéria
29 Szer. I Albertina
30 Csüt. Katalin

Izraelita naptár.
Ápr. 2 =Niz:15 Passzab 1. n.

3 = 16 Passz ah 2. n.
4 = 17 Sabbatb
8 = 21 Passzab 7. n.
9 = 22 Passzab 8. n.

II = 24 S. Semini 1. P.
18 = Ijar 1 S. Thasz. 2. P.
25 = 8 S. Akh:M. 3.P.
27 = 10 Seni bőjt
30 = 13 Khamisi böjt

D. 3. Jubilate D. 3. Vazul
Kan. Péter et. Simon J ...r.
Ker. Pál hv. 9 vértanu

1
Péter vért. 1Szozipater
Sien. sz Kat. Jakab aps.

H 4 54 19 03 11 34 2 30
iN 45219051258 255
~ 45019061421 317

1
ii 44811908115451 335n 44619091709 349

Id6járás Herschel szerinI :

Eleje változó, ll-IB-ig
hideg, fagy, 18-25-ig szép,
kellemes napok. A hó vége

változó.
([ földközelben 1-én 23 ó,

([ földtávolban 14-én 10 ó.
([ földközelben 30-án 5 ó.

A hold fényváltozásai.

@ Holdtölte 2-án 21 ó. 6 p.
([ l,Jtolsó negyed 9-én 21 ó. 15 p.
• Ujhold 1B-án 2 ó. O p.
:) Első negyed 15-én 14 ó. 40 p.
Elsején a nap [hcssza 12 Ó. 47 p. i a hó végéig

1 Ó. 36 p, nö,



Az Isten nem csufoltatik meg. Valamit ember vet, azt aratja. (Gal. 6,7.)

Egyháztörténeti emlékeztető április. hóra: 2. Nagv Károly császár * 742. - 8. A
rózsahegyi ev. zsinat megnyitása 1707 (ápr. 10-ig tartott). - 6. Dürer Albert
t 1528. - 7. Wichem János Henrik t 1881./- .12. Hrabovszky György + 1825.
_. 13. IV. Henrik francia király nantesi ediktumával a hugenották (francia protes-
tánsok) vallásszabadságát biztosította 1598; Ráth Mátyás e 1479. - .14. Győry
Vilmos t 1885. - 16. Apaffy Mihály erdélyi fejedelem Kolozsvárott a második
protestáns nyomdát alapítja, az elsőre 1672-ben adott engedélyt. - 17. Luther
megjelenése a wormsi birodalmi gyűlés előtt 1521. - 18. Luther világtörténeti
jelentőségű felelele a wormsi birodalmi gylilésen 1521; 1. Rákóczi Györgyné
Lorántffy Zsuzsanna t 1660. - 19. Az evang. rendek protestálnak a' speyeri bi-
rodalmi gyűlés határozata ellen 1529; Melanchlon Fülöp + 1560; Bugenhagen
János t 1558: Nagy István ev. superintendens t 1812. - 20. Bocskay Istvánt
Magyarország fejedelmévé választják a szerenesi országgyűlésen 1605. - 21. Hutfen
Ulrik * 1488; Wichern János Henrik" 1808. - 22. A konstanzi zsinat befejezése
1418. _o. 28. Az első magyarországi diakonisszák felavatása Pozsonyban 1895. -

80. Gyurátz Ferenc * 1841.

1 • f_~__o__.~_.__.__. ~ 1..!:1 : .

Gazdasági tudnivalók
április hóra.

Otthon: A tengeri vetőmagot és a
burgonyát vetésre előkészítjük A lu-
cernát, vörösherét és kendermagot
vetésre készletben tartj uk. A magtári
készleteket forgattatj uk.

A meziut: Bevégezzük a vetést. El-
rakjuk a burgonyát s a répá.t, kellő
időben pedig a tengerit, babot és
csalamádét.

Az istállóban: A növendékmarhák
fejlődésére különös gondot .fordít-
sunk, Az igás állatokat jól takanná-
nyozzuk. A növendékállatok, ha
elég erősek, legelőre bocsáthatók. A
zöld takarmányra fokozatosan kell
átmenni. Legelőrehajtás előtt száraz
takarmányt Kell adagolni. A februári
malacoknak elválasztására gondot
fordítsunk.

fl g!lümölcsösben: Az oltás és ne-
mesítés végzendő. A még megmaradt
hernyófészkeket elpusztítjuk. Virág-
zás előtt permetezés. •

A zöldséges' kertben: A termelésre
kitelelt zöldségeket gondos válogatás
után kiültetjük, A nyári zöldséget rit-
kítsuk. Elvetjük a babot és a máso-
dik borsót. Hagyma-, .spenót-, retek-,
répaféléle elültetése, illetve vetése be-
fejezendő. A hiányos komló- és
spárga-táblákat most pótoljuk ki.
Meleg időben a melegágyak ablakait
kinyitjuk. Az uborkát, dinnyét, s a
melegágyakat éjjelenként befedjük.
A salátát, káposztát, paradicsomot
kiűltetjűk,

A szöllf5ben: Karózás, kötözés, A
szöllővesszőt még most is ki lehet
ültetni.

··_-f-:r:!i1:_:LU.~-.-9-f1 __ _-_._-_.._--_.
. ;>.:..1 ~ .
.... If..:: ..{~ ~ ~ .

hjl .'/?, ~ _ .

:~'-~~~•••••••••••••••.••..••••••.••

L.'L~.~._ _ .

Az idő az egyedüli, amivel fukarkodnunk szabad, - és mégis semmi sincsen,
amivel olyan bőkezüen bánnánk. [Seneca.]



Május
(31 nap)

Régente: Ikrek hava.
Tavaszutó.

Nap 1 .Prótestáns -1 R?m. kath. 1 Új görög 1([ 1kelt~/a~Ugta/' ke~ll~ug,a
6. p. 6. p. 6. p. Ó. p.lIPént./Fülöp 1Fül. és Jak. t /Jeremias 1n [44511910118341410

2 Szo. Zsigmond @ Athanáz pk. N. Anatáz h. / ~ 44419 11/2000 442
18. hét. 4. vas. husvét u. Ján. 16,.5-14. Jak. 1", 16-21.

3 \ Vas. 1D. 4.lrma 1D. 4. Cantaet 1D. 4. T. és M. Cj;E 1442 191312126 457
4 Hétfő Flórián Mon., Flórián Pelagia sz. ~ 440 19142243 531
5 Kedd Gotthárd V. Pius p. Iréne vt. ~ 438 19162348 615
6 Szer. Frida János ap. ev. Jób ~ 437 1917 -- 712
7 Csűt, Napoleon B. Giz. Szan. Sz. ker. m. sa 436 1918 038 818
8 Pént, Gizella, Mih.főa.m. t János ev. 1~43411920 1151929
9 Szo. Gergely ([ Naz. sz. Gerg. lzaiás pr. - ~ 433 1921 1421041
19. hét. 5.v.husv. u. Ján.16,23-30. Jak. 1,22-27' Áld.csüt.: Márk 16,14-20. Ap. cs.1, 1-11.

10 Vas. D.5.Ármin D.5.Rogate D.5.Z.Sim .~ 1431192212 31149
11 Hétfő Mamertus Mam. Pk.j'8.>: Móc vt. ~ 4301924 220 1257
12 Kedd Pongrác Pong. vt. :~~ Germán ~ 4281925' 234 14 '2
13 Szer Szervác Szerv. pk. ~" Glicéria vt, '# 427 1926 249 15 8
14

I

CSÜt.

I

AldOZÓCSÜt. IAldOZÓCSÜt. ,Jéz. mennyb. 1WI' 426

1

1927 3 1

1

1615
15 Pént, Zsófia D. Salle .Ián, ti Akill WI' 4251929 3 15 1724
16 Szo. Mózes Nep. sz. Ján. Teodór ~ 4241930 3321835

20. hét. 6. "as. husv. u.' .Ián. 15, 26-16. 4. Pét. 1. 4. 7-11.

17 Vas. D.6.PaskáIOID.6.Exaudi ID. 6. Júnia .\~42211931 35211949
18 Hétfő Erik ' Venanc vt, Dén. éli t. vk. h 42019 33 ~41921 4
19 Kedd Ivó Cőlesztin p. Patrik és t. h 4191934 4482212
20 Szer. Bernát Bernardin Talalé tl 4181935 54423 12
21.

1

Csüt. Konstantin Bob. András Konstantin ~ \4 17 1936

1

6472357
22 Pént. .Iúlia Julia sz. vt, t Baziliszk ~ 4 16 1937 8 1 --
23 Szo. Dezső Dezsőpk.vttt Mihály pk. ~ 4151938 922 033

21. hét. Pünkösdv. Ján. 16,23-31. Ap. cs.2, 1-13. 2nap: Ján.3, 16-21,Ap. cs. 10,12-48.

24 Vas. D.Pünk.-v.) D. Pünkösdv. D. Pünkösdv'l ~ 4141194010 431100
25 Hétfő Pünkösdhétfő "Pünkősdhétf. Pünkösdhétfő ~ 413 1941 12 6 122
26 Kedd Fülöp N. sz. Fül. hv. Kárpusz Mi 41219421327 140
27 Szer. Béda ~. et. Kán. tt Hellád n 4 11 1943 1448 1 57
28 Csűt. Emil Agostonpk. Eutik n4101945l66 214
291 Pént.1 Maxim 1P. Magd. tt 1Teodozia qe 1410 1946117 33 233
30 Szo. Nándor A.sz.Jank.tt Izác ap. qe 4 919471859 258

22. hét. Szentháromság vas. Ján. 3, 1-15; Róm. 11, 33-36

3ilVas. /D.Szenthár.@ / D. 1. Szenth. / D. 1. Mindsz. / Air /4 8/1947/2019/ 326

Izraelita naptár. 1 A hold fényváltozásai. Időjárás Herschel szerint.
Máj. 2 = Ijar 15. S. E.mor.4. P. @ Hold~ölte 2-án 6,ó. 14 I?' A hó eleje változó, 9-17.

4 = 17. SeDI bőjt ([ UtoIso negyed 9-en 13 o. 48 p. k est 17 24 . d
5 = 18. Lagbeomer ~ Újhold 17-én 16 Ó. 28 p. s? eso, - . szep, e-
9 = 22. S. Behar 5. P. l1iI EI" g d 24 é 20 ' 39 rult napok, 24-31. szeles,

16 = 29. S.Banid.6P. :ZI so ne ye - n o. p. k .. I
17 = Sziv. 1. Ros Khodes @ Holdtölte 31-én 15 Ó. 33 'p. 1 so esove.
22 = 6. Sabuoth1.n. EI " h 14 . 25 hé f\ földtá lb 12' 2'23 = 7. Sabuoth 2. n, sejen a nap ossza o. p. ; .a o x, o avo an 'en o.
30 = 14. S.Nassz.I.P. végéig 1 Ó. 14' p. nő. ([ földközelben27-én 17ó.



A jótéteményben pedig ne restüljünk meg, (Gal. 2, 9.)

Egyhaztörténeti emlékeztető május hóra: .2. Szegedi Kis István t 1572 (* 1505);
Nagy István ev. superintendens * 1728. - 3. Beythe István t 1612;,PósaháziJános
t 1686; Gyurátz Ferenc t 1925. - 4. Luther Wartburgba vitele 1521; Livingstone
Dávid i' 1873. - 5. Bölcs Frigyes t 1525; Illésházy István t 1609. - 7. Sickingen
Ferenc t 1523. Budai Ezsaiás * 1766; A Prot. Orsz. Árvaház alapítása 1859. -
9. Zinzendorf Lajos gróf t 1760. - 12. Wasa Gusztáv * 1496. - A herrnhuri
lestvérfelekezet mint függ.etlen önálló keresztyén közösség megalapítása 1727; Wim-
mer Gottlieb Ágost t 1863. - 15. Münzer Tamás lázadó parasztjainak leveretése
1525. Nagygeresdi egyezség 1833. A prot. egyházak szervezése ügyében kiadott
császári pátens visszavonása 1860. -=-- 19. Alkuin t 804. - Az első német isten-
tisztelet Wittenbergben 1525. - 20. Tilly feldúlta =Magdeburgot 1631. - 21. Fry
Erzsébet " 1780. - 23. Savonarola elégettetése 1498. A harmincéves háború kez-
dete. Martinitz és Slavata helytartókat és Fabricius titkárt a vár ablakából ki-
dobták 1618. - 24. Dürer Albert * 1471..-'- 25. A birodalmi átok kírnondása Luther
ellen Wormsban 1521; Baltik Frigyes t 1919. - 26. Zinzendorf Lajos gróf * 1700.

- 27. Dante * 1265. Kálvin János t 1564. - 30. Prágai Jeromos t 1416.

~i~~"t!::;;;;;~· ·.·.··.·.·.·.·.·..··

Gazdasági tudnivalók
május hóra.

Otthon: A magtárakat, hombárokat
szellőztetjük. A csűr és szérüskert a
behordásra elökészíteridö, mivel ké-
sőbb erre idő nem marad.

A mezőn: Vetések gyomirtását foly-
tatjuk, a répatélék, len, kender, cirok .
vetését és utánvetését befejezzük.
Előkészítjük a köles- és muhar-táblá- _ .
kat. A takarmány és rozs etetését
megkezdjük. Vörös here, baltacin, lu- ) .cerna, zöld takarmány, esetleg a széna -.-.. --.- - -- - - -.. -.. -.. -.. - .
kasza alá kerül.

Istállóban: A .zöld takarmány ada- , .
golására való fokozatos átmenetet
befejezzük. A korai csikókat elvá-

~~~~tj~:é~~t~g~~iJí~a~afs°l;i~~·katj~~=' .).1.~_.r~~.~._ .
tatjuk, fokozatosan befogjuk, hogy
hordás kor használhassuk. A birkákat
fürösztjük, nyírjuk, agyapjukat gon- ...•........................................................................
dosan osztályozzuk.

A gyümölcsös ben: A fákról a vad- - - .
sarjakat el kell távolítani. A hó má-
sodik felében kezdjük a szemzést. A __ __ _ _ _ _ .
hernyózás, pajzs- és levéltetű irtásra
gondot fordítunk. Virágzás előtt per-
metezés.

A zöldséges_kertben': A vetőmag-
termelésre szánt uborka, dinnye, sa- -..- _...•..
láta, retek elvetését befejezzük. Az
uborka, dinnye, tök szabad földbe
kerül. . A melegágyba vetett dinnye,
uborka indái 2-3 levéllel a termés
felé kiirtandó (herélés). Nagyobb
dinnye, uborka alá üveget vagy ese-repe l teszünk. .------------------------ o, --- --- --- - - -- - - - -- - -- --- o .• - -- - - - - - - - - - - - - - - _.-

A szöZZőben: Az első virágzás' előtt
meg kell történni az első, kapálásnak.
Kapáláskor a földet jól felforgat juk.
A dudvákaí ki kell gyomlálni. Per- - .
metezés.

A méhesben: A méhek ebben a hó- _._ _ _ _ .
napban rajzani kezdenek. A raj okra
vigyázni kell és befogni. A kasokat a
pókhálóktél tisztogatni kell. - .------.--.---_..---------------------------------'-------.-----_._.-..

A tinta lelkiismeret mennyei érzés, -nélküle a királyi szék pusztaság,
vele még akinpad és vesztőhely sem ijesztő. (Széchenyi.)

.:lt.~r...;f~.~ .



Június
(30 nap)

Régente: Rák hava.

Nyárelő.

Nap Protestáns Rám. kath. l' Új görög 1[ 1~elt~I~~ugta 1 kel~lln~ugta
o. p. Ó. p. o. p, Ó. p.

1 'Hétfő Pamphilius 1Pamfíl vt. Juszt. bölcs '1!!ir 4 71194821 371 4 6
2 Kedd Anna Erazmus vt. Nicefor ptr, !!ir 4 7 19492227 451
:3 Szer. Klotild Klotild Paula sz. &" 4 6 195023 9 600
4 Csüt. Kerény Úrnapja Metrofán ~ 4 519512342 7 ío
5 Pént., Bonifác Bon. pk. vt. t 1Marcián i'il. 14 5 1952 - - 823
6 Szo. Norbert 1 Norbert pk. Thekla i'il. 4 41953 O 6 934
23. hét. Szentháromság u. 1. vas. Luk. 16, 19-·31; Ján. 1. 4, 16-21.

7 Vas. . 1. Róbert .2. Rób. hv. . 2. Teod. = 4 41954 0261043
8 Hétfő Medárd é M árd Teodór er. = 4 31955 0391149
9 Kedd Félix r~'musz,Fél. Cirill. Atan. ~ 4 31955 0541255

10 Szer. Margit M rgit kir. Antonia rn' 4 31956 1 7'1400
11 Csüt. Barnabás Bar abás ap. Bartal ~ 4 31956 120 15 8
12 Pént. Klaudius Jézus sz. sz. t Onufrius ~ 4 31956 1311618
13 Szo .. Tóbiás Páduai sz. A. Aquilina ~ 4 21957 1551732

24. hét. Szentháromság u. 2.. vas. Luk. 14, 16-24; .Ián. 1. 3; 13-ltl.

14 Vas. O. 2. Vazul O.3.N.sz.V. O.3.Metód ~4 219582201845
15 Hétfő Vid' Vid, Jolán Amosz pr. lt1 4 2 1958 252 1958
16 Kedd Jusztin ~ Reg. sz. Fer. Tíkon pk. ~ 4 2 1959 337 21 2
17 Szer, Laura Rainer hv. Szabel, Izm. SmJ€ 4 21959 4362154
18 Csüt. Arnold Efrém ca. Leone vt.: ~ 4 22000 5482234
19 Pént. Gyárfás Gyárfás, Pr. t Judás aps. ~ 4 22000 7 923 3
20 Szo. Ráfael Szilvér p. vt. -Metód pk. ~ 4. 2 2000 .833 23.27

25. héL Szentháromság u, 3. vas. Luk. IS, 1-10; Pét, 1. 5, 1-11.

1 Vas. D. 3. Alajos ~.4. Gonz, A. 10, 4. Julián Mi 4 22000 955 2346
22 Hétfő Paulina' Paulin, Akos Özséb pk. .\w 4: 220 11115 --
23 Kedd Zoltán ) Etiltrud sz. Agrippina h4 320 11235 000
24 Szer, Iván Ker. sz. J. sz. ~ván szűl. n4 320 11355 020
25. Csüt. Vilmos Vilmos hv. Febronia n,4 320 11517 038
26 Pént. János, Pál .Ián., Pál vt. t Dávid rem. ~4 420 11639 059
27 Szo. László László kir. Sáms. pap 'ie 4 420 11759 126

2

26. hét. Szentháromság u. 4, vas. Luk. 6, 36-42; Róm, 8, 18-23.

281Vas. ~. 4. Arszl. ~.5. Irenaeus ~. 5. Cir. er. Atr 4 4120 11

1

1914
1
200

29 Hétfő Péter, Pál Sz. Péter, Pál éter, Pál sir 4 520 1 20 17
1

245
30 I Kedd Pál @ Pál emlékez. 12 apost.ol ~ 4 5120 1 21 6 344

Izraelita naptár.

[ földtávolban 8-án 21 ó.
Elsején a nap hossza 15 ó. 41 p.: 22-ig [ földközelben 22·én 2 ó.
18 p. n ő : utána a hó végéig 3 p. fogy. 22-én 10ó.28p.Nyárkezdef

A hold fény változásai. Időjárás Herschel szerint:

Eleje változó, 8-23. szeles,
esős, 23-30. szép, meleg

időjárás.

Jún. 6 = Nízan 21 S. Beh. 2. P.
13 = 28 Slakh. 3. P.
15 = 30 Ros Khod
16 =Tham. 1 Ros Kbod.
20 = 5 S. Kor. 4.P.
27 = 12 S. Kh. 5. P.

[ l)tolsó negyed 8-án 7 ó. 18 p.
@ Ujhold 16-án 4 Ó. 2 p.
] Első negyed 23-án 1 Ó. 23 p.
® Hol~tölte 30-án ló. 47 p.



( .
Azért levetvén a hazugságot, szóljon igazságot minden ember az ő felebarátjával,

mert egymásnak tagjai vagyunk, (Efez~. 25,)
EgyMzlörléneli emlékezletőjúnius hóra: 1. A. vallásszabadság kihirdetése a tordai
országgyűlésen 1557; Oberlin János Frigyes t 1826. - 2. Nádasdy Tamás t 1562.
Csepregi kolloquium - 1591. - 4. Karsay Sándor t 1902. - 2. Bonifacius t 755.
- 6. Horváth -Mihály kultuszminiszter ~849-ben a haza veszélyes állapotára való
tekinleltel erre a napra (szerda) minden vallásfelekezettöl megtartandó országos
bőjtöt rendelt. -.7. Wasa Gusztáv királlyá választatása 1523; Gerhardt Pál t 1676.
- 8. 1. Rákóczi György" 1593, Franeke Agost Herman t 1727. - 10. Apáczai
Cseri János .:. 1625. - 12. Szemerei Matkovich Pál * 1743. - 13. Luther Márton
és Bora Katalin házassága 1525. - 14. Abádi Benedek Sárváron bevégezte Erdősi
János nyelvtanának nyomtatását 1539. - 15. X. Leo bullája Luther 41 tételét átok
alá veli 1520; Szász Károly " 1829. - 17. A cseh morva tes tvérek letelepítése Zin-
zendorf Lajos berthelsdorfi birtokán (Herrnhut) 1722. - 18. Münzer Tamás ki-
végeztetése 1525. - 19. A niceai zsinat megnyítása 325. - 23. A bécsi béke meg- .
kötése 1606. - 24. Bugenhagen János " 1485. Gusztáv Adolf seregével megjelent
Pomerániában 1630. - 25. Az ágostai hitvallás felolvasása az augsburgi birodalmi
gyülésen 1530. A Concordia-könyv kiadása 1580. _.. ~!7. A lipcsei vita kezdete 1519.
29. Pál apostol lefejeztetése Rómában Nero alatt 6t A hagyomány szerint ugyan e

napon feszítették meg Péter apostolt fejjel lefelé. - 30. Reuchlin .János t 1522.

Gazdasági tudnivalók június hóra.
/

A meztin: Répa, tengeri és burgo-
nyák második kapálását szorgalmaz-
zuk. A burgonyabokrokat, mihelyt
annyira növekedtek, feltöltjük. A vi-
rágzó lucernát, vörösherét kaszálj uk.
A betakarított zabos bükkönynek
tarlójába .kölest vetünk. A repce és
gabonafélék aratása a hó véee felé
megkezdődik. A buza aratásat ide-
jébe kell megkezdeni, nehogy a szem
kiperegj en. A rétekröl betakarít] uk
a szénát. Az ugart felszánt juk, miután
megtrágyáztuk.

A baromfi udvarban: Most történik
a növendékbaromfi első osztályozása.
A lenyészbaromfinak osztályozotta-
kat gyürüvel látjuk eL Második osz-
tályozás októberben, végleges osztá-
lyozás decemberben. .

A gyiimölcsösben: A cseresznyétől
és meggytől a madarakat távoltart-
juk. A férges, lehullott almát, körtét
és szilvát a fák alól sertések számára
Iölszedjük. Allandó szárazság idején
a fáknak tövét jól megöntözzük, por-
hanyón tartjuk, a ~aztól állandóan
tisztogat juk. Virágzas után perrne-
Iezés.
A kertben: Kiültetjük a, téli fejes-
káposztapalántákat. A gyógy- és
füszernövényeket érés idejében szed-
jük, és árnyékban szárítva, gondosan
osztályozzuk.

A szöllőben: E hónapban legelső
teendő az úgynevezett törés, kacso-

.zás, vagyis letördelese a fölösleges
vesszöknek. ami a legnagyobb elő-
vigyázattal történjék. Azután jön a
szöllővesszőknek akarókhoz kőtö-
zése, Második permetezés.

A méhesben: A méhes tisztántartá-
sára .nagy gondunk legyen. Tartsuk
szem előtt az előbbi utasításokat.

·~r&f··2~ ~~.lZ1l.:.y-~..t .

Jr-j, "
...1 :.v.~ .

)1f ~(/':Ia' b,....· ·r · · .

I.!F~. ...2. .

·····i--··············································· .

..L.6.:.§~ : . ~..

Házat mindenütt találsz, de hazát sehol csak itthon. (Verböczy.)



Július
(31 nap)

Régente: Oroszlán hava.
Nyárhó.

Róm. kath. I Új görög I ([ Ikelt~la!UgtaI kel~Olln~ugla
6.p. 6 p. 6. p. 6. p.

Nap Protestáns

1 \ Szer. \ Tibold 1Jéz. ,legsz. v·1 Közrna, D. I~14 6120 1214115 2
2 \csüt. Ottokár ISarlos B.-A. 1B. Assz. m. 1 ~ 14 7

1

20 1 22 8 6 5
3 Pént. \Kernél M. sz. p. e. tAnatol . ~ 4 720· 1 22281 7 17
4 Szo. Ulrik Ulrik pk. Krétai And. ~ 4 7 20 1 2244 827
27. héL Szenth. u 5. vas. Luk 5, 1-11 . Pét. L 3, 8-15.,

5 Vas. D. 5. Enese D 6.Z. Ant. D. 6. Atan. ~14 8 200°1225919 35
6 Hétfő Esaiás lzaiás pr. N. Szizoesz ~ 4 9 20002312104
7 Kedd Cirill, Met. Cirill, Met. Ciriaca fiil' 4 9 19 59 23 26 11 4
8 Szer. Teréz ([ Erzsébet k.-né N. Prokop wf 410 1959 2340 125
9 Csüt. Lukrécia Veronika sz. Pankrác vt. wf 411 1958 2557 14 1

10 Pént, Amália Amália t Leone vt. rn 412 1958 -- 1512
II Szo, Uli 1. Pius p. vt. Euíémia sz. ~ 413 1957 019 162

2
6
3

6
28. laét. Szenth. u. 6. vas. Máté 5, 20- 26; Róm 6 3-11.,

12 Vas. D. 6. Izabella D.7.Gualb.J. D. 7. ProkI. íf* 14,14 19561 047 1739
13 Hétfő Jenő Anaklét p. vt. Gáb., Istv. ~ 415 1955 126 1848
14 Kedd Eőrs Bonav. pk. Aquila és P. ~ 416 1955 219 1945
15 Szer. Henrik • Henr. cs. hv. Quírik, Jul. ~ 417 1954 328 2030
16 Csüt. Valter Karm. B.-A. Atenogén ~ 417 1954 44821 4
17 Pént. Elek Elek hv. t Marina " 418 1953 61412130
18 Szo. Frigyes Kamill hv. Emilián vt. IN 419 1952 7382151

29. hét. Szenth. u. 7. vas. Márk. 8, 1-9; Róm 6 ·19-23,
19 'Vas. D. 7. Emilia D. 8. P. Vince D. 8. Díusz MI 1420 1951 9 2 22 9
20 Hétfő Illés Jeromos hv. Illés próf. mr 422 1950 1023 2226
21 Kedd Dániel Praxedes sz. Simeon, J. n 423 1949 1144 2244
22 Szer, Már. Magd.l Mária Magd. Már. Magd. n 424 1948 13 5 23 4
23 Csüt. Lenke Apollinár pk. Ezekiel pr,' q;e 425

1

1947

1

14 27

1

23 28
24 Pént. Krisztina . B. Kinga t Rom., Dáv. q;e 426194615472359
25 Sze, Jakab Jakab aps. Anna lJr 427 1945 17 3 - -

30. hét. Szenth. u. 8. vas. Máté 7, 15-23; Róm. 8, 12-27.

26 Vas. ID. 8. Anna ID. 9. Anna a. D.9. Herm. !ir 428 1944 18 8 040
27' Hétfő Olga Pantaleon vt. Pantelem. ~ 429 1942 19 2 133
28 Kedd lnce Ince p. Nikanor ~ 431 1941 1941 238
29 Szer. Márta @ Márta sz. Kallinik ~ 432 1940 2011 349
30 Csüt. Judit Judit vt. Szila til

4134 1939 2033 5 2
31 Pént. Oszkár Loyol. Ignác t Eudocim ~ 4.35 1938 2049 614- ,

Izraelita naptár. A hold fényváltozásai. Id6járásHerschelszerint:
1-8-íg szép, enyhe, 8-tói

JúL 2 = Tham.17Temp!.e.D. ([ {,Jtolsó negyed 8-án O ó. 52 p, 15-íg derült, meleg napok,
4 = 19S.Pinkh.6.P.Q Ujhold 15-én 13 ó. 20 p. 15- 22-ig nagy záporok,11= 26S. Mal.1.P. ]) Első negyed 22-én 6 ó. 16 p.15=Ab. 1Ros Khodes 22-29-ig szeles, esős, a

18= 4 S. Deb.2.P. @ Holdtölte 29-én 13 ó. 47 p. hó vége nagyon nedves.
23= 9 Jer. p, böjt l-én a nap 'hossza 156ra 55perc; a h6 végéig ([ földtávolban ő-án 16 e.25= 11 S. Voet, 3.P. 52 perccelfogy. ([ Iöldkőzelben 18án 13ó.



Munkálkodjatok ne csak az eledelért, mely elvész, hanem az eledelért. mely
megmarad az örök életre. (Ján. 6, 27.)

Egyházl6rténelz emlékeztető július hóra: 1. Voes Henrik és Esch János Brüsselben
lűzhalált szenvedtek 1523, amit Luther elégiában énekelt meg; Bárány György
t 1737 (* 1681). - 4. Gellert Keresztély" 1715; Vallásvita Lipcsében Luther és Eck
között 1519. - 6. 1. Leo római püspök Altila előtt 452; Husz János " 1369 és
i" _1415. - 9. Id. Acs Mihály * 1631. - 10. Kalvin János * 1509; anémet
kath, Liga megalakulása 1609. ~ 11. Móric szász választófejedelem + 1553;
lJ,_B.lLdolf kiadja a cseh protestánsok részére a felséglevelet 1609. - 12, Rotterdami
Erasmus l" 1536; a hallei egyetem megnyílása 1694. - 14. Budai Ezsaiás t 1841;
Bauhefer János t 1864. - 15. Jeruzsálem elfoglalása Bouillon Gottfried által 1099.
16. A pápa követeí leteszik a kiátkozasi bullát a konstantinápolyi Sophia templom
oltárára 1054. (Keleti egyh. szakadás.) - 17. - Kolbenheyer Mór "' 1810: ---
18. Bouillon Gottfried t 1100; a pozsonyi ev. templomok. és iskolák elvétele Kolo-
nics által 1672; Perlaky Dávid * 1754; a vatikáni zsinaton a pápa csalatkozhatat-
lanságáról rínegállapitott dogma kihird. 1870. - 2U. A Károli Gáspár által leíordí-
lolt Biblia kinyornatásának befejezése Vizsolyban 1590. - 21. XIV. Kelemen pápa
megszünteti a jezsuita rendel 1773; a Teleki J ózsefné Róth Johanna-féle ösztöndíj-
alapitvány lélesítése 1812. - 23. Bouillon Gottfriednek királlyá választása 1099;
a baseli zsinat kezdete 1431; a nürnbergi vallásbéke 1532. - 24·. Kempis Tamás
t 1471; Baltik Frigyes' * 1834. - 26.- A porosz egyházi úníó megkötése 1817. -
28. Bach János Sebestyén t 1750; Baksay Sándor * 1832. - 29. Kálvin lanainak
elfogadása Genfben 1537; Székács József t 1876. - 30. A husziták Ziska vezérlete
alatt a prága! városháza ablakából a polgárrnestert és a tanácsosokat kidobják

. - 1419. - 31. A passaui- vallásbéke 15M!.

....4r"i ..l.?,J..: ..p..tJ..l.f. _.Gazdasági tudni valók
július hóra.

011hon: A. magtárak, hornbárok ké-
szen állanak a termés befogadására .
A szérűskertben az asztagok helyét
előkészítjük

A mczbn: Kezdetét veszi az aratás.
A behordás után- azonn-al forga tunk,
A repceföld tökéletesen előkészítendő.
Ha szükséges, a tarlószántásba még
pottakarmányt vetünk. A káposztát
és dohányt kapálni kell,

A gyümölcsösben.' A fák tövét tisz-
lán és porhanyósan tartj uk. Az alma-
aszalást megkezdjük. Az oltványole
hajlószeméből szőtt hajtásokat kötöz-
zük. E _hóban eszközöljük a ribízke
és pőszrnéteTegres) bujtását. A ma-
gastörzsüek idomítására gondot kell
fordítani. A vadhajtásokat el kell tá-
volítani.

A. kertben: Kíszedjük a hagymát.
Helyébe téli rétket vagy téli salátát
lehet vetni. A káposztát hernyózni
kell. A zöldséget kapálni, gyomlál ni,
s ahol szükséges, ritkítani kell. Az
érett virág és zöldség "magját gyűjt-
jük. A kitakarított salátaágyakba té-
lire való ugorka stb. ültethető.

A szöllőben: E hónapban történik
a második kapálás, amit a második
kötözés követ. A megtágult karókat
újra le kell verni.

s t[/' ~-...............T.~~_ .

..1:, ~.~ .
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Nem hal meg az,ki milliókra költi dús élte kincsét, ámbár napja múl. [Aranv.]



Augusztus,
(31 nap)

Régente: Szűz hava.

Nyárutó.

. Nap
\
. Protestáns 1 Róm. kath. 1· Új görög 1([ 1kel~al~ugtal ~elt~ol~~ugta

6. p. 6. p. o. p, 6. p.

1 \ Szo. \Vas. Péter 1Vas. sz. Péteri Sz. ker. kör. I ~ 143611936121 51 7 22
31. hét. Szenth, u. 9. v. Luk. 16, 1~9; Kor .. 1. 10, 6-13.

2 Vas. D. 9. Lehel D.l O.L.sz. Alf. D. 10. Ist. er. ~ 437 193512118 820
3 Hétfő Hermina István vt. Izác, Fausz. ~ 438 19332132 933
4 Kedd Domonkos Domonkos hv. Efezi 7 gy. WI' 440 19322145 1040
5 Szer. Oszvald Hav. Bold.-A. Fabius vt, fFf 441 1930 22 11146
6 Csüt. Berta ([ Úro szinevált. Úr szinvált. ~ 4421928 2220 1255
7 Pént.' Ibolya Kajetán hv. t Pulkéria ~ /44311927 2244 14 7
8 Szo. László Cirjék vt. Emilián ~ 4441926 23.18 1519.32. het. Szenth. u. 10. v Luk 19, 41-48' Kor. 1 12, 1-1l.--~~--~--~---

~ 4461924--1630
~ 4471922 O 31732

~4491921 151822
~ 4 50 19 19 2 20 19' 1
~ 4521917 3451931
~ 14531915151311954
~ 4541914 6392013

Szenth u 11 v Luk 18 9-14; Kor. 1. 15, 1-10

,
9 Vas. D. 10. Emőd D. 11. Vian. J. D. 11. Máty.

10 Hétfő Lőrinc Lőrinc vt. Lőrinc vt.
11 Kedd Tibor Zsuzsanna vt. Euplusz vt.
12 Szer, Kiára Klára sz. Anicét vt. I13 Csüt. ~poIy ,~ I,Poly, K. vt. Maxim hv.
14 Pént. Ozséb Özséb vt. tt Marcell vt.

115 Szo. Mária N.-B.-Assz. Ni-Bs-Assz.
33. hét ,

16 Vas. D. 11. Abr. D.12.Rókus,J'ID. 12. Dio, ~ 455 1912 8.412031
17 Hétfő Anasztáz Jácint hv. Míron pap ~ 457 1911 9282049
18 Kedd Ilona Ilona cs.-nő Florusz, L. ~ 458 19 9 105121 8
19 Szer, Huba Lajos pk. András és t. ~ 500 19 7 1215 2130
20 Csüt. István kir. 1"Sz, István k. Szent István l'lItr y9 5

1

13362200
21 Pént. Sámuel Ch.sz.Franc. t Tádé ~ 5 219 41455 2238
22 Szo. Menyhért Tirp.ót vt. Agatonik ~ 5 319 216 4 2328

34. hét. Szenth. u. 12. vas. Mark. 7, 31-37 ; Apost. csel. 10, 24-33. r

23 Vas. D. 12. Fark. D. 13. Ben. F. D. 13. Fark. ~ 5 5 1900 17001--24 Hétfő Bertalan Bertal. aps. Eutik ~ 5 6 1858 1744 028
25 Kedd Lajos Lajos király Bert., Titusz ~ 5 7 1857 1814 137
26 Szer. Izsó Zefirin p. vt. Adrián, Nat. ~ 5 91855 1838 249
27 Csüt. Gebhard Kalaz. József Liber ~ 51018531856 400
28 Pént. Agoston ® Ágoston pk. t 1Mózes rem. 1~ 5111185111911 511
29 Szo, Ernesztin Ker. .Ián. fejv. Sz. Iv. Iefej. ~ 51218491926 617.35. het. Szenth. u. 13. v. Luk. 10, 23-37; Gal. 3, 15- 22 .~--~--~--~--
30IVas·ID. 13. Róza ID. 14.L.RózaID. 14. Sánd'I~151411847119.381724
31 Hétfő Erika Rajmund hv. B.-A. öV. t. rn 51618441951 828

A hold fényváltozásai : Idöjárás Herschel. szerini :
1[ Utolsó negyed ő-án 17 ó. 28 p. Eleje esős, 6-13. szép, de-
Q Ujhold 13-án 21 ó, 29 p. rült idő, 13-20, vál-
l Első negyed 20-án 12 Ó. 36 p. tozó, 20. után sok eső.
® Holdtölte 28-án 4 ó. 11 p. ([ földtávolban 3-án 9 Ó.

([ földközelben 15-én 11Ó,I-o\n·anap hossza 15 6,: a hó végéig1 6.32 p. fogy" ff
~·án Merkur a legnagyobbkeletikitérésben (27°23). ~ földtávolban 30-án 22 Ó,

Izraelita naptár.
Aug. I=Ab 18S.Ekev.4.P.

8= 25S.Rech5.P.
14=EluI 1RosKhodes
15= 2 S.Sollim6 P.
22= 9S.KiThe.1.2.P.
29= 16S.KiTho, 3. 4. P



E!vílág elmulik és az ö kivánsága is; aki pedig az Istennek akaratját cselekszi,
örökké megmarad.-(1. .Ián. 2. 17.)

Egyháztörténetl emlékeztető augusztus hóra: 1. Grynaeus Simon t 1541 (* 1493),
Gradeczi Stansith Horváth Gergely * 1558. A britt uralom alatt levő országokban
az összes rabszolgák felszabadítása 1833. - 2. A pozsonyi diakonissza anyaház
megnyitása 1891. - 7. VII. Pius pápa a jezsuita rendet visszaállítja 1814. -
8. Békekötés a hugenottákkal St. Germainban 1570; Ribini János t 1788 (* 1722);
Csengey Gusztáv * 1842. - 15. I. Szent István magyar király megkoronáztatása
1001 (újabban 17-ére teszik) és t'1038. - 17. A -lipcsei evang. missziótársulat meg-
alapítása 1836. A csehek II. Ferdínánd ellenében Frigyes pfalzí választót kiáltják
ki kírályuknak 1619. - 19. Szeberényi Gusztáv A. t 1890; Zelenka Pál * 1839. -
20. Clairvauxi Bernát t 1153; Wim mer Gottlieb Ágost * 1793, Pálfy József * 1812.-
24. A párizsi vérmenyegző 1572. - 25. Bethlen Gábort a besztercebányai ország-
gyűlésen Magyarország királyává választják 1620; Haase Károly " 1800. -
28. Augusztinus t 430. Kermann Dániel * 1663. - 29. Bél Mátyás t 1749. -
SO. Szenci Molnár Albert * 1574. - SI. Hutten Ulrik t 1523; OberlinJános

Frig)'es * 1740.

Olthon: A cséplés után azonnal kez- .
detét veszi a rostálás és a. vetőmag'
osztályozása. Az új gabonát sűrűn .
kelJ forgatni.

A mezőn:· Foly tat juk a forgatást,
szántást és boronálást, vagy is előké-
szítjük a földet az őszi vetésre. Foly-
tat juk a tengeri ritkításat. A tarló-
répát kapáljuk, gyomláljuk. A lent,
kendert, nyüjjük és' áztat juk. A réte-
ket kaszáljuk. A repcét és a zöld-.
takarmánynak való rozsot elvetjük. .
Betakarít juk a borsót, babot, lencsét,
l6babot. Cséplés. A hó végén az őszi
vetés megkezdődik.

A gyümölcsösben: Ha a fák gyü-
mölccsel rakottak, ágaikat alá kell
támasztani. A gyümölcsöt kézzel szed-
jük és sohasem rázzuk. A gyümölcs-
magvak gyűjtését foly tat juk, de csak .
jótajta és teljesen érett gyümölcsök
magvait tegyük Ell. A jövő évben űl-
tetendő fák számára már most lehet
gödröket ásni. A málna felnőtt ágait
visszavágj uk és az elgyümölcsözött
haj tásokat tövüknél levágj uk. Az érett
gyümölcsöket most kell befőzni és .
aszalni.

A kertben: Bőven kell öntözni. Be-
takarítjuk a korai burgonyát és a
mákot. Elvetjük a téli salátát. Az új
szamóca ágyásokba elültetjük a kel-
lően megerősödött palántákat és tar-
talékban iskoláztat juk az ujabb inda-
hajtásokat.

Az istállóban: Az állománynak
csupa zöld takarmányt ne adagol-
junk és a szemes abrakolast sem
szabad elmulasztani.

Gazdasági tudnivalók
augusztus hóra.

'.

c
.. __ - .

Egymást értve, boldogitva, 'Ily egy nép,
Bármi vesszeI bizton, bátran Szembe lép. (V örösmarty.)



Szeptember
(30 nap)

Régente: Mérleg hava.
Öszelőhó. '

li
-1 !

Nap; -1 Protestáns Róm. kath. ~I Új görög 1ct 1~elt~I:;Ugla \ .kel::OI~~Ugla
_':""""""_-+- +- -+~-, '. o. p. 6 p, . o-p. 10. p.

11Kedd Egyed Egyed 1Evkezdet ~ 1517184220 61 935
2 Szer. Rebeka István király Mamánt ~ 51818402023 10 43
3 Csüt. Hilda Manszvét pk, Teoktiszt -<, ~ 5191839204511 52
4 Pént. Rozália 1Viterb.Róza t Babilasz 1~ 521118371211413 4
5 Szo, Viktor 1{ Juszt. Lőrinc Zakariás ~ 522183521531415
36. hét. Srenth. u. 14. v. Luk. 17, 11-19; Gal. 5, 16-24.

,
6 Vas. D. 14. Zak. D. 15. Ida D. 15. Mihály ífk 523 1833 2246 1519
7 Hétfő Regina Kassai vért. Szecont vt. ~ 525 1831 2352 1614
8 Kedd Mária Kis B.-Assz. Kisasszony ..fe 526 1828 16.57
9 Szer. Ádám Kláver Péter Joak., Anna .IN 527 1827 112 1729

10 Csüt. ErIk Tol. Miklós Menodóra 1M 528 1825 239 1754
11 Pént. Theodóra - Protáz, .Iác. t Teodóra ti ls 30 1823 4 61815
12 Szo. Guidó ~ Mária neve Autonóm ~ 531 1821 539 1833

37. hét. Szenth. u. 15. v. Máté 6, 24-34; Gal. 5, 25-6, 10.

13 Vas. D. 15. Lud. D.16. Notbur. D.16. Korn. fl 533 1819 6 9 1851
14 Hétfő Szerénke Sz. ker. felm. Sz. ker. fel. fl 534 1816 826 1910
15 Kedd Nikodém Hétíájd, sz.M. Filoteus ~ 535 1814 953 1932
16 Szer Edith Korn. P.Kán.tt Jozafát ~ 536 1813 1119 2000
17 Csüt. Ludmilla Sz. Fer. sebh. Zsófia vt. 'ilE(38 1811 1.242 2036
18 Pént. Titusz' ]) Kup. József Ariadne vt. klt 539 18 9 1356 2122
19 Szo. Vilhelmina Január pk. tt Trofim vt, klt 541 18 6 1458 2220,

38. hét. Szenth. u. 16. vas. Luk. 7. 11-17; Efez. 3, 13-21.

D.17.Euszták D. 17. Euszt
Máté aps. Jónás pr.
Móric vt. Fóka pk,
Tekla sz. vt. Sz. Iván fog.
Fogolykiv, M. Tekla sz. vt.
Gellért pk. t Eufroz. sz.

@ Ciprián,Juszt Nilusz

20 Vas. D. 16. Frid.
21 Hétfő Máté
22 Kedd Móric
23 Szer. Tekla
24 Csüt. Gellért
25 Pént. Kleofás
26 Szo. Jusztina

39. hét. Szenth. u. 17. vas. Luk. 14, 1-11; Efez. 4, 1-6.

,271 Vas. 1D. 17. Ada!' 1D. 18. Kozma 1D. 18. KalI. 1rg 15521175011759-1619
28 Hétfő Vencel Vencel vt. ~ Baruch pr. ~ 55317481814 726

-291 Keddi Mihály IMihály főa. IKiriak rem. 1~15541174611830183-3
30 Szer. Jeromos Jeromos ea. Gerg. pk. ~ 556 17441850 942

Izraelita naptár. I A hold fényváltozásai. Időjárás Herschel szerint:
Szept.5 = El,;,l~3 S.Nez, 5. 6.P. 1{ Utolsó negyed 5-én 8 Ó. 21 p. Eleje esős, 5- 12. 'változó,

12=Th,snI5692 - Uíh ld 12' 5' 26 12 18 d id .....13 = 2 Ujév 2. napja W ).:' -en?~. - . ne ves 1 ojaras,
19 = 8 S. Haaszinu ct Elso negyed 18-an 21 o. 37 p. 18. után változó.
~~~ ;~~~Sz~~l?f~.@Holdtö

h
lte26-án,20ó.45p. . ~ .földközelben 12-én 18 ó.

27 = 16 Szukkoth2.n I-én a nap ossza 13 Ora 25. perc: a hó végéIg . földtávolban 27.én 4 ó.
. 1 óra 37 perccel fogy.

Öszhezdet 24·én 1 óra 24 perc.



Aláz~itok --:Dieg";nagatőkilf az Űr -előtt €s ·feciinagaS~tá:i·titeket.(Jakab 4, 10.)
. Egyll(íZl61"i€iie

cti emlékezlelő szepiember hóra: 1. A császári- pátens kiadása : a
magyar prot, egyház szervezése ügyében 1859. - 2. Thurzó György t1567. ~.
3. Bethlen Gábor seregével elindul II. Ferdinánd ellen 1619. -=- .5. Thököly lmre
.'. 1657. - 7. Gusztáv Adolf győzelme Breitenfeldnél 1631, a Zsedényi-f'éle alapitvány
lélesítése 1878. - 8. Jeruzsálem elfoglalása 70. - 12. Pesti ev zsinat megnyitása
1791 (o\ü.~'l"ig tarLott); Haubner Máté t 1880. - 13. Thököly Imre t 1705. -
tit·. Chrysostomus (Aranyszájú János) -t-4.-07-j .Dante t 1321. - 16. Ráth Mátyás
t 1810; Linzi békekötés 1645; a Gusztáv Adolf-egyesület megalapítása 1842. -
17. Kermann Dániel t 1740. - 18. Viktor Emanuel csapatai megszállják az egyházi
államokat 1866. - 19. Haubner Máté" 17\H; Erdődi zsinat 1545. - 21. Savonarola
Jeromos " 1542; Luther Ujlestamenlum fordításának megjelenése 1522. - 22. Thö-
köly Imre erdélyi fejedelemmé választása 1690: Lincoln a rabszolgaságol az Egye-
sült Államokban megszünteti 1862; Kis János" 1770. - 23. Wormsi concordatum
1122. -- 24. Gellért püspök megköveztetése 1046 (1047-re is teszik). - .'2.5.Augsburgi
vallásbéke 1555. - 27. A porosz vallási unió létrehozatala 1817. 29. Vasa

Gusztáv t 1560.

Gazdasági tudnivalók
szeptember hóra.

Otthon: Foly tat juk a gabonakész-
lelek forgatását, rostálását. A vető-
magról idejében kell gondoskodni.
A' babot száraz helyen tartjuk. A
buzavelőmagot vetés előtl gondosan
csáváztatní kell.

.Az istállóban: Az állatokat takar-
rnányozzuk, mielőtl a már kevés
Iűvű legelőre kíengedjük.

A mezőn:' A rozs és buza vetését
megkezdjük. A zab, bükköny, borsó,
lencse és köles aratása tart. A hur-
gonyát felszedjük. A tengerit letör-
jük, de ne hagyjuk a héjában. El-
készítjük a 'pincében vagy veremben
a répa és burgonya helyét. Különös
gondot fordítsunk arra, hogy a répa
és burgonya a .Iöldben meg ne fagy-
jon. Az ősziek elvetése után foly tat-
juk a tavaszlak részére a szántást.

A gyiimölcsösben: A gyümölcs sze-
dése s osztályozása. A kertben szed-
jük a magnak valókat. Alma- és
körtemagok vetése megkezdődik.

.'1 szöllőben: E hónapban van a
harmadik érés alá kapálás. A fölös-
leges leveleket a tőkéről le kell szag-
galni, különősen azokat, amelyek a
fürtöktől elvonják a napot. Ilyenkor
kell megjelölni a terméketlen tőkét,
hogy 'helyére szüret után mást ül-
Iessünk. .

A méhesbeti: A méhek sejtjeit e
hó vége felé már föl lehet metszeni.

····~h···~~·:····~····l.L.J. ..,..~.ú. .
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Hallgass, vagy csak olyant mondj, ami jobb a hallgatásnál. [Pythagoras.]



Október
(31 nap)

Régente: Bököly hava.

Öszhó.

Nap 1 Protestáns 1- Róm. kat~. 1 Uj görög

- - .
1 Csüt. Malvin ~emig pk. B.-A. véd. I~557 174211916 1052
2 Pént. Petra Orzöangy. t .Iusztina 19 559 17 401~953 12 3
3 Szo, Helga Lis. sz. Teréz Ar. Dénes 6 O 17372036 13 8
40. hét. Szenth. u. 18. vas. Máté 22. 34-46; Kor. 1. 4-9.

4 Vas. D. 18. Fer. ([ D. 19. Ass. F. D. 19. Hier. tA. 16 2 1735 2136114 6
5 Hétfő Aurél Placid vt. Karitina eaIE 6 3 1733 22481442
6 Kedd Brunó Brunó hv. Tamás aps.- eaIE 6 4 1732 - -1527
7 Szer. Amália Olvasös Bi-A. Szergius, B. ~ 6 5 1730 O 8 1554
8 Csüt. Etelka Magy. N.assz. Pelágia

1=

6 71728 134 1617
9 Pént. Dénes Dénes pk.vt.] AH. Jakab 6 9117261 2 59 1637

10 Szo, Gedeon Borgia Ferenc Eulamp vt. 6101724 423 1654
41. hét. Szenth. u. 19. vas. Máté 9. 1 -8; Efez. 4. 22-28.

11 Vas. D. 19. Brig. @ D. 20. Placidial D. 20. Fülöp n 1
612 1722 551 1711

-12 Hétfő Míksa Miksa pk. vt. Tarák n 613 1720 720 1733
13 Kedd Kálmán Ede kir. hv. Kárp ~ 614 1718 848 1758
14 Szer. Helén Kalliszt p. vt. Paraszkeve ~ 615 1716 1018 1830
15 Csüt. Teréz Teréz sz. Lucián Air 617 1714

1

1139

1

1913
16 Pént. Gál Gál apát t Longiri. Air. 619 17 12 12 47 20 9
17 Szo, HeGvig Hedvig assz. Ozeás pr. ~ 620 171013412115

42. hét. Szenth. u. 20. vas. Máté 22. 1-14; Efez. 5, 15-21.

18 Vas. D. 20. Luk. ) D.21.LUk.ev.[D. 21. Luk. ~1622 17 8 1420 2227
19 Hétfő Lucius AIk. Péter Joel pr. " 623 17 7 1449 2340
20 Kedd Iréne Vendel, K. J. Artémiusz tA 624 17 5 1510
21 Szer. Orsolya Orsolya sz. vt. Hilárion til 626 17 3 1527 054
22 Csüt. Előd Kordula sz. vt. Aberc pk. * 627 17 11541 159
23 Pént. Gyöngyike Ignác pátr, t Jakab # 629 1659 1550 3 5
24 Szo. Salariion Ráíael íöangy. Arétasz és t. rw 631,1657 16 8 410

43. hét. Szenth. u. 21. vas. Ján. 4. 47-54; Efez. 6. 10-17.

25 Vas. D. 21. Blan. D. 22. J: Kr. kll D. 22. Marc. rw 632 1656 1621 516
26 Hétfő Dömötör @ Dömötör vt. Demeter vt. rw 633 1655 1637 624
27 Kedd Szabina' Szabina vt. Ne~ztor vt. _~ 635 1653 1656 732
28 Szer. Simon Simon és.Iud. Terenc vt. ~ 636 1651 1719 842
29 Csüt. Zenő Narcisz pk, Ábrahám r~ tA 638 1649

1

1751 953
30 Pént. Kolos Rodr. AH. t Ze;ób vt. &1 639 16471833 11 1
31 Szo. Ref. emléke Farkas pk. tt Epimak vt. tk 640 16461927 12 1

Izraelita naptár. A hold fényváltozásai. Id6járás Hersehel szerint:
Okt. 3 = Thisri 22 S_Sem. az. A hó elején esős. szeles4= 23 Szimk. tho. ([ l,Jtolsó negyed 4-én 21 Ó. 15 p.

10= 29 S. Beresit időjárás. 11. után jobbra
12 = Markh. 1 Ros Khod. • Ujhold ll-én 14 ó, 6 p. változik. 18-26-ig hideg
17 = 6 S. Noakh. J> Első negyed 18-án 10 ó. 20 p. szeles napok. a hó vége19= 8 Seni böjt @ Holdtölte 26-án 14 ó. 34 p,
22= 11 Khamisi b. szép, enyhe.
24= 13 S.Lekh-L. Elsején a nap hossza 11 ó. 45 p; a hó ~ földközelben ll-én 6 Ú.26= 15 Seni böjt
31 = 20 S. Vajere végéig 1 ó. 39 p. fogy. földtávolban 24-én 6 Ó



Gazdasági tudnivalók
október hóra.

.~., ~, ..Y(., l.q.tj~..Jl:. .., .

Minden-gondotokat ő reá vessétek, mert neki gondja van reátok. (1. Péter 5. 7.)
Egyháztörténeti emlékeztető október hóra: 1. A heidelbergi egyetem alapítása 1386.
'2. A marburgi vita Luther és Zwingli között 1529; Torkos László '" 1839. -
4. Cranach Lukács * 1472; Flíedner Tivadar t 1864. - 5. Ezen a napon 1582-ben
XIII. Gergely új naptára értelmében okt. 4-ike után míndjárt 15-iket irtak. -
6. Komáromi Csipkés György + 1678. - 8. A Luther Társaság megalapítása 1884.
9. A tübingeni egyetem alapítása 1477. - 11. Ziska János t 1424; Zwingli Ulrik
i' 1531; 1. Rákóczy György t 1648. - 13. Petrovles Péter t 1557; Fry Erzsébet
t 1845. - 14. Pozsony a szent koronával Bethlen Gábor kezére jut 1619. Szebe-
rényi Gusztáv Adolf * 1816. -- 15. Bocskay győzelme Alrnosdnál 1604. A magyar-
honi evang. egyetemes egyházi Gyámintézet megalapítása 1860. -- 16. Cranach
Lukács t 1553. - 18. A wittenbergi egyetem megalapítása 1502. -- Pákh Mihály
* 1795. - 19. Thurzó Imre t 1621. A Baldácsy-féle alapítvány létesítése 1876.
22. Sántha Károly '" 1840. - 23. Huszár Gál t 1575. - 24. A westfáliai béke meg-
kötése 1648. - 25. II. József türelmi rendeletének kiadása Magyarország részére
1781. - 28. Nagy Konstantin győzelme Maxentius fölött 312; Rotterdami Erasmus

* 1466. - 31. Luther 95 tételének kíszögezése 1517.

Otthon: A szemesgabonák készletét
Jorgatni kell, Takarékoskodni kell a
szálastakarrnánykészlettel, amíg lehet,
zöldet is kell adagolni. Gondosan kell
a töreket és polyvát raktározni. A
tengeri, a répa s a burgonya betaka-
rílásáí sürgősen be kell fejezni. A
sárgarépát és petrezselymet a pincé- I~·....~·~·~·~~..··~~·~~~..·~·~~~·~·~~~~·~~·~:~·~~~~·~··~~.~.~.~.~~~~~~

ben homokba rakjuk.
il. szántóföldön az őszi. vetést foly-

latjuk. A tavaszi vetés alá szánt föl-
det megforgat juk. Trágyát hordunk a
Iöldekre.

A yyiimö!asösben: Porhanyítani és
lrágyázni kell a gyümölcsfák tövét,
A fiatal fák törzsét tövises ágak fel-
kőtésével biztosítani kell a nyulrágás
ellen. A diót gondosan kihéjazva zöld
burkából, erős sósvizben kefével le-
mossuk és szellős helyen kiterítjűk,
többször megforgat juk, hogy meg ne
avasodjék.

A kertben: Termény takarítás, ásás,
trágyázás.

4 szöllőben: A szüretet a legjobb-
száraz időben tartani.

A méhesben: A méhek most már
téli pihenőre készülnek. Ezt elő kell
segíteni; a kasokat kivűlről sárral
kell betapasztani, hogy azokhoz sem-
miféle méhellenség ne juthasson.

/! -e-:f~g~~(.~ ~..~...~..~.~.~.~.~.~,~.
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Amit nem szabad cselekednünk, arra ne is gondoljunk. (Epiktetos.]



November
(30 nap)

Régente: Nyilas hava.
~, I

Oszuló.

I
I!
I!

Nap -\-protestáns 1 Róm. ~ath. Új görög \ Q: 1 ~el~IO~~gla \ ~elt~I~~ugla
o p. ö. p. o. p. o. p.

44. hét. Szenthá.romság u. 22. v. Máté 18. 23-35; Filipp 1. 3-11. -1 --1 \ Vas. D. 22. Mar. D. 23. Mindsz'l D .. 23.~oz. I~642164520351250
2 Hétfő Achill . Halottak P. Acind. es t. ~ 64416432151 1327
3 Kedd Győző [ Hubert pk. Acepszim. ~ 645164123111357
4 Szer. Károly Borom. sz. K. N. Joannic ~ 647 1640 -- 1419
5 Csüt. Imre Imre herceg Galaktion !ti 6481638 034[1439
6 Pént. \Lénárd \Lénárd hv. t Pál pk. mt 1650\1636 1561456
7 Szo, Rezső Engelbert pk. Hieron és t. n 6511635 3181514
45 hét Szentháromság u. 23. v. Máté 22. 15-22: Filipp. 3. 17-21.

8 Vas. D. 23. Gottf. D. 24. Gottfr.\ D. 24. Mih. f. n 653116341445 1533
9 Hétfő 'Tivadar ~ Tivadar vt. Porfír vt. qItE 6541633 612 1555

10 Kedd Luther M. AvelI. Andr. Oreszt. vt. QlE 6561631 742 1624
11 Szer. Márton Márton pk. Menna vt. PJr 657 1630 9 917 2
12 Csüt. Jónás Márton p. vt. Alam. Ján. ~ 659 1628 10271753
13) Pént.) Szaniszló ) Koszt. Szan. t Ar. sz. .Ián. 1~17 O 1627 113011857
14 Szo. KIementina : Jozafát vt. Fülöpaps. 0." 7 1 1626 12161942

46. hét. Szentháromság u. 24. v. Máté 9. 18-26; Kol. 1. 9-14 .

15 Vas. D. 24. Lipót .R. 25. Gertr'l D. 25. Guri. I~7 31625 1250 2124
16 Hétfő Otmár Odön pk. Máté ~ 7 51624 1313 2239
17 Kedd Hortense ]) Csod. Gerg. Csod. Gerg. lt1 7 61623 1332 23j7
18 Sz er. Ödön Pét., Pál bazil. Plátó vt. '# 7 81622 1348 --
19[ Csűt. [E"'ébel Erzsébet a. Barlaam vt. ~ 7 91620 14 2 054
20 Pént. Jolán IValois sz. F. t Do' Gergely ~ 171011619 14151200
21 Szo. Olivér B.-A. bern. B.-A. felaj. WI' 7121619 1428 3 5

47. hét. Szentháromság u. 25. v. Máté 24. 15-28; 1. Thess 4. 13-18.

221Vas. D. 25. Cecil.I D. 26. Cecilia 1D. 26. Filé. cn' 1713 1618 14441411
23 Hétfő Kelemen Kelem. p. vt. Amfilok pk. ~ 715 1617 15 1 5 19
24 Kedd Emma Ker. sz. Ján. Kelemen p. ~ 716 1616 1523 630
25 Szer. Katalin ® Katalin Katalin vt. ~ 718 1615 16 1 741
26 Csüt. Milos Berch. sz. J. Alip [: 719[12151631 851
27 Pént.1 Virgil Virgil t Perzsa Jak. 72116141,723 9'54
28 Szo. Stefánia István ap. vt. Új István 722 16 13 1828 1048

48. hét. Advent Úriövet 1. vas. 'Máté 21, 1-9; Róm. 13, 11-14.

29! Vas.! D. 1. Noé !D.1.Szaturn.!D. 27. Para'I~17231161311941!1128
90 Hétfő András András aps. András aps. H 725 16 122100 1200

Izraelita naptár. A hold fényváltozásai.
ldöjárás Herschelszerint.

A hó eleje meleg, derült,
Nov. 7 = Markh. 27 S.Khaj Sz. [ Utolsó negyed 3-án'8 ó. 18 p. 3-9-ig változó, 9-17-ig

II = Kiszlev 1 Ros Khod. ill Ujhold 9-én 23 ó. 55 p. szép, 'enyhe, 17-25-ig
14= 4 S. Toldolh ]) Első negyed '17-én 3 Ó. 13 p. hideg. viharos hóesés. A21= II S. Vajeze ® Holdtölte 25-én 8 ó. 10 p. hó vége változó.2'8= 18 S. VajisI.

~ E hó elején a nap hossza 10 ó. 3 p.; ~ földközelben 8-án 16 ó.
a hó végéig 1 ó. 15 p. fogy. földtávolban 20-án 18_ó.



Ne tévelyegjetek. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok. (1. Kor. 15, 33.) _
Eflyh6:ilörléneli emlékeztető november hóra: 1. Iluszár Gál bevégezte 'Bornemissza
Péter, ,«.\Z evangéliomokból és az epislolákból való tanulságok» c. munkája 1. részé-
nek nyomását 1573. - 5. A konstanzi zsinat megnyitása 1414; Hans Sachs e 149(;.
Ilerickel János t 1539 ('" 1481); Lányi Illés t 1618 (" lt:)70). - 8. A fehérhegyi
csata 1620. - fJ. Chemnitz Márton 1522; az artikulárís helyekről szóló törvény
meghozatala 1681. - 10. Luther Márton :" 1483; az ész ünnepe Párisban a Notre-
Dame templomban 1793. - 13. Augustinus "'354c ~ 15. Bethlen Gábor + 1629;
Cornenius János + 1670. ~ 16. Gusztáv Adolf t 1632 (az új naptár szerint). -
17. Illésházy István nádorrá választása 1608. - 21. Schleiermacher Frigyes t ,1768 .
.'22. Lethenyei István a wiltenbergi egyetemre beiratkozott 1609; Alvinczi Péter
t 1634. -.24·. Knox János t 1572 (" 1505). - 2ű. A clermonti zsinaton II. Orbán
pápa a keresztes háború megindítására lelkesít 1095; 1. Rákóczi György erdélyi

fejedelemmé választása 1630. - 28. Lang Mátyás t 1682 C' 1643).

Otthon: Ha száraz a tengeri, úgy a
hízók szükségleleil lemorzsolj uk, de
mindig csak annyit, •• amennyi az
azonnali Iogyasztásra szükséges. Meg-.
kezdjük a takarmányrepeévei az ete-
tést, Bevégezzük a kendertörést és
tilolásl. Megkezdjük a fonásl.

Az istállóban: Az őszi munkák be-
fejezése után az igás állatok takar-
mánya szükebbre szabható. A vemhes .
állatokat gondosan járlatjuk és takar-· .'_ A;
mányozzuk. A fejőstehenekkel meg- -c-

kezdjük a répaetetést. Minél nedve-
sebb a takarmány, annál töbti a tej,.;:-' ..é
ha kellő erőtakarmányt adagolunk, LG.,·Fo/!.~~:W:"
úgy annál több a vaj. Nagyon fonlos
az állatok vakarás a és kefélése,

A. mezőn: Mig az idő engedi, szán-
tunk. Ha a szánlás kifogyott, trá-
gyázunk.

A gyümö{csösben: Trágyázunk s a
száraz ágakat levagelossuk Lombhul-
lalás után permetezés .

.4. kertben: Tisztogatunk, trágyá-
zunk és ásunk

Gazdasági tudnivalók
november hóra.

A szőllőben: Hidegebb éghajlal
alatt idejekorán be kell födni a szöl-
löket, még mielőtí beállnának a fa-
gyok. Trágyázás. A karók felszedése.

A méliesbeti: A kasokat be kell
födni, hogy a mélrek .a hideg ellen
védve legyenek.

··J&r:·r#···~·f.J.;:2J..:....;..

A vagyon olyan mint a tűz, - á legjobb szolga, de a legrosszabb úro (Carlyle.)



December
(31 nap)

Régente: Bek hava.

Télelőhó ..

Nap I Protestáns. 1 Róm. kath. -1 Új görög
1

[ I ~eIt~I:~ugta 1 ~el~I~~ugta
óp op op óp

1 Keddi Elza 1Elegy pk. 1Nahum pr. IN 19251161112220 1224
2 Szer, Aurélia [ Bibiana vt. Habakuk pr. ~ 7 27 16 11 23 49 1244
3 Csüt. Oli~ia- I Xav. s~. Fer: Szofoniasz ii 728 1611 -- 13 1
4 Pént. Borbála Borbála sz. Borbála vt. ~ 729 1610 05911318
5 Szo. Vilma Szabbasz ap. Szabbasz In' 731 1610 2211336
49. bét. Advent 2. vas. Luk. 21, 25-36 i Róm. 15, 4-13.

6 Vas. D. 2. Miklós D. 2. Miklós D. 28. Miklós n 1732 16 9 344 1356
7 Hétfő Ambrus Ambrus pk. Ambrus q;e 733 16 9 510 i421
8 Kedd Mária Szeplőt. fog. Patáp q;e 734 16 9 637 1454
9 Szer. Natália • Fourier PéteI' B.-Assz. f. ~ 735 16 9 759 1538

Csüt. Judit - Melkiades p. Hermegén lJr 735 16 9 91°1163610 ,

11 Pént. Árpád Damáz p.hv.j Dániel st. ~ 736 16 910 61747
12 Szo. Gabriella Ottilia sz. Szpiridíon ~ 737116 9104519 2

50. bét. Advent 3. vas. Máté 11 2-10: Kor. I. 4 1-5., ,

13 Vas.- D. 3. Luca D. 3. Luca sz. D. Eusztrát ~ 738 16 91114 2018
14 Hétfő Szilárdka Nikáz pk. vt. Tirzus vt. ~ 739 16 91135 2131
15 Kedd Johanna Valerián Elentér pk. ~ 740 16 91153 2240
16 Szer. Albina ) EtelkaKán. tt Aggeusz pr. ~ 741 16 9 12 7 2347
17 Csüt. Lázár Lázár Dániel pr. ~ 742 16101220--
181 Pént.1 Auguszta Gráciánpk.tt Sebestyén vt. (jif 743 16 10112 341 O 5,2
19 Szo. Viola 1Pelágia tt Bonifác vt. 1cn' 743 16 10 12 48 1 58.

51. bét. Advent 4. vas. Jan. 1, 19-28 i Filipp. 4, 4-7.

20 Vas. D. 4. Teofil D.4.Timót,M. D. Ignác vt. (jf1 744 1611 13 5 3 5
21 Hétfő Tamás Tamás aps. Juliána sz. ~ 745 1611 1325 414
22 Kedd Zenó Zenó vt. Anasztázia ~ 745 1611 13'51' 526
23 Szer. Viktória: . Viktória Krétai 10 vt. ~ 746 1612 1417 637
24 Csüt. ÁdámésÉva Adám és É.tt Kar. el. bőjt ~ 746 1613 1515

1

743
25 Pént, Nagykar. @ Nagykarács. Nagykar. -ss 746 1613 1617 841
261 Szo. 1István 1. vt, Sz. Istv. 1. vt. lIstensz. M. I~ 747 1614 1720 926

52. bét. Luk. 2. 33-40 iGal. 4. 1-7.

27 1Vas. D. János ID. János aps. ~. Istv, 1. vt. ~ 747 1615 1848 10 1
28 Hétfő Kamilla Aprószentek T. ezer vt. ~ 747 1615 20 91028
29 Kedd Dávid Tamáspk, vt. Aprószentek ~. 748 1616 2130 1650
30 Szer, Zoárd Dávid Anizia vt.

1:
748 1(>17 2.249 11 8

31 Csüt. Szilveszter Szilv. p, hv, Melánia 748 1618 -- 1124

Izraelita naptár. A hold fényváltozásai. Idiijárás Herschel szerint.

Dec. 5 = Kiszlev 25 S. Vajesen ([ Utolsó negyed 2-án 17 Ó. 51 p.
Az eleje _kellemes, enyhe,

11 = Tebeth 1 Ros Khod. ~ Ujhold 9-én 11 ó. 16 p.
9-16.hideg napok, 16-25.

12= 2 S. Mikez szép, hideg idő, a hó végén
19= 9 S.,vajigaz Első negyed 16-án 23 Ó. 43 p. kemény fagy.
20= 10 Jer. ostr. b. _ Holdtölte 25-én O Ó. 24 p.
26= 16 Vaíeklu ~ földközelben 6-án 19 ó.
31= 21 Sobeb.böit Elsején a nap hossza B Ó. 46 P.~i a hó földtávolban lB-án 13 Ó.

22-ig 20 p. fogy i azután 4 p, nő. Tilkezdet 22-én 20 Ó. 30' p.



Aldott legyen az Úr mindörökké. Amen. Amen. (91. Zsolt. 53.)
Egyháztörténeti emlékeztető december hóra: 3. D,évay Biró .Mátyás beiratkozott a
wittenbergi 'egyetemre 1529. - 4. A lipcsei egyetem alapítása 1409. A tridenti
zsinat berekesztése 1563. ~ 5.' Evang. egyházunk zsinatának megnyitása 1891.
8. A vatikáni zsinat megnyitása 1869. - 10. Luther elégette az átokbullát 1520.
18. A tridenti zsinat megnyitása 1,545. Gellért Keresztély t 1769.- 16. A jezsuiták
kitiltása Erdélyből a meggyesi országgyűlésen 1588. Linzi békekötés 1645.. - 19. 'Kál-
máncsehi Sánta Márton t 1557; Gusztáv Adolf * 1594 (új naptár szerint). -
20. Luther Mártonné szül. Bóra Katalin t 1552; Vitnyédi István * 1612; Szemerei
Matkovich Pál t 1823. - 21. Limberger István * 1825. - 22. Czékus István * 1818.
23. Id. Ács Mihály t 1708. - 24. Thurzó György t 1616; BahilMátyás t 1761.
27. Pákh Mihály t 1858. - 29. Bocskay István t·1606. -.31. Wiclif János t 1384;

Nikolsburgi iJéke~ötés 1621; ~páczai Cseri János t 1.659.

. Gazdasági tudnivalók
december hóra.

I
/

Otthon: Foly tat juk a gabonaforga-
tást, roslálást, triörőzést. A tengerit
szükséglet szerint morzsolj uk. ..~ kerti . _ - .
magvakat és gyógynövényeket osztá-
lyozzuk, a fölösleget értékesítjük A
gyümölcs kiválogatását gonddal vé-
gezzük, mert a romlott gyümölcs el-
rontja a többit is. A fonast foly tat-
juk, a gazdasági szövést megkezdjük.
Fokozatosan valamennyi gazd. nap-
lónkat lezárjuk. hogy .január havá-
ban a vagyonmérleget előkészíthes-
-sük. Pontos szám adás nélkül csak
saját zsebünkel csapjuk be. Az évi
~ldókat és számlákat ki kell egyenlí-
teni. A követeléseket az új nyilván-
tartásba át kell vezetni. Kosárfonás,
keíekötés, fafaragás a téli hónapok
ban gyakorlandó.

A.z istállóban: A szálas takarmányt .zll" ...f..~~
adagolva etessük,: hogy elejét ve-
gyük a céltalan takarmánypusztítás- .
nak. A hízók istállóját melegen tart-
sllkCsak állott vizet itassunk. Ugy
szellöztessük az istállót, hogy ki ne
hűljön Gondoskodjunk, hogy ellés-
kor az állatoknak kellő helye legyen.
Jártassuk az állatokat. Nagy hideg- .
ben az egész állományt az istállóban
ilassuk. A hízóba fogott sertések
moslékát sózzuk, mert így étkesebbé........ ......•
válnak Ha a szemes tengerit nem
szivesen eszek, darálva adagoljuk

A baromfiólakban : Gondoskodj unk
érdes, iszapmentes homokfürdőről .
állott vízről. Nagy hidegekben a ta-
réjukat vazelinnal vagy sótalan zsír-
ral kenjükbe. . .

A természet ismerete út a teremtő nagyságának csodálatához; a természet az
isteni hatalom legjobb szemléltető eszköze. [Liebig.]
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Névnapok.
Ábel január 2 Eduárd márc, 18, máj. Ibolya aug. 7 Ludovlka szept. 3 Rezső (Rudolf) április"
Abralrárn aug. 16 2.6, okt. 13 Ida ápr. 13 Lukács okt. 18 nov. 7 •
Achil nov. 2 Edith szept. 16 Ignác febr. 1, [ul 31, LukrécIa julIus 9 Rikárd április 3
Adalbert szept 27 Egyed szept. 1 okt. 23 M k j Robert junius 7
Adám szept, 9 Elek julius 17 Illés julius 20 a ár anuár 2 Rókus aug. 16
Adám; Eva dec. 24 " Elemér' febr. 28" lima ápr. 18 Magda má,lus 27 Róland május 29
Adél jan. 29 ' Eleonóra febr. 21 Ilona aug. 18 Mag~olna JUI. 22, aug. R.omán febr. 29, aug. 9
Adotár ápr; 21 Elia febr. 10, rnárc ,24 Imre nov. 5 Malvma okt, 1 R.óza aug. 30
Adol~ febr. 12 Elód okt. 22 Ince julIus 28 Manó m~rc. 26 Rozália szept. 4
AdorJá!, márc. 5 Elvira febr. 10 Ipoly aug. 13 Marc~lI Január 9 R.ufina julius 10
Agata tanuár II, .tebr. 5 Elza dec. 1 ' Irén okt. 20 MarCIOn ápr. 26.
Agnes Január 21. Emánuel.(Manó) rnárc. 26 Irrna május 3 M~r~,t jun. la, JUI. 20 Salamon okt. 24
Agoston aug. 28 Emil máJUS 28 István aug. 3 és,20 dec 26,Mana aug. 15, szept, 8, Samu aug. 21
Akos febr. 27 Emilia julius 19 . ' Iván jun.'24 ' . d~cember 8., Sándor febr. 26, márc. IS
Ala~ár .március II Emma ápr. 19, nov. 24 Izabella julius 12 Mána névnapJ~ szep', Sára január 19
AlaJOS jun, 21 Emód aug. 9 Izidor márc 30 ápr 4 temberben, kísasszony Sarolta május 19
Albert ápr. 23 Engelbert nov 7 Izsó aug 26 ' .• utáni első vasárnap Sebestyé" január 20
Albln márcIus 1 Eörs julius 14' .• Már!a.Magdolna jul. 22 Simeon február 18
Alfonz okt. 30 Ernesztina aug 29 JácInt julius 3 Mananna nov. 1 Simon jan. 5, okt. 28
Alfréd febr. 23 Erhardt április' 9 Jakab máj. 1, [ul, 2-5 Márk ápr, 25, jun. 18, Stefania nov. 28
Alice jun. 23 Erich máj. 18, szept. 10 Janka május 24 októ~er 17 Szabina okt. 27
A1mos február 20 Erika aug. 31 János nov. 24, dec. 27 Márta jullus 29 Szaniszló nov. 13
Amálla juI. la, okt 7 Ervin április 26 Jenó julius 13 Márton nay. 10 és 11 Szeréna jan. 28
Ambrus ápr, 4, dec 7 Ernő január 12 Jeromos szept. 30 Mártonka Január 30 Szerénke szept. 14
Amos március 31 --Erzsébet nov 19 Joachim márc. 20 Máté szept. 21 Szervác május 13
Anasztáz aug. 17 Eszter máju; 24 Jób szept. 27 Matild márc. 14 Szeverin január 8
András (Bandi) febr. 4, Etelka okt. 8, dec. 16 Johanna .dec. 15 Mát~ás febru.ár. 24 Szeverian február 21

nov. 30 Eva dec 24 Jolán nov. 20 MaxImus máJUS 29 Szidoni a junius 1
AngelIka (Angyalka) Ezsalás julius 6 Jónás nov. 12 Medard junius 8 Szilárd április 22

május 31 Ezechiel április 10 Jonathán május II Melánla január 10 Szilvér junlus 20
Anna febr. 19, jun 2, 'F " József febr. 4, márc. 9 Menyhért aug. 22 Szilveszter dec. 31

lullus 26 áblán januar 20 aug, 27, szept. 18 M~tód julIus 17 Szinér dec. 12
Antal jan. 17, jun 13, Farka~ szept. 1, aug 23 Judit jul. 30, dec. 10 M!hály szept, 29 Szosztén nov. 28

julius 5 Fa~slt~1Us febr. 15 Julia, Juliána febr. 16, M!klós dec. 6 Szótér április 22
Antonia jun. 13 Fehx. jurnus 9. május 22 M!ksa okt. 12 Szörény január 8
Antonius május 10 Ferdmá,;,d máJUS 26 Julián január 9 MiI~s nov. 26 Sylvia nov. 26
Apollinus julius 23 Ferenc Jan. 29, jun. 16, Jusztin junius 16 Mórtc szept. 22 Tamás márc. 7, dec.
Apollonia január 28 okt..4 és 10, dec. 3 Jusztina szept. 16 Mózes máJUS 16
Aranka február 8, dec. 2 Flóra jun. 19,. nov. 23 Kajetán ápr. 22 Nándor május 30 Ta~~á~sJ'~uár 12
Arisztld ápr, 27. Flóná.n (Flór.'s) máj. 4 Kalliszt okt. 14 Na oleon maius 7
Armtn ápr. 7, máJUS 10 Fr~nc,ska. (Fam) márc. 9 Kálmán okt 13 N p. kt 2J9 Tádé január 24
Arnold junius 18 Fnda máJUS 6 1( '.' arcisz o . Terézia juI. 8, okt. 15
A á 2 Frlderika szept 20 amil, .I(amllla dec. 28 Natálla dec. 9 Tekla szept. 23 .

ron pr. F . . II' Kanut Jan. 19 Nikáz dec 14 Teobald julius 1
Arpád. márc. 31, dec II /.'Ii.yes JU us 18 Károly jan. ,28, nov. 4 Nikefor m·árc. 13 T d ' t II
Artur Január 22 ulop máj. 1 és 26, Karelln febr. 2 Nikodém szept. 15 T~~fi?'~e~~To'
Atala ápr, )5 (1aug. 23 _ I(atalln febr. 13, ápr, 30 Noé nov. 29 Tibold julius 1
Atauáz máJUS 2 Jábor rnárc. 24 nov. 25 Norbert junius 6 Tibor ápr, 14, aug. 11
Ata.ná".,a aug. 14 Gabriella dec. 12 Kázmér márc. 4 O" Timon április 19
Atlt!a január 7 (Gál) Gallus okt. 16 Kelemen nov. 23 dó nov. 18A t d 18 Timotheus aug. 22

ugusz a eco Gáspár január 6 Keresztély ápr 3 Oktávián márc. 22 Titusz jan. 4, szept, 18
Aurél okt. 5 Gebhárd aug. 27 Klára aug. 12 . Ol~a julius 27 T' d 20 9
Aurélia dec. 2 Gedeon marc. 28, okt. 10 I(lementina nov. 14 OI~vér nov. 21 T~~á~rj~~f~s isnov.
Avell, András nov. 10 Gellért szept 24 Kleoíás szept. 25 Olivia febr. 20, dec. Tódor február 7
Balázs február 3 Genoveva ianuár 3 I(lotild junius 3 Olimpia m,árc. 10
Bálint február14 Gergely marc. 12, nov. Kocsárd ápr. 19 Orbán máJUS 25 Ub ul május 17
Barnabás máj. 18, jun. J J 17 (Csod.), máj. 9 Kolozs okt. 30 Orsolya. okt. 21 Ulrik julius 4
Beatrix julius 29 Gertrud márc. 17 Kenrád febr. 18 Oszkár julius 31 Valér dec. 15
Beata január 1 Gerzson február 22 I(onstantin febr. 1, máj. 21 Oszváld aug. 5
Béla április 23 Géza febru~r 25 Kornél julius 3 Ottö március 23 Valéria ápr, 28
Bella junius 2 Gizella máJUS 8 Kornélia márc. 3 Ottmár ,!ov. 16 Valter julius 16
Benedek március 21 Gotthárd május 5 I(ristóf rnárc. 15 Ottokár JUI. 2, nov. 4 Vanda január 26 ,
Benjaminjan. 3, marc, 3J Gottlieb márc. 6 Krlsztián márc. 13 Otl\lia dec. 13 Vazul junius 14
Bernát május 20 Gottfried nov. 8 I(risztina julius 24 Odön nov. 16 Vendel okt. 20
Berta aug. 6 Gráelán dec. 18 I(unigunda marc. 3 Ozséb aug. 14 . Vencel szept. 28
Bertalan aug. 24 Guidó szept. 12 Kunö dec. 10 Pál január 25, márc. 7, Veronika julius 9
Bertold jul. 27, nov. 17 Gusztáv jan. 16, rnárc, 29,I(virln marc. 30 jun 26, 29 és 30 Vid junlus 15
Blanka okt. 25 aug. 2 . Lajos aug. 19 és 25 Paskál máj. 17 Vldor január 13
Bódog jan. 14, nov. 20 Gyártás ,lun. 19 Lámpert szept. 17 Pátrik márc. 17 ~l~~~~i:z~~~: ~3
Boldizsár jan. 6 GGYö?ngylke02kt. 23 László jun. 27 aug -8 Paula márc, 22, jun. 3 Vilhelmina szept. 19
Bonifác máj. 14, jun. 5 y rgy ápr, 4 Lázár dec. 7 '. . Paulina jun, 22 Vllibald julius 7
Borbája dec. 4 Gyula ápr, 12 Laura [unius 17 Péter, Pál junius 29
BrIgita febr. 1, okt. II j1özö nov. 3 Leander febr 28. Péter jan. 31, febr. 22, ~11:::~s dj:c~·/o, [un. 25
Brúno okt 6 áramkirály, (Gáspár, .Lehel aug. 2' Apr. 29, máj. 19, aug. Vince ápr, 5, julius 19
Cecilia nov. 22 Menyhért, Boldizsár) Leó ápr. JI 1, okt. 19, dec. 5 Viola dec. 19
CIril julius 7 J~nuár 6 Leokádia dec. 9 Petra okt. 3 Virgil nov. 27
Coelestin ápr, 6 HaJn~lka rnárc. 27 Leona, Leontine jan. 4 P~tronell.a május 31' Virgilia január 31
Ciprián szept 26 dec 9 Hedvig 'okt, 17 Lénárd nov. 6 Piroska Jan. 18
Clrjék aug. 8 ' . Helga okt. 3 Lenke ápr. 29, juI. 23 Pius. május 5, julius 11 Xavér (Ferenc) dec. 3
Cyrill febr ~ márc 29 Helén okt. 14 Lidia április 8 Placidia okt. II Zakariás szept. 6

., • Henriette márc. 16 Lll! julius 11 Placidus okt. 5 ZI' á 23
Damaskus dec. 11 Henrik julius 15 Lipót nov. 15 Polykarp január 26 Z~n~a d~,::,:u22r
Dániel julIus 21 Heribert rnárc. 16 Lívla áprilís 6 Polixena szept. 24 Zenó okt. 29
Dávid dec. 29 Hermin ápr. 13, aug. Longinus marc. 15 Pongrác május 12 Zit á ill 27
Dezsó máj. 23, dec. 15 Higin január 11 Lóránt január 15· Rafael jun. 20, okt. 24 Z~:rd Páec

s
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Dénes okt. 9 Hilárion okt. 21 Lethar január 27 Ráhel február 4 Zoltán márc. 8, jun. 23
Domonkos aug. 4 Hilda szept. 3, jun. 17 Lőrinc aug. 10 Rainer junius 17 Zsigmond május 2
Donát febr. 17, aug. 7 Huba aug. 19 ) Luca dec. J3 R.ajmund január 7 Zsófia május 15
Dorottya febr. 6 Hubert márc. 20 Lujza márc. 2 R.ebeka szept. 2 Zsolt április 10
Dömötör okt. 26 Huj!'ó aor, 1 Ludmilla szept. 17 Reflna szept. 7 Zsuzsánna február 19



~------------------r.--"------~---------r------------------~~------~~------~100kgr. I 1köbm. 100kgr. I
. térfogata Takarmány- térfogata
köbméte- és alom féle súlya köbméte-

rekben kilogr. re kben '

Takarmány-
és alomféle

, 1 kőbm.
súlya
kilogr. ~

Hüvelyes szalma. '. './/
Törek .
Polyva .
Répa .
Burgonya .
l'arlórépa. .. .-. ..
Olajpogácsa .. .. ..
Korpa .
Buza .
Rozs ',' "
Árpa., .. " " ..
Zab ., ~, .
Repce .

45-60
30-45
22-30

580-630
600-700
480-530
320-350
270-320
625-730
625-720'
580-'020
400-,.450
625-:-730

1'65-2'20
0'50-0'55
,(l'43-0'50
0'15-0'17
0'14-0'16
0'18-0'20
0'28~0'31
0'31-0'37
0'13-0'16
0'13.-0'16
0'16-0'17
0'22-0'25
0'13-0'16
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Hasznos tudnivalók a gazdálkodók számára ..
1. Gazdasági növényeink termesztési viszonyai ...

I Vetömag kat. holdanként A vetés I Az alá, Termése Amag
Vetés

,'OC sortá- takarás kat. holdanként hektol.

Fórt 1
Ilészkes

,.,.'"
Növény neve SOrOS ~~ volaága mélys. mag 1 szalma ~úlya

ideje .., .,
vetésnél ::;:: centiméter métermázsa k'g

Őszi buza szepL-okt. 110-170 90-120 kgr 11-15 4-5 8-15 15-30 72-84
Tavaszi buza márc.-ápr. 120-170 110-15~ " 11-15 4-5 7-10 8-18. 72-78
öszirozs . szept 100-150 80-125 . , " 11-15 2'5-5 6-12 15-30 68-75
őszi árpa. aug.c-szept. 100-180 70-120 11-15 4--5 9-10 12-20 56-66
Tavaszi kétsor. árpa márc.- ápr.: 120~2oo 80:""'125

" II-I~ 4-5 7-14 10-15 58-74
Tavaszi négysoros

' " 170-220 130-160 " 11-13 4-5 6-10 7-14 56-70
Zab.

máj,--=--jún,
150-300 120-180 , " 11-15 4-8 6-12 12- 25 36-52

Köles 20-30
1

12-18
1

" i2-20 1 1-2' 6-121 10-20 62:"'75
Tengeri ápr.-';láj. 25~,50 12-25 " ~5'-80 5-10 10-20 15-;5 72-84

', 2. A takarmánynövények és azok termesztési viszonyai.. ..
I ' Vetömagezükséglet A vetés 1Az alá, Termése kat. hold~nkénl :Amag I

Vetés
'oc sór tá- takarás h ekto l.

Növény takar- 1 magnak
..:4 .:

volaága mélvs. zölden 1 széna. I mag ,súly aneve mánynak :t:tideje .., ., ---
kai, holdanként ::<: centiméter métermázsa kg

Takarmányrozs szept, 80-125 kg 11-121"'4-5 140-2001 ' 1
;0':""76

Mohar. május 16-18 16-18 10-12 1'-1'5 , 17-28 5-7 68-72
Csalarnádé ápr.v-jún. 50-110

10"":'14 "
ll-IS ,4-6 200-300 40-70 72-85

Lucerna márc---épr. 10-14 " ll-IS 1'5-2'5 120-150 25-45 2-5 76-80
Vöröslóhere . " 8-12 8-12 " 11-15 1-2 100-120 25-40 0'8-2'5 70-80
Baltacim.

már~ius
80-100 80--100

" 11-15 1'5" 3 60-90 15-25 2-5 27-33
Tavaszi bükköny, 90-110 50-80 .. 12-30 2'5-4 15-30 6-10 76-84

. Tavaszi borsó . marc.c-apr.
100-

115
1

60-70 "
12-30' 3-5 120-180 6-12 76-82

öszi borsó aug,--- szept, 80-110 50-60 " 12-30 3-5 150-200 6-10 76-84
Keszthelyi keverék auguszt. )50 rozs rozs sz. 05-1 65,10 repce ~ repce 10 ,

3. Különféle takarmánynemüek és alom anyagok súlyá és térfogata.

Zöld fü ., ., " .,
Zöld takarmány ..
VermeIt, zsombolyá-
zott takarmány. ..

Répalevél .
Réti széna .
Sásos széna .. .. ..
Sarju .. . . ...
Here, lucerna, balta-
cim, széna .. ., ..

Zabos bükköny, széna
Oszi gabona szalma .
Tav. gabona szalma,

11

'320-360
310-400

550-580
360-400
.100-110

60-70
90-100

80-95
90-100
60-75
45-60

0'27-0'30
0'25-0'35

0'17-0'19
0'25-0'30
0'85-0'90
1'40-1'65
0:90-1'00

1'10-1'25
1'00-1'10

1

1'20-1'40
1'40-1'80

4. Súlyvesztesége a terményeknek az elraktározás ideje alatt;
Sulyabólveszít a be száradás következtében 9-12 hónap alatt a buza és a rozs 1-20/0-ot·

az árpa és zab 2-3 %-ot, a hüvelyesek 2-4 %-ot, a burgonya 8-10 %-ot, arépa prizmában
6-10 %-ot, a széna 8":""'10%-ot, a repce 6-80/0-ót, a lófogu csöves tengeri 8-15 %-ot, a
közönséges magyar tengeri 7-11 %-ot, az apró keményszemü tengeri 5-7 %-ot i 100 kgr.
csöves tengeriről, a fajta szerint változó an körülbelül 75-90 kgr. szemet lehet morzsoltan kapni.
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5. Vemhességi naptár.

Ha a vemhesség II -r-r- a_k_k_o_r_a_n,n_a_k_v_é-"g"--e_:--, II

! kezdete lovaknál I tehenekI?-él I juhoknál és kecskéknél I dísznöknál

január 1 d~cemb:r 6 október 12 1, június 3 április 30
" 16 ,,21 " 27 " 18 május 15

február 2 január 7 - november 13 július 5 június 1
- ,,15 20 26" 18 " 14

március 1 február 3 dec,e~ber 10 augusztus 1 " 28
" 15 " 19 ,,26 ,,17 július 14

áprílís 1 március 6 január 10 szeptember 1 " 29
" 16 " 21 j. 25 •. 16 augusztus 13

május 1 április 5 február 9 október 1 ,,28
.; t6 " 20 " 24 " 16 szeptemb. 12

június 1 .május 6 március 12 november 1 ,,28
" 15 " 20 " 26 ,,15 október 12

július 1 június 5 április 11 december 1 " 28
" 15 " 19 " 25 ,,15 november n

augusztus 1 július I 6 május 12 január l' 28
" 17 " 22 " 28 " 17 dece~ber 14

szeptember 1 augusztus 6 június 12 február 1 ,,29
,,16 ,,21 " 27 " 16 janl!ár 13

október 1 szeptember 5 július 12 március - 3 " ' 28
" 10' ,,14 " 21 " 12 február 6

21 ,,25 augusztus 1 " 24 " 18
nO~~lÍIber 1 október 6 ,,12 április 3 " 28

,,15 • 20 ,,26 " 17 március 14
december 3 nov~mber 7 I szeptember 3 május 5 I április 1

,,15 ,,19 ,,25 " 17 " 13
•. 30 december 4 október 10 IUnlUS 1 " 28

A v.mh'$8ég tartama a szélsőségek szerint léné! 330-430 nap (11 hól, szamárnél 335-365 nap 112 hól, tehénnél
240-330 nap (9 hól, juhnál 145-160 nap (5 hól, hecskénél 147-154 nap (5 hól, diszn6nál 110-136 nap (4 hól, h4ti
nyulnál 28~32 nap (1 hól, kulyáná/ 58-65 nap- {2 hó], macskánál 44-54 nap (P/. hól. - A kotlás tart a tyukokndl
19-24 napig, rendesen 21 napig; a pulykákná/: 26-29 nap'ig; a ludaknál: 28-33 napig; a réeékné] (kacsáknál)

28-32 napig és a galamboknál 17-19 napig.

6. Növendékállatok szoptatási
időtartama. 1

7., Az állatok betegségére való szavatosság.
Az eladó jótállani köteles:

Lovaknál: Taknyosságért 15, kehességért 15, csökö-
nyösségért 30, buta-csiráért 30, börféregért 30, havi vak-
ságért 30, fekete hályogért 30, rozsféregért 30 napig.

Teheneknél : Francia kórságért 30 napig.
Juhoknál: Himlőért 8, rűhért 8, férges tüdőnyavalyá-

ért 60, métely és májrothadásért oa napig.
Ser~éseknél: Borsóka-kórért 8 napig.

hónapLó és szamárcsikók
Bárányok
Malacok
Borjuk
Kecskegidák

3-6
3-4
2-21/2

21/2_31/2
2-21/2

A keresztyén időszámítás legnevezetesebb korszakai.
A r. év Jézus Krisztus születése óta Dionysius

szerínt az. ... • • . . . . . . .~. . .
Jézus Krisztus halála óta az . . . . . . . .
"Az elsökeresztyén római császárnak, Nagy Kon-

stantinusnak megtérésé óta az. . . . . .
A keresztyének üldözésének első betiltása óta az
A pápaság megalapitása óta az. . . . . . .
A honfoglalás óta az . . . . . . . . . . .
Géza fejedelem megkereszteltetése óta az. . .
1. Istv-án megkoronáztatása óta a . . _ . . .
Magyarorszá;:nak az európai független államok

közé való besoroztatása óta a. . . . .
A római és a görög egyház különválása óta- a
A delejtű megismerése óta Európában a .
A tatárok győzelme óta a magyarok fölött
A puska por felfedezése óta az
A könyvnyomtatás feltalálása óta a
Mátyás király trónra jutása óta a
Luther Márton születése óta a
Zwingli Ulrik születése óta a .
Amerika felfedezése óta a
Kálvin János születése óta.
A relormáció kezdete óta a
A rnohácsí vész óta a. . ~
Luther Márton halála' óta a , .
Gergely-féle naptár behozatala óta.

1
'" burgonya behozatala óta Eurépába a .

1931-ik Káreli biblia-fordításának megjelenése óta.
1898-ik A bécsi békekötés óta a . . . . . . .

A nikolsburgi békekötés óta . ,
A line! békekötés óta a . . . . . . . . . .
A westfáliai béke (a 30 éves háboru befejez.) óta a
A nápolyi gályákra hurcolt protestáns lelkészek

es tanitók kiszabadulása óta a .
A gőzgép feltalálása óta a. . . . . . .
I. ~ákóczi Ferenc szabadságharca óta a .
Az amerikai köztársaság megalapitás óta a
II. József türelmi rendelete óta a . . . .
Az 1791-ik 26-ik törvénycikk megalkotása óta a
A pesti evang. zsinat óta a
A védhimlö felfedezése óta a
Kossuth Lajos születése óta a
A táviró feltalálása óta a . ',' . . . . . .
Az 1848-ik törvénycikk megalkotása óta a. . .
Az 1859 szeptérnber l-i pátens visszavonása óta a
Az 1891-i,k maryarországi evang, zsinat össze-,

hivása óta . . . • . . . • • . • . .
A világháború kitörése óta a. . . . . . . .
A proletárdiktatura esztendeje óta a . . . . .
Horthy Miklósnak Magyarország kormányz6jává

választása óta a
A trianoni iga óta a

1619-ik
f620-ik
I329-ik
1035-ik
937-ik
930-ik

346-ik
341-lk
325;lk
309-ik
286·ik
283:ik

255-lk
232-ik
228·ik
155-ik
150-lk
146·ik
14!!-ik
141-lk'
.12.9.-ik

8!l·ik
ss-n
7l·ik

931-ik
877-ik
750-ik
690-ik
589-ik
4!H-ik
473-ik
448-ik
447-ik
438-ik
422-ik
4l4-ik
405-ik
385-ik
349-ik

40-il<
17-ik
12-ik

u.n
n-n
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Budapesti tájékoztató.
Miniszteriumok. Néprajzi Muzeum X. Tisztviselő telep.
Miniszterelnökség 1. Vár Szemgyörgy-tér 1. Nemzeti Szinház VIlI. Rákóczi-ut 37.
Belügyminiszterium 1. Vár Országház-ú. 30. M. kir. Operaház VI. Andrássy-ut 22.
Földmivelésügyi min. V. Országház-tér 11. Vigszinház V. Lipót-körut 14.
Honvédelmi min. L -Szentgyörgy-tér 3. Császárfürdő Ill. Zsigmond-u. 31.
Igazságügyi nún. V. Markó-u. 16. Szent Gellért fürdő 1. Gellért-tér 1.
Kereskedelmi nún. Buda Lánchid-u. 1-3. Lukács fürdő Ill. Zsigmond-u. 25.
Külügyi min. 1. Kir. palota. Széchenyi fürdő Városliget.
Népjóléti min. IV. Eskü-tér, Nemzeti és jóléti társadalmi egyesületek.
Pénzúgymin. 1. Vár Szentháromság-tér 5. Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége
Vallás- és közokt.-ügyi min. V. Hold-u. 16. VIlI. Mária-utca 7.
Irodalmi intézmények, kiadóvállalatok. Move VII. Podmaniczky-utca 45.
Magyar Tud. Akadémia V. Akadémia-u. 4. ~Országos ~ll,~tv~dő Egyes. IX. Ern?-u. ~1.
Kistaludy Társaság V. Akadémia-ú. 2. ! ~yer~ekvedo Liga VII. W~ssel~nyl-u .. ?'
Petőfi Társaság V. Szemere-u. 10. Clrsza~o~ ~ya~ és csecsemővédo-egyesulet
Luther Társaság VIlI. Szentkirályi-u. 51. .. 1. V.lllany~-ut 25. .. ,,,
Luther Muzeum VIlI. Szentkirályi-u. 51. Allarni Gyerrnekmenhely X. ullői-ut 86.
Szent István Akad. VIlI. Szentkirályi-u. 28. Gyógypaedagógiai intézetek.
Szent István -Akadémia 'kőnyvkiadó tár-]- Siketnémák m. kir. int. VIlI. Festetich-ll. 3.

sulat VIlI. Szentkirályi-u. 30. Beszédhibák javítására szolgáló állami
Kir. m. egyetemi nyomda VIlI. Muzeum- tanfolyam VIlI. Festetich-u. 3.

körut 6. ' Vakok intézete VII. István-ut 95.
Franklin Társulat kiadó intézet (Lampel) Állami gyógypaedagógiai nevelő intézet

IV. Egyetem-ú. 4. . 1. Alkotmány-u. 53.
Ath~nael!.m kiadó intézet VII. Erzsébet- Iskolák, intemátusok.

korut 1. . hit . leá Ii " t 'lKók . L' IV!{ K' 1 3 Ag. IV. ev. eany iceum es 111 ern a uso ai ajos . amermayer ..aro y-u.. IV. Vörös Pálné-utca 36.
Scholtz Testvérek IX. Ferenc-körut 19/21.. hit 1" , . l fi l 't VIIHornyánszky Viktor VI. Aradi-u. 14. Ag. I.V, .ev. cozepis c, . Ium, ernaus .
B th" ke ker VIlI G l' P'l 9 Damjanich-utca 28jb.~ :ma o~~v ~el. . yu al a -u, . Felsőbb ipariskola VIlI. Népszinház-u. 8.
Korhazak, klrnrkak, Tudomány Egyetem Muzeum-körut.
Fehérkereszt gyermekkórház IX. Tűzoltó- Műegyetem 1. Budafoki-ut,

utca 7-9. . Paedagogium, polgári iskolai tanárképző
Belgyógyászati klinika VIlI. Szenlkirályi- 1. Győri-u. 9.

utca 46._ Ev. főgimnáúum VII. Városligetí fasor.
Egyel. sehészeli klinika VIII. Baross-u. 23. Eötvös-kellegium 1. Ménesi-ut, -
Fogászati klinika VIlI. Mária-utca 52. Tanítók Háza VIII. Szentkirályi-u. 47.
Pasteur (ebdüh) kórház IX. Rákos-u. 7. Luther Otthon VIII. üllői-ut 24.'
Rókus kórház VIlI. Rákóczi-ut 31. Állami tanítónőképzőintézet (Erzsébet nő-
Slefania gyermekkérház VIlI. Üllői-ut 72. . iskola) István-ut 93.
Uj Szent János kórház Hieronymi-ut 1. Borászati tanfolyam II. Debrői-ut 15.
Bábak~pz~ VIII-. Rö~l~. Szilárd-u. 33. Vegyes.
Szernkórház VIlI. Mana-utca 39. Orsz. méhészeti felügyelő ség V. Országház-
Muzeumok, szin házak, fürdók. tér 11. ,.
Iparművészeti Muzeurn IX. Üllői-ut 33. Orsz. gazdasági munkáspénztár V.. Falk
Magy. Nemz. Muzeum VIlI. Muzeum-körut, Míksa-utca 9.
Népegészségügyi Muzeum Eötvös-utca. Rendőrfőkapitányság V. Ferenc József-tél'.
Szépművészeti Muzeum Városliget. Ipari főfelügyelőség II. Szilágyi Dezső-
Mezőgazdasági Muzeum Városliget, tér 1. .,

Aki még híveink közül nem járatja a

Harangszót,
ne mulassza el azt, hogy arra előfizessen. Elő-
fizetési ára negyedévre : 1'28 P. Csoportos
küldéssei 10% engedmény, Az előfizetési díjak
a ,,Harangszó" kiadóbivatalának Szent-

gotthárdra (Vas m.) kűldendök.

I 1I111i1111l11ll1 1I1i111111 11I1 II 111111I 111I1 1111 II 11111111 11I111 1111I111I1111I1111I1111111I1111 1.-

Németh Károly lébenyi (Mosonmegye)
esp.-Ielkész szerkesztésében megjelenő

Evangéliumi építő iratok
megrendelhetők a Bethel Ev. Diakonissza-
latézetben KlotUdfalván, u. p. Piliscsaba

[Pestmegye],

Evangélikusok Laplát
előfizetésre melegen ajánljuk a Luther-
Naptár olvasóinak - Előfizetési ára

negyedévenként 1"60 pengő.
1111111111111111111111111111I111111111111111I11111I1111111111111111111I1111I1111111I11I11I111I11I1111111I11I11II
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Utmutató a Biblia rendszeres olvasásához.

Január Február Március Április Május Júniu~
1 Márk. 1-,14-20 Ján.I·.lev.4,12-21 Mát. 23, 25-33 Luk. 6,39·49 Gal. 3, 1-14 Ésai. 29, 13-21
2 Ján. 1,35-52 23. Zsoltár Luk. 6,17-28 Kir.lI.k.18,l-8 Ap .. cs .. 7,.1-7 Máté 10,1-15
3. János 2,1-·11 Luk. 7, 11-17 107. Zsolt. 21-30 Kir.l1.k.23,1-1O Kor.. II. 1.6, 11-18 Ap. cs .. 1, 1-9
4 János 15,1-8 . Márk.5,21-24 Luk. 8, 22-23 Neh. 5, 6·13 [21. Zsoltár .. Ap. cs. 8, 1-8
5 János 15,9-17: Ján.ll, 14-29 Mát.14,22-23 Dán. 6,10-16 Máté-28, 16·20 Ap. cs. 8,26-40
6 Márk.l,21-34- Ján.ll,30-44 Ap. cs. 27,1-11 .Ián. 2,13-22 Luk..24,.46-53 Ap.CS_ll,19-26
7 Márk.2,23-28 .Ezek. 37, 1-14 Ap.cs.27,12-20 Eféz.6, 10-20 Ap.cs.1.1-11 Ap. cs. 13,44-52
8 Ésai. 58,6-14 Gal 2, 15-21 Ap cS.27, 21-32 Luk.ll,37-54 .Ián. Ü, 1-13 Luk. 10,17-24
9 Neh. 13,15-22 Máté 28. 1-10 Nehérn.T, 1-7 Dániel 3, 1-25 Kol. 1, 14-22 Mát. 10, 16·26

10 Luk. 13, "t0-17 Márk 6, 32:44 Luk 13,24-33 S';m.l.k.17,32-40 .Filippib. 2, 5-12 Mát. 10,26-33
11 János 5,1-16 Márk'6,45-56 Luk. 19,41-48 Sám,l.k.17,41-51 110._ Zsoltár I Mát. 10,34-42
12 84. Zsoltá.r - Márk 8: 1-10 LuK. 20, 1-8 72 Zsolf.I-12 Jóel 2, 21-32 Máté 5, 1-12
13 Márk.l,35~45 Márk-8, 11-21 Luk. 20, 19-26 .72. Zsolt. 13-20 Ján, 14,-1-14 Máté 5, 13-.20
14 Máté 4;12-22 Mát. 15,29-'39 Ap. cs. 4,1-12 Luk. 18, 1-14 Ján.14,15-26 Máté 5,38·48
15 Máté 8, 5-13 Ján. 6, 25·35 Ap. cs 4,13-23 Neh. 2, 1-10 Ján.-15,18-27 Mát. 27,39-49
16 Mát, 11,20-30 107. Zsolt. 31-43- Ap: cs. 26, i9-32 Neh. 2, 1'1-20 . Ján.16; 1-14 Mát13,24-32
17 .Mát. 17, 14-27"Luk. 2,40-52 Luk. 22, 7-20 Neh. 4, 1-12 Ésai.44, 1-6-Mát.-l3, 33-46
18 Ján. 6, 15-24 Luk 4, 14-24 .Ián. 13, 18-32 Neh .. 4, 13-23 . Ap cs. 2,1-16 Mát. 13, 47-58
19 Márk,2, i-tz Luk. 4, 25-37 .. Luk.22,'39-53 Máté 15,21-28 Ap. cs. 2, 17-24 Máté 7, 21·29
20 .Ap ..cs. 3,.1.-11 . Luk. 4,> 38-44 Luk. 23, 27-38 Kor, Il.l 11.21-33 Ap. cs.' 10,34-48 Márk 4, 26-34
21 Ap. cs. -3, 12-18 Luk' .. 5, 1-11 Luk23, 39· 49 Luk. 18, 15-17 Múz. 1.k. 24, 1-21 Márk 10, 23·31
22 Esai. 35 Luk, 5, 16-25 - .Ián.. 17,1--13 Ésai. 42,1-10 Móz.l.k.24,22-44' Luk·. 19,12-26
23. Jan. j. 21, 1~1 Mark 6, .1-.6' JÍ\n. 17, .14-26 MÍ\té 18, 1-11 Móz.l.k.24,45-61 Máté 22,1-14
24 Ján. j. 22, 1-9 . Luk .. 5, 27.-39 - Luk,22, 54-62 Móz ll. k. 6, 1-13 25. Zsoltár. Ésaiás 55
25 103. Zsolt. 1-14 Luk. 6, 1-11 Luk. 22, 63-71 . Eszt. 4, 10-17 Példabesz.Bi l-Iű Ján. jel. 19,4-10
26 .Ián, 4, 46-54 Luk. 14,1-11 Luk. 23,1-12 Ap.CS.10,34-43 Márk 9, 14-30 Luk.14,15-24
27 Márk. 5, 1·10 Máté23,1-12 Luk.23,13-26 7.Zsc:ilt.l-1O.Márk7,31-37 ·Máté25,1-13
28 Márk.5,11-20 Mát.23,13-24 Luk.23:32-46 Móz.l.k11,31-12·Mózll.kI9,9-17 Mát.25,31-40
29 Ap. cs. 16,11-21 Luk.23, 47-57 Zsid. lev. ll, 1-10 Máté 9,27-35 Ján. jel. 22,13-21
30 .Ián. 21, 1-11 Luk.24,13-35 Ésai. 51. 1-11 Ésai. 30,8-21 Móz. I. k. 1.1-13
31 Ján. 21, 12-19 l.uk24,1-13,36-45 Sam. I. k. 3, 1-12

Július
1 Móz. I. k. 1, 14-19
2 24.,Zsoltár
3 104. Zsolt. 1-9
4 Jób 36, 24-33
5 Példab. 8, 22-32
6 136. Zsoltár 1-9
7 104. Zsolt. 10-18
8 65. Zsolt. 9-13
9 Máté 13, 1-9

10 Máté 13, 18-~3
11 Márk 11,11-14
12 Luk. 12, 22-34
13 Hoseás 14
14 Móz. 1 k. 1,20-25
15 104.Zsoltár 17-29
16 Luk. 12, 1-9
17 Máté 12, 1-13
18 145. Zsoltár 9-21
19 MÓz.ll.k.23,1·13
20 50. Zsolt. 1-15
21 Móz I.lk. 1,26 31
22 139. Zsoltár 1-10
23 8. Zsoltár
24 Móz_1. k. 9, 8-17
25 Zsid. lev. 2,5-13
26 Ján, 1. lev. 3, 1-11
27 95. Zsoltár
28 Móz. I. k. 37, 1-11
29 MÓz.l.k.37,12-22
30 Móz.l.k.37,23-36

. Augusztus
Példab. 16, 1-17
Példab. 22, 17-29
Ésai.41, 10-29 .
Móz. 1.k. 39, 1-6
Móz, 1.k. 40, 1-11
Móz.1. k.40,12-23
37. Zsoltár 1·11
37. Zsoltár 29-40
119. Zsoltár 1-8
119. Zsoltár 9-16
Móz. I. k. 41, 1-13
MÓz.Lk 41,14-24
Móz.1. k.4 1,25-36
Móz.1. k.4I,37-45
MóL.l k.4l, 46-57
Móz. I. k. 42, 1-15
Móz.l.k.42,16-28
Móz.l.k 43,1-14
Móz.1. k.43. 15·25
Móz I.k.43,26-34
Móz. I. k. 44, 1-13
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"Egy közületek elárul engem!"
_- lrta : lass ISTVÁN, püspök. -

Ián. 13, 21.

1.Jézus együtt ül tanítványaival az I árulás rettenetes gondolata any-
utolsó vacsorán. Az ő közelléte nyira lenyügözte szívöket, száju-
mindig megnyugtató volt rájuk kat s minden tagjukat, hogy bár
hézve, szavai édesek, tekin,tete fel- János kérdésére rámutatott az Úr
emelö. De annyi szeretetet még az árul óra, a tanítványok csak
sem sugározott még soha lelke, annyit vettek észre, hogy Júdás

int ezen az utolsó vacsorán. Min- htrtelen ieltűnt közülök.
enki feléje fordult, mindegyik Ha napjainkban is talán éppen
zeme rajta. csüggött. A fel-fel lob- a Krisztus nevében összejött egy
anó Péter. is egészen ellágyult nagyobb asztaltársaságnak a sze-
rcvonásokkal nézi őt, a Zebedeus mébe mondaná valaki «árulói
ét fia, a mennydőrgés fiai közül, vagytok a Krisztusnak l», azt hi-

Jakab szinte olvadozik szeretete szem ezeken a szavakon annak az
sugaraitól, testvére János pedig, asztaltársaságnak is minden tagja
akit az Ürlegjobban szeretett, nem nem kevésbbé 'háborodna fel, mint
ás állhatja meg, hogy szerétettel a tanítványok köre?! Pedig a szo-
ne hajtsa fejét a keblére. morú valóság az, hogy lépten-

Ezekben a boldogságtól sugárzó nyomone 1áru 1juk az Urat.
pillanatokban, 'mint mikor a ra- Elá,.ruljuk egyéni é s társa-
gyogó napra hirtelen sötét felhő dal m i éle t ü nk be n.
borul, elkomorodik az Üri arca s Lépten-nyomon e l á r u l-
szívekig ható mély fájdalommal juk az Ura t egy é n i éle t ü nk-
mondja: (Egy k ő z ü le te k el- ben, aki az út, az igazság é s
á r II1 eng 'em !» Felriadnak a ta- a z éle t. .
nítványok az « áru 1 ó. szóra s . Vagy nem úgy van? Talán te
kétségbeesett tekintettel néznek, mindig az egyenes ú ton, az erény

ol az Úrra, hol egymásra. Az tövíses és göröngyös útján jártál?
3 .
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Nem tértél le soha arra a s;élesre háborgatnak és üldöznek téged

, kitaposott útra, amely a romlásba Összeforrottál-c annyira a te drág
. vezet s amelyen oly sokan, olyan Megváltóddal.. hügyelmondhato
.gondtalanul rohannak előre? Pál apostollal: «Nekem mind él

Talán egész életeden át az iga z- temben mind halálomban nyer
s á g volt lelked bálványa? Egyet- ségem a Krisztus.» «Elek immá
len egy igaztalan gondolat sem nem én, hanem él bennem a Krisz
fogant meg .agyadban? Egyetlen tus.» I '

egy igaztalan szó sem hangzott el Gondoljuk végig még egyszer ez
ajkaidról ? Egyetlen egy ígazságta- a sok kérdést segyben vegyük ío
lan cselekedet sem nyomja lelke- tolóra életünk eddigi folyását s
det? Mindig az igazság mellett kell ismernünk, hogy a kérdése
törtél lándzsát akkor is, amikor legtöbbjére «nems-mel kell felel
drágán kellett azt megfizetned ? nünk. ,
Vallanád-e az igazságot akkor is, Nem jártunk mindig az által
amikor' érte a börtönbe, kínpadra mutatott ú to n, nem harcoltun
hurcolnának, .máglyán égetnének mindig szívvel-lélekkel az ő iga z
el; akasztófára vinnének, vagy hó- s á g á é rt, gyenge ,és erőtelen vol
nér bárd alá juttatnának? a l' Ó 1a való bizonyságtevésün

Végre életed állandó bizony- meTt nem is él b~~nünk ig:;tzán
ságtevés-e a Krisztusról ? aki sze-' K!ISZtuS.S ezzel belgazül!uk, ~'OgJ
lid lelkű volt és, végtelenül türel- lep ten - n y 00 ~o.n, e 1~ l'ul J u
mes. Nem volt hová fejét .lehaj- az Ura t, egy.e n i é le t u ~ k b'~n
tania, hogy nekünk megszerezze a 1) e ~1~ l'~1J u..k az U l' ~t tar
rnennyet; szegény volt, hogy ben- sa dal m 1 ele t u n k be nIS,
núnket gazdagokká tegyen; tűrt, Minthogy a társadalom egy meg
szenvedett és meghalt, 'hogy mi az határozott területen (egyház, köz
örök életet elnyerjük. Ezt tette ő ség, város, megye, ország) a. szá

'értünk. Hát te mit tettél érte? Há- mottevő egyesek, egyének összes
laadó . szívvel gyakorta imádkoz-! sége, nyilvánvaló, ha- eláruljuk a"
tál-e a mennyeí Atyához, hogy az Urat egyéni életünkben, még in
ő véghetetlen jóságából és ke~yel- k~bbeJáruljuk társadalmi éle

= méböl küldött neked is az Ur a tűnkben. Mert valláserkölcsi tére
Jézus Krisztusban üdvözítőt, aki az egyesen, az egyénen van a hang
megváltott téged a bűntől és örök súly" Az egyén hisz, szeret és re
haláltól nem aranyon és ezüstön, mél, az egyén üdvözül vagy elkár
hanem az ő tulajdon szent vérén ?hozik a szerint, amint életéve
Felvettéd-e az ő keresztjét és kö- tanubizonyságot tesz az Úrról vag,
vettéd-e őt nem .csak a jó napok- őt elárulja, Az egyén a jobb, a
ban, amikor az ég bő áldása hul- inkább hívő, a szegényen inkáb
lott reád, hanem a rossz napok- könyőrűlő annál a nagy felelős
ban is,. amikor sok nyomorúságot ségnél fogva, amely reá nehezedik
kellett tűrnöd az ő nevéért? Meg- A közösség, a társadalom mindi
tartottad-e ilyenkor is az ő szent könnyebben veszi a dolgot, mer
parancsát, hogy gonoszért gonosz- a felelősség is a nagy megoszlás
szal ne fizess? Megbocsátottad-é nál fogva kevésbbé terheli.
ilyenkor is szíved szerint az, em- A társadalom kevésbbé válogató
bereknek az ő vétkeiket? Kitár- az utakban és eszközökben
tad-e gyakorta szent vágyódással Egy kis 'félrelépésre, az egyene
kebledet a te Urad- és Udvözítőd útról való letérésre, ami annyi át
'előtt, hogy isteni lelke szent ha- virrasztott éjszakát '00 kozhat a
tásai járják át egész bensődet, hogy egyénnek, könnyen szemet húny
így tudj ad szeretni ellenségeidet, Az iga z s á g gal is könnyebben
áldani azokat, akik téged gyűlöl- megalkuszik szemben az érzéken}
nek és imádkozni 9z'okp.rt ~kik pl1vi5nn.p] a11', ho;]onrlJ> n-o;.,rl~I:~~
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Iét és nemlét kérdését vetni f'e1.1hozzá tette, hogy arról ismeri meg
A t'ársadalom - sajnos - nem mindenki, hogy az ő tanítványai
kívánja meg mindig és mindenben vagyunk, ha egymást szeretjük.
a teljes igazságot, beéri a fél igaz- Hogyan teljesiti a társadalom a
ságokkal, sőt a puszta látszattal is, szerétetnek ezt a parancsát? Le-
csak előkelő formák között jelen- gyünk igazságosak s ismerjük el,
jék meg. Ha pedig a társadalom- hogy a mai társadalom egyes' réte-
nak még szélesebb alapokae ve- gelben jelentékeny szeretet-munka
tűrik, sőt egészen a nemzetközi folyik. Ennek 'elismerése mellett
viszonylatok közé emeljük fel, 'sem hallgathat juk ,el azonban ait
akkor meg éppen azt látjuk fáj- a sajnálatos tényt, hogy különben
dalommal, hogy ebben a magas- is széttagolt társadalmunk talán
ságban már minden igazság iránti sohasem élt akkora szeretetlenség-.
érzék teljesen eltompul s uralkodó ben, mint éppen most, amikor is-
elvekké válnak az önz~ és erő- teni és emberi törvények egyaránt
szak. a szeretetet, egyetértést és összetar-

Azt hiszem a most elmondottak- tást teszik szent kötelességünkké!
ban már körülbelül fel is állítot- Mi ez más,' mint 'az Úr elárulása!
tuk azt a szemszöget, amelyből a Júdás is elárulta az Urat. S mi
társadalom tekinti a Krisztus éle- lett a, sorsa? Az, 'hogy megbánva
tének a követését, amelyről tehát tettét felakasztotta magát. Tehát'
ki is mondhatjuk, hogy az ugyan- a teljes lelki és testi pusztulás. Ez
csak nem más, mint az Úrnak lép- a sors vár mindenkire, egyénre,
t r-nyomon való árulása. társadalomra vagy nemzetre, ha az

Egy parancsolatot adott nekünk Urat elárulja!
az (Tr, hogy egymást szeressük s

Szemelvények Luther műveibő1..
- Fordította: N. S. -

Az írás igéi nem pusztán olvasni tudom, hogy könyörgésemet az ég
való igék, - hanern az é le t igé i, .meghallgatta.
arnelvek nem az elmélkeldésre
adattak, hanem arra, hogy. azok
szerint éljünk és cseleked-
j ü nk.

Figyelj a hitnek nagy ildomos-
Imádkozni. és könyörögni Jogok ságára, amikor a szükség idején

és nem hagyom abba, amig nem nem szaladgál ide-oda, - nem

*
Isten igéje mindenható ; -' s

éppen így a hit és lélek is mindig
munkál s nyugtalan, - folyton

• dolgoznia kell és síkra szállnia. -
Igy hát Isten igéjének ellenségei
sem lehetnek kicsinyek, hanem
hatalmasak, akiket meggyőzni ere-
jük miatt dicsőség; ez a négy hí-
res ellenség pedig: a test, - a vi-
lág, - a halál, - az ördög. Ezért
Krisztus neve Zebaoth vagyis a
seregek ura, aki örökké harcol és
táborba száll. '

*

*
Amikor én akolüstorba . érkez-

tem, '- mindig szomorú és levert
voltam s ez a szomorúság nem
akart elmúlni rólam. Ezért segít-
séget kerestem és meggyóntam D.
Staupitznak, - akire én szívesen
gondolok, - és feltártam előtte,
hogy milyen szörnyü és borzalmas
gondolatok gyötörnek. Erre ő így
szólt: Te, Martinus, nem tudod,
hogy milyen hasznos és szükséges
neked ez a megkisértés. Mert nem
ok nélkül kisért meg tégedet így
az nr. Te meg fogod látni, hogy
a te szolgálatodra nagy dolgokban
lesz neki szüksége.

*

3* .
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sirja tele 'mindenkínek fülét, azonban nincsen, ott azután nem
nem szidja, átkozza ellenségét, is csoda, ha háború van, örökös
Isten ellen sem zúgolódik ilyen- nyugtalanság, - és kivánság, szán-
képpen : miért teszi ezt Isten én- dék a háborúra és a vérontásra,
velem? Miért nem teszi mással, aki *
rosszabb, mint én? Nem rendül Az a meggyőződésem, hogy a
meg bizalma Istenben, aki bajt felsőség köteles az alattvalókat
zl~dított rá, nem ta!t~a ezért har::-g- kényszeríteni, hogy gyermekeiket
von~k vagy enense~e~ek, - ~Illl~e.iskolába küldjék. Ha az arra al-
pedig a test, a v~lag, az ordog kalmas alattvalókat kényszer-ítheti,
ugyancsarkr, sarkallja, ~anel? hogy dárdát, puskát viseljenek, a
rnindezekkel ~zem?~n me?all ~s falakat védjék, s más effélét csele-
Iste~n:e~ atym, szívét meg t~dJa kedjenek, amikor háború van, _
látni ll} en .nehe~ helyzetb,en ~.s..s mennvivel inkább kénvszerltheti és
a..n31pot fe,~ls~en a zav~rg?, su~u, kell kényszerítenie az ~alattvalókat.
so~etJelho~0I?- ,~,eresz~~l I~, ~ ~ hogy gyermekeiket az iskolába já-
szívből.. segItseg;ul ~el észeli hIvn~ rassák, mert bizony itt e világon
azt, aki a csapast kuldte, - s aki még gonosszabb háború folyik az
zordonnak mutatkozott vele szem- ördög kisértéseivel.
bell.

Mí már csak, ilyen elpuhult Istennek ..gy~~~a~os ~eg,:etése>
mártirok vagyunk, - ha csak egy hogy a gyonyo~use~es lste~l dol-
kicsit fáj a lábunk, vagy valami gokat gyer~,ek,elnktol elvollJuk"
kis daganatunk van, - akkor már I s gyer~~k'emket, cs~k a, h:;s. es a
az eget-földet telesírjuk panasszal, zsugonsa~. szolg;,alataba,allItJuk,. s
jajgatással átkozódással és nem nem tanítjuk őket masra, mmt
látjuk, hob egy ilyen daganat mi- élelmet keresni.
csoda picike baj Istennek egyéb *
megszámlálhatatlan javaival szem- Amikor első ízben támadtam
ben. Olyanok vagyunk, mint az a meg a búcsút és az egész, világ
kírály, aki az őrüléshez áll kőzel szeme kinyilt, s azt gondolták.
mert egy fillért elveszített, s nem hogy talán nagyon is merész vol-
veszi számba, hogy majdnem a fél tam, - hozzám jött a prior és az ,
világ az övé megszámlálhatlan pén- alprior megrémülve a nagy lármá-
zévei és vagyonával. tól s kérve kértek, hogy a rendet

ne rántsam gyalázatba. Akkor én
így Ieleltem: «Kedves Atyáim, ha
nem az isten nevében kezdődött,
akkor hamar elmulik. Ha azonban
az ő nevében kezdődött, akkor
hagyjátok!- Erre 'elhallgattak, s
mind ez ideig íme így állunk, - s
ha Isten akarja még jobban is fo-
gunk ál,lni a végezetig.

*

*
Nagyon jól tudjuk, hogy a hitre

senki sem tud senkit sem kény-
szeríteni s ne is tegye; 'ez nem áll
sem a császár, sem a pápa hatal-
mában, - mert hiszen maga az
Isten sem kisérelte meg soha sem,
hogy bárkit is erővel nyerjen meg
a hitnek, - aki pedig mindenféle
hatalom felett áll.

*
A világi. béke, amely a földön a

legnagyobb jó, s amelyben a többi
világi javak is benne foglaltatnak,
tulajdonképpen az igazi igehirde-
tésnek 'gyümölcse. Ahol az igazi
igehirdetés megvan, ott elmarad a
háború, a civódás, a vérontás, Ahol

*

*
Ahol a hit mindig megujul, ott

a szív is újra meg újra felfrissül
embertársaink szeretetér e és min-
denféle jó tettre, s erősen felkészül
a bűn ellen és az ördögnek min-
den kisértésével szemben. A hit
nem lehet tunya. A hitnek a sze-
retet gyümölcsét kell teremníe, a
jól tenni és a gonoszt kerülni.
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Pesthy Pál egyházkerületi felügyelő megnyíló beszédéböl.
Az emberies élet alapja a krisztusi szeretet.

"A világnézeti kűlönbségek immár nyilttá vált és mind
ádázabbá fajuló harcainak idejét éljük. Az istentagadás immár
nyilt sisakkal tör az Isten ellen és talán öntudatlanul is meg-
Iosztással fenyegeti az embert a lélek felemelő, magasztos, a
hit és bizodalom által megnyugvást teremtő tartalmától és le-
rombolással fenyegeti azt. a kulturát, amely valójában emberré
teszi az embert. Nem az élet emberiesebbé tétele iránti törekvés
ellen emelem éníel tiltakozó szavamat, hisz egy életen át érzett,
vallott és cselekedetekben követett parancsa volt a lelkemnek,
hogy szerettem a felebarátomat, mint önmagamat. De intek,
óvok és féltek mindenkit attól, hogy ezt az emberiesebb életet
Isten képének lerombolásával igyekezzenek megteremteni. mert
bizony, bizony.. aki ezt cselekszi, önkezével pusztítja el önmagát.
Egyenesen állítom, hogy ezt az emberiesebb életet egyedül
Krisztus tanításának mindenben való követése biztosíthatja csak
az emberiségnek. Egyedül a krísztusi szeretet az az arkánum,
amely az emberiséget Ienntarthatja, megmentheti. II '

Luther és a zene.
«En .abban a véleményben va gyok és nem szégyelem ezt

megerősíteni, hogy a theologia után egyetlen olyan művészet
smcsen, amely a zenével föl érne.» Luther ..

Egyházunk a művészebeket, s veltség részének tekintette. Luther
ezek között a zenét megtartotta az éppen ezért a zenét mindjárt a
istentisztelet hangulatának emelé- teológia mellé helyezte, tanítását
sére. Amikor a reformáció kezde- már az iskolákban kivánta, s azt
tén egyes «radikális» újítók a ké- mondta egyszer: «A tanítómester-
peket és orgonát is kitették a temp- nek énekelni kell tudnia, különben
lornokból, egyáltalában nem Lu- rá sem nézek.»
ther szellemében és kedve szerint Ű maga gyermekkorában - úgy
cselekedtek. Luther ugyanis maga látszik - jó tanítómcsterre akadt,
mindíg igen fontosnak tartotta a mert tanult énekelni, istenáldotta
zenét nemcsak egyházi szempont- tehetsége is rávitte. Már mansfeldi
ból, hanem az általános emberi iskolás idejében bejárta a falvakat
műveltség szempontjából is. Ki is társaival karácsony táján és éne-
nyilatkoztatta, hogy a zene pom- kelgetott. De ez az ének nem volt,

.pás, szép ajándéka Istennek, de azt valami egyszerű: négyhangon da-
is hozzátette, hogy «ahol zene loltak a fiúk; az ajtók előtt pén-
hangzik, ott nincs harag, civódás, zért adták művészetüket, de lelkük
gyűlölet és irigység, távozik a szív szavára hallgattak, mikor útra kel-
minden fájdalma>' : tehát neme- tek. Tudatosan lelki szükségből da-
sebbé lesz a lélek, jobbá az em- lolt már Magdeburgban, mint maga
ber. Mintha a görög ókor nézete vallotta. S hogy szépen tudott éne-
elevenednék meg, mely a zenétől kelni, mutatja az a tény, hogy 15
az eldurvult lélek szelidebb tartal- éves korában Eisenachban éppen
mát várta s így az általános mű- énekéért fogadta be Cotta asszony
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a házába, hol négy évig él. Milyen nem rnellékes, hanem mint köz-
érdekes játéka a véletlennek, vagy ének a liturgia legfontosabb részei
irányítás a a jó Istennek: itt, ahol közé, mindjárt a szeritbeszéd mellé
Luther mint gyermek énekeigetett, helyezkedik el. S mivel nincs még
született körülbelül két századdal ének,maga, alkot. Zenei, tehetsége
később a lutheri egyház legna- nemcsak reprodukáló, hanem .al-
gyobb zenésze, ki nélkül templomi kotó is, ésez varázsának titka.
szolgálatunkat már el sem lehet Több forrásból táplálkozik il re-
képzelni: Bach János Sebestyén; formátor alkotó művészete. A leg-
s az is érdekes, hogy szülőháza természetesebb forrás a gre g 0-
pár lépésnyire van attól a háztól, ri á n kor á 1, melyet a katolikus
melvben Luther lakott. Nemcsak liturgia mindmáig legfontosabb ele-
az éneket művelte a nagy refor- mének ismer; Nagy Gergely pápa ,
mátor, bár ebben a kerban az ének a VI. században a' hazájában,
virult elsősorban, s csak lassan- Olaszországban énekelt egyszó-
ként fejlődik ki a' század folyamán lamú énekeket összegyűjtötte, egy-
a hangszeres zene: pl. a templom- séges stílusr-a hozta, néha kiegészí-
ban az orgona használata sem volt tette és Ieirta - ezeket ismeri kora
még a mai, amennyiben csak az és az utókor gregorián, Gergely-
elhangzott ének ismétlésére s nem féle korálok néven. Luther ezeket
kiséretre szolgált. Luther először az egyszólamú énekeket vetteát,
fuvolázni (flótázrri) tanult, ebben látta el nérnet szöveggel és alkal-
is ügyességet mutatott, Erfurtban mazta a közénekben. Általában ő
márTantpengetést sajátított el, s e mindent megtartott lehetőleg, s
hangszerekben 'való járlasságát so-I ezzel is könnyebbé tette a refor-,
hase!TI,felejtette el. M~k9r ~s~ádot máci? t.erjedés,ét.: az istentisztel,et
alapított, ezt a zene iránti érdek- rendje IS a regr maradt, csup an '
lődést gyermekeibe is belecsep eg- nyelve nérriet (éppen elég változás),
tette: egész ·lds· zene-, vagy ének- így a 'nép egész könnyen tanul bele
kart teremtett, mely áhitattal mü- az új . liturgiába. Másik forrása a
velte a léleknemesítés legszebb re I o r m á c i ó e l ő t t i vallásos
rnűvészetét. . Daloltak. játszottak n é.Il dal volt, melyet szivesen hal-
hangszerelken Luther: és gyerme- lotta nép a templomban is. Mint
kei: amit az iskolától várt, . jó a magyarban is nem egy népies
szűlőként .a saját kís iskolájában, alkotás került bele a korálok közé
családjában' is megvalósította. És (ktrruc dallam), így. volt az N émet-
jellemző, hogy a szent énekek mel- országban is. Ezek természetes for- ,
lett már nem egyszer német da- rások voltak, külőnösebb, hogy a
lokra is rázendit: a reformátor, v i l ági dal tói is tanult.. A nép-
ki nemzeti nyelvet viszi be a dal, a világi költészet melódiái vi-
templomba, ki abibliát lefordít ja, szont elevenséget és érdekességet
talán az első azok között, kik a vittek a· különben egystílusú gre-
nép zenéjér~ ~s gO~1(iol!ak.Meny- gorián, vagyegyházib énekek közé,
nyire megelőzi korat, hiszen a ro- Ame s te r dal meg szintén szol-
mantika- három századdal később gáltathatott -nekí anyaget hiszen
kez~i a nép művészetét megbecsül- a mesterdalnak is bibliai tárgyai,
tetní! voltak, s még a hires és mindenkí

A katolikus templomnak is vol- által ismert (Erős várunk» szin-v ,
tak már a reformáció előtt német tén egy Hans Sachs-féle mester-
énekei, de ezek szerepe másod- dalra emlékeztet, annak a Sachs-
rendű, mert az egész liturgia latin nak dalára, . ki mint wittenbergi
nyelvű volt, s legfeljebb: diszítésül, csalogányt üdvözölte kortársát, a
kiegészítésül 'engedett teret a né- nagy reformátort, s ki első hívei
met nyelvű énekeknek. Luther első közé tartozott. Már itten a végső,
helyre tette az éneket, mely többé illetve mégis legelső forrásra is
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rámutattunk: ő maga is szer- rette ő is Üdvözltője nyomában.
'? et t d a II a m o kat, melyek zenei Latin himnuszokat' dolgoz át, pl.
tehetségének alkotó erejét mutat- a huszita «Jézus Krisztus, mi Meg-
ják. Hiszen tudtuk, magunk js ta- váltónk», Gergely énekeiből való a
pasztaljuk nem egyszer, hogy aki «Jővel szeritlélek Úristen», mely
zenével igazán foglalkozik, okvet- míndkét protestáns egyházban nép-

.Ienül alkot valamit. S mi sem ter- szerü lett. Felhasznált német éne-
mészetesebb, mint hogy Luther, ki- kéket is. ílven a XII. századbeli.
nek mínden gondolata az egyházi husvéti ének, melynek kezdő sora:
szolgálat körül mozgott, éppen eg'y- «Christ ist erstanden» . Végül ere-
házi énekeket szerez, melyek ere- detiek: «Oh Jézus mi üdvözítőnk»,
detíségükkel még nagyobb hatást « Mennyből jövén. z angyalok»,
gyakorolhattak és gyakoroltak is utolsó alkotása; ilyen «Atya: Isten,
a hívőkre, mint a mársokszor hal- tarts meg minket», melyet eredeti-

'".

Luther énekelni tanítja gyermekeit.

lott régiek, melyeket csak meg- leg a gyermekeknek írt, mondván:
megújítottak a századok folyamán. «A gyermekek énekeljék ezt buz,"

Nem célunk az, hogy tudomá- gon, mert mi öregek elmegyünk.;
nyos alapossággal kimutassuk, mit de az utódainknak lesz szükségult:;
alkotott Luther, megtette ezt már arra, hogy hitükben a pápával és''
Payr Sándor, e tárgynak mesteri Mohamed ördögével szemben meg-
tudója, csak jellemzésül említjük maradjanak.» Milyen megszívle-
a legismertebb lutheri énekeket. A lésre való szavak, melyek a gyer-
zsoltárokból merítette «Bűnösök, mekeknek felekezeti nevelését még
hozzád kiáltunk», «Oh, Uristen te- jobbanegyházaink kötelességévé
kints hozzánk», más bibliai helyek- teszik! ' .
ből bájos gyermekdalát, a «Menny-]. Elméletileg és gyakorlatilag egy-
ből jövök most hozzátok». Tudta aránt jártás volt a zenében, ezt
ő, hogy a gyermekek lelkén át ne- éppen olyan alapos felkészültség-
mesül egyháza, a gyermekeket sze- gel művelte, mint egyáltalában



40
élete nagy művét. Zenernűvészeté- el Gergely pápa mögött, ki szintén

, nek titkát maga mondta meg: «Igy nem eredeti, hanem alkalmazó te-
kell a zene hangjait és dallamait hetség ami ő a katolikus liturgia
is a szöveghez szabni»: 'ez a latin- szempontjából, ugyanaz az érték
nyelvű énekeknél nem volt fontos, Luther a protestáns egyházi ének
hiszen az éneklők szajkómódra da- kialakulása történetében.
lolták, amit nem értettek, de mi- - Nemcsak a kőzös ének, hanem

. kor az anyanyelv diadalmaskodott, a művészeti kar éne k is szerves
bizony a szöveg és zene egysége, alkotó része volt mindig a lutheri
a művészi egység nem volt mellé- istentiszteletnek, úgyhogy már a

, kes. Dallamai közül leghíresebb az reformátor életében alakultak min-
«Erős v~runk» diadalmas éneke. denféle 'egyházi énekkarok önkén-
Bach mmt Luther leglelkesebb tes lelkes hívekből. Ilyen volt a
híve, harmonizálásával teszi ezt lip~sei Tamás-kar (Kantorei der
halhatatlanná: felhasználja Meyer- Leínzizer Thomas-Kirche), mely
beer a «Hugenották» c. 0R~rá.iáb~n, tekintélyes polgárokból és szegény
mely a S;;'ent Bertalan-éji vé;nasz tanulőkból vegyesen nyerte tagjait.
borzalmait dolgozza fel, s Igy a Ez a kar később Bach révén lett
'kor, tárgy jellemzésére nem is vá- hiressé, s hire még ma is meg-
laszthatott volna a zsidó szerző al- maradt. Összetétele legszebb igazo-
kalmasabb dallamot; a katolikus lása a demokratikus elvnek, mely
Liszt Ferenc is külön átiratban Luther eavházát mindenkor átha-
dolgozza fel, ami énekünk abszolut totta. S ma: minden valamire való
becsét is bizonyítja, s e két feldol- egyház arra törekszik, hogy egy-
gozás a sok más alkalmazás mel- házi énekkart szervezzen, Luther
lett beleírja Luther nevét az álta- szellemében tegye istentiszteletét
lános zenetörténetbe. - Tény az, széppé is és ezáltal a templomot
hogy sok ének, melyről hívei azt a hívek előtt még kedveltebbé.
hitték, hogy saját alkotása, csak Csakhogy -- sajnos - még van
átdolgozás, középkori ; s nem min-I sokhelyt «civódás, gyűlölet és
den' felhasznált dallamot lehet irigység», s így a zene nem neme-
mindjárt az övének tekinteni. Ví- sítheUe meg az emberek lelkét.
szont a tulzó «ellensége-nek itélete, Bárcsak e cikkecske is hozzájá-
mely még az «Erős várunkv-at is rulna ahhoz, hogy minden lutheri
elvitat ja tőle, éppen ilyen hely te- hívet és főleg egyházi vezetőt a
len. Az alapos zenekrítika három mester követésére, az egyházi zene
énekről tartja fenn és bizonyítja igaz léleknemesítő művelésére buzo
meggyőző en eredetiségét: az «Erős dítana, akkor egyházunk a most if
várunkv-cn kívűl «Ézsaiás próféta folyó, sőt újra f'elújult nem is
látta őt» és «Mí Atyánk, ki vagy nagyon nemes küzdelemben, f
mennyekben», de nyugodtan hozzá katolicizmussal szemben megáll
lehet vennünk negyediknek a hatna és diadalmaskedhatna.
«Mennyből jövök most hozzátok» Dr. BOHM nEZSO
dallamát is. Tehát nem tömegét al- _
kotta az eredeti dallamoknak. de
ha a. számot néznők, akkor sok Az emberek saját érdemeik és

k k tö -1 1 tetteik ,által nem igazulhatnak meg
nagyun na neve orpu ne e a Isten előtt, banem hit által, ingyenzene történetében, hol a Iegna- .
gyobbaknál sokszor az az elv ér- kegyelemből, a Krisztusért igazul-
vénvesűlt: «Unum, sed leonem» nak meg, hívén azt, bogy a kegyel-
(Egyet, de oroszlánt). Ilyen «orosz- met .és b(ínb~csán~tot !Zrisztusért
lán» az «Erős várunk», de mintha nyerik. e~, aki halala altal eleget
még a többi közt is lentie oroszlán- tett. a rm bűneinkért. Ezt a hitet
fajta! Luther érdeme azonban a tudJa, be nekünk' Isten igazság
zenetörténetben nem sokkal marad gyanánt. Ágostai hitvallás IV.
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A reformáció. Az ember sohzor hanyatlik a porba I

De istenkéz jóságos türelemmel '
_ lr-ta : HAlIH'AS JOZSEF. Segít mindiq és feljebb jut az ember.

Kifáradt ősz volt akkor is. Ködök Az lsten' keze, hogy mit tett oelűnk,
Felhők feküdtek a világ fölött.' Ezt hirdeti ma örömüIlJlepünk.
A,z él,c.t fénye, arany napsugár, Mélyből emelt föl, inséges homá.lyból
Nem IS tudták, hogy van és merre jár, S lett nagykorú 'a kiskorú világból.
A természet 'már nem tudott teremni. Az ember, akit nyájanként tereltek,
Brígy?-dtan készúlt nyugalomra meiuü. .Mosi látta meg a benne élő lelket,
Remenyre sem volt már erő elég. Most tudta meg, hogy üdvösség'e sorsát
Tarloti mezőkön jött a szűrke éq. Nem döIitik el se, földi szok, se formák

S ha önmagában nincs erős hite, .
A lelkeken is őS.! boruia lengett. Üres sziuét nem menii semmi se.'
,4 k~r rem,énye bávvadtsá.qba ernyedt. .4.; ember eddig test volt és a lelke't
A, lelkek: [érufe: égI nap uzlága.'
Nem ragyogott a bús, sötét világra. Gyámoltalan kis gyermekként nevelték.
lI!ert mélyen lent áldozat-füstök usztak, Kit altatott s ijesztett szép mese
Fel nem szállók, nem kedvesek az Urnak. S csak kézen fogva, félve lépkedve.
Akik szomiulioztak isteni igéket Most azt mondiák, hogy: Indulj el magad!
Nem értették az idegen beszéd~t. Kiszabta Iézus biztos utadat,
Kik jó pásztort kerestek, nem találtak Mely itt a földön por .tölött vezet
Csak urakat és fényes palotákat. 'S 'Jézust követve éri az eget.
Nagy Iiimnnszokat színaranpba írtak A felnőtt lélek ünnepén vagyunk!
Es boldogok nem lettek, akik sírtak. Szabadságunkért hálákat adunk.
De nem halál a sárqulá haraszt, Szabaddá Lelt a lelkiismeret,
Takarja gonddal a jövő tavaszt. Fogollyá tenni többé nem, lehet.
Mikor bús ősz feküdt a lelkeken Szabaddá lett a dolgos gondolat
A!! ú] tavasz akkor jött hirtelen: ' Azóta alkot ú] világokat. '
Ahogy tavaszok jönnek csodaképen. Szabad életre zsendűlt a haza,
Egyszerre csak metea fény jár az égen, Az (JI' házában szállott föl szava.
A jég bilincsek mind -Iéhullanak: S hogy nyelve szeni lett, mássá lelt a nép.
Vígan pezsdűl a friss folyó patak; Nem, jojtogatta önérzetét .
Kilárja titkát ős termő erő.' lI,!zája terhén élő idegen,
Oj élet tör ezer helyen elő. Ki ura voll csak, munkatársa 'nem.
S mi /,!émaság volt,qyász és pusztulás, I A nemzet. lelke bányájába szqllott
Left Ul tavasz és lelt feltámadás. S gazdaggá tette a szeqétu], VIlágot,
Az (JI' lelke, ki na~fényt hoz tavasszal, E nap új, teremtéskezdele. '
Akit virág s pacsirtaszó magasztal ' 1I!llnkált az Urnak alko"tó keze.
Ki' a halálban életés remény , . Keletkezett soktéle-Lelkű élet,
(5 kűld hajnalt a lelkek éjjelé~, ' De száz alakja .mégfs egyűvé. lelt, .»

(5 kűld embert. kinek oldó szavára 11z ember ren~,1e buntet s tzlt csupán.'
Lejeslik !oiló 'tümlöcöknek zára Az I:sten rendie nuil! szívet kioán.
S mit rakták Iiosszű zsarnok száziufok, ~ mii ~ vetett beJél~!c,a Magvető,
Leomlik minden s nincsenek rabok' T'ercmle meg gyllmolcsét az erő!* . A hálánk, érte nem csak puszta szó,
Igg jött Luther, próféták nemzete. ne tett lequen, a mcsszebb hanqozá,
E föld minden hatalma ellene. Hogy lássák meg, akik még mosi vakok:
Megdöbbenünk a v~gzetes tusán, A szabad lélek mennyivel nagyobb!
Hol mittden ellen ott áll egymagán. ' Ifa hálát adtunk Istennek érte
Pénz, fegyver, átok, maglya és csalétek, S.? ~.(í!?.. füstje felszállott az ég~e,
Erőszak nyiltan, titkos éji rémek, Koszonluk meg az embert, kit nekünk
Császári szó és papi rendelei Vezérül küldött hozzánk lstenűnk.
S ő védelmére semmit sem tehet. lIfi a tavasznak napténu fagy után,
ne" akiben ? hit csak ggenge nád, Az volt Luther a lelkek tavaszán
Luther! tekintsen nyílt szemmel reád! S amerre' elszállt lelke áldott fénye
És kű zd elmedben. tisstán lássa meg, Úi élet kelt a bús avar helyébe. . ,
Hoqi; ember ellen lsten mit tehet. Erkölcséb,en feldúlva vad tusán
Színes, köd evilág mindan hatalma. Szegény maggal' a nagy Moh'ác~ után,
Elfújia szét az Úr eqy kis fuvalma. Luther szavátó! lett legyőzhetetlen,
Harcához nem kell fegyver, ne{11való had. Hoqy harcát bírta két, naqu zsarnok ellen
Egy embert kűld és meggyőz milliókat! Míg mindakettőből csak rom maradt '
Mert nem leggőz, de meggyőz az Uris ten. 1I{~ga magyar 'f'!1ég,pa(J!llesz, meet sz~bad.
~yő~elme jóság. Azért ,ijyőz, hogl! intsen, A.zért, ha ősz van, hervadás cr táion ..
S kii földi sárból formált 'lsten-képre Szívünkből a tavasznak qala szálljon!
A sárból equre emeli az égbe. ' Öröm és hála, büszkén lángoló
És múlrtak évek,' százak. ezrek sorba, Szeni emlékednek. reformáci6!



-.

42

A 'kis, pásztor.
(Karácsonyi, mese.)

-lrta: Vitéz Magassg Sándorné Kapi Vilma, -

A virágos mező úgy csillog a
reggeli napsütésben, -rnint valami
gyémántos ékszer. Minden Iűszá-
Ion harmatcsepp ragyog, az illatos
virágok 'felett hímes pillangók csa-
-porignak, a madárkák pedig reg-
geli imádságukat éneklik. A mezőn
fehér gyapjas báránykák ugrálnak
és legelésznek. Nem messze tőlük,
e~y lombos olajfa árnyékában 10-
1~ éves fiucska üldögél és keser-
vesen sir : Édesanyám, Édesanyám!
Hiába ugrál előtte kedves bárány-
kája, a juhászkutya is hasztalan

'rtyalogatja kezét, nem tudják meg-
vigasztalni. '

Dávid, mert így hívják a siró
kis fiut, teljesen árva, Édesapját
már pár éve elvesztette, édesanyja
meg hosszú betegség után nem
régen halt meg, Most egyetlen
rokonánál, nagybátyjánál él, aki a
nyáj egyik pásztora, Kemény, szi-
gorú ember József pásztor, s azon- I

felül nem is szeréti a kis Dávidot.
Most 'is haragosan kiált rá:

- Mit sirsz már megint! Jobb
lesz, ba inkább a juhokra vigyázol,
mert ha valamelyik eltéved, kíté-
pem mindkét füledet!

Dávid a haragos szóra sietve
ugrik talpra, Füttyent a mellette
szunyókáló . kutyának s hamar
'számbaveszi a juhokat. Számlál-
gat ja őket egyszer, kétszer, azután
megint újra kezdi. Lélekzete el-
'fogy, szíve dobogása megáll, mert
.hiába minden: ,egy bárányka hi-
ányzik. Jaj, jaj, mi lesz most l Egy
báránvka hiánvzik 1

rózsef éktelen haragra lobban,
Hasztalan csendesíti a jó öreg Sá-
muel pásztor, erős botjával kegyet-
lenül elveri a fiut s haragosan ki-
áltja:

- Takarodj előlem s addig meg
ne lássalak, míg elő nem kerül a
hiányzó bárány!

Leszáll az éjszaka, de Dávid még
mindig a közeli hegyeket járja.
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Minden szakadékba leereszkedik, József pásztornak erre sincs egy
minden bokrot megzörget. Egy-lszerető szava sem a f'iuhoz, haragos
szercsak halk bégetés üti meg pillantással méd végig,' aztán mo-
fülét. Egy meredek sziklafal tővé- gorván félrefordul. Vállrándítással
ben meglátja a kis bárányt. Óva- válaszol akkor is, mikor Dávid Ié-
tosan leesuszik hozzá, azután hol- lénken megszólít ja:
dogan magához öleli 'S megindul - József bátyám, megtaláltam
visszafelévDe jaj, merre menjen? ám az eltévedt báránvt. Ne nehez-
Honnan felől jött, merre felé vegye teljen rám kegyelmed', ezután min-
útját? Szívét félelem reszkettéti. dig rajt lesz a szemem a "jószágon.
Minden zajra rémülten rezzen Egész délelőtt jókedvűen jár-kel
össze, hátha valami vad állat ólál- Dávid a nyáj körül. Elő-előveszi
kodik körülötte. fényes siklusát s folyton az-on töri

Amint így botörkál a sötétben, a fejét, mit vehetne rajta. Vajjon
egyszerre csak halk jaj-szó üti meg lehet ennyi pénzért egy csacsit
fülét. Megáll,hallgatózik, hát 'uram- venni? Milyen jó lenne! Akkor 'ez-
fia, a közeli szakadék aljáról hal- után csacsihátról őrizné 'a nyájat.
latszik a nyöszörgés. Nem sokáig Oda is. somfordál Sámuel pásztor- . '
gondolkodik, leereszkedik a rnély- hoz, de az jót nevlet rajta. . .
ségbe és elindul a hang felé. 'Ha- • - Nem elég ez a pénz csacsira,
marosan rá is akad egy szegény- fiacskám l' De .minek "is? . "Ugyis
emberre, ki alázuhant a mélységbe csaésí-láhon' jársz! Végy íríkább
s összezúzott tagokkal, törött kar- valami édességet rajta, elég ritkán
ral, tehetetlenül jajgat segítségért. vásik benne a fogad! '.
Felsegíti, támogatja, míg végre Dávidnak még a szükös eb'éfis
nagy nehezen felkapaszkodnak a jobban izlik, mint másk-or. Utána
meredek szakadék oldalán, mégegyszer megszámlálj a a béké-

Lassan, lassan virradni kezd. sen legelésző báránykákat. Mind
Dávid a megkerült báránykával a megvannak, sóhajt boldogan.' At:~
nyáj felé i.ndul, a megmentett férfi I után Iüttyent a kutyának s meg-
pedig a, kőzelí falu felé veszi .útját, simogatja a hű állat fejét. ' . .
de előbb jutalmul Dávid kezébe -- Vigyázz 'kutyuskám a nyájra,
nyom ,egy fényes ezüst siklust. A én elmegyek Bethlehembe!
fiú b-oldogan felujjong, mikor a Elszoruló szívvel elindul- J ózsef
pénzt .meglátja s míg vidám fütty- pásztor keresésére. Könnyü neki
szó mellett hazafelé siet, egyre elhatároznia azt, hogy elmegy a
azon töri a fejét, hogy mit vegyen városba, de mit szól hozzá' J ózsef
az ajándékon. bátya? Minél inkább . kőzeledik

Mikor a mezőre ér, épen akkor hozzá, annál jobban inába száll
hajtják le a juhnyájat a közelben bátorsága. Félénken lép eléje 'és
csobogó kristály-tiszta .patakhoz. halk, könyörgő hangon így szól:
Az eltévedt bárányka vidám bége- - József bátyám, hadd menjek
téssel fut társai közé,biz-onyára el Bethlehembe? . .
éjjeli kalandját meséli el nekik. A pásztor haragos pillantást vet

Sámuel pásztor szerető szemmel a finra.
simítja' meg Dávid fáradt arcocs- -- Itt maradsz! Nem azért eszed
káját. kenyeremet, hogy még csak hasz-

- Aggódtam érted· fiam! Attól riodat se -Iássam! Orizd a nyájat,
féltem, hogy .eltévedsz valamerre. mert jaj neked, ha megint eltéved

- El, is tévedtem, bátyám, meg egy bárány!
aztán egy szerencsétlen embert is Sámuel fejcsóválva hallgatja a
találtam, alig tudtam felhuzni a pattogó szavakat. Öregesen tipró-
szakadék oldalán, Nézze, milyen dik, meg-megfordul, toppantegyet,
szép ,fényes ezüst pénzt kaptam ázután szakállába dörmögő 'szóval
tőle! csendesen/ mormolja ;:



Ugyan már miért nem eresz- nem félsz, hogy megver mindezért
ted el azt a szegény fiut? Hadd az Isten keze?
legyen egy kis öröme, hadd vidám- József mérgesen emeli fel fejét,
kodjék gyereksége idejében. Kü- de azután arcán hirtelen ellágyul
lönben is fogytán van a kenyerünk, nak a vonás-ok. Lassanként letör
ugyis be kéne menni valakínek a lődik róla a kemény dac s valami
városba! kes-erű bánat -ömlik rajta végig .

.József pásztor megütödve emeli --- Az Istent említed, jaj csak
fel fejét. Két szeme haragosan vil- Istent ne említsd 1 Ugyis szakadat-
lárnlik s mintha ökölbe szorult Ianul ver, folytonosan ver engem.
keze is magasba akarna lendülni. Harmadéve kitúrtak anyai öröksé-
De azután kedvetlenűl ránt egyet gembő1. Tavaly tíz juhom elpusz-
a vállán s mor'ogva dobáljaegy- tult. Hidd el, Sámuel, átkozottá
más után a kelletlen szavakat: válik a hely is, amelyen élek. Amit

-- Nem bánom hát, csak menjen kezembe veszek, elpusztul. A virág
a kölyök, ha annyira melléje állsz! kiszárad, ha én rátekintek. Hason-
Hanem azt megmondom, - fordul lítsd össze a mi olajfáinkat, me-
a boldogan eliramodó fiúhoz, - Iyek árnyékában pihenni szoktunk.
fürgén szedd a lábad' hazafelé, A tiétek zöldelőn virul, lombos
mert ma éjjel te vigyázol a nyájra"! sátrat terít fáradt testetek fölé és

.Hallja is, nem is a kis Dávid az illatos. virágokat nyit. Az enyém-
utána küldött intelmet. Boldogan ről pediq leszáradt minden egyet-
fut végig' a pázsitos rét szélén és len egy szál virág sincs rajta! Meg-
merész lendülettel átveti magát az állt rajtam az átok, talán én is
ezüstvizű patakocskán. Pár pilla- azért lettem mások számára átok!
nat mulva már befogja alakját a Sámuel Iejbólintva nézi Józsefet,
bethlehemi út felvert porfelhője. azután vállára teszi kezét s lassu
J ózsef még mindig tétovázva áll hangsúl vozással így szól: _

s botjával döfködi .a zöld fűcsomó- - Nincsen virág az olajf'ádon,
kat. Egyszerre vállára nehezedik I.József', de hát vajjon a szíved fája
Sámuel pásztor keze. hozott-e már virágot? Ismerj Is-

-- Rosszul van ez így, .József, tent, szeresd a~ .árvát, tégy, jót a
mondja fej csóválva. - Porkoláb]a, sze~ennye~, majd akkor mas Lesz
nem pedig második apja vagy sz-e- az ~leted l~!
gény fiúnak. Éijel is ő őrködjék? .!ozs~f r~mer'ed a beszélőre, az-
Hisz a mult éjjel s,e hunyt a le utan rándít egyet a vállán s szót-
szemét? Nappal is kiemény szót lanul elballag.
vetsz neki, szeretet sohse kap!

-- Hát aztán? fortvan fel a má-
sik: Talán etessem, ruházzam, óv-
jam széltől, esőtől, ő meg a kezét
se mozdítja értem? Igy is teher
rajtam! Kölöncül vetette nyakam-
ba az anyja! A fiú gondját én örö-
költem, de bezzeg az örökséget, azt
ők vitték el!

Sámuel egyre csóválgatja ősz fe-
jét. Fehér szakálla csapkodva le-
beg, min t egy hullámosan hulló
fehér zászló.

- Kölöncnek mondod saját vé-
redet? Tehernek mondod meghalt
nőtestvéred fiát? Testvéred bűné-
ért ezt a nyomorult szegény árvát
sanyargatod? József, J ózsef hát

*
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Félórai vándorlás után megérloe-
zik Dávid a hegytetőn emelkedő
városka keleti kapujához. Egy pil-
lanatra megáll és visszanéz. Lába
alatt békésén pihen a zöld mező,
köröskörül magas hegyek emelík
é::4felé erdőkoszoruzta fejüket.

A város utcáján zsibongó tömeg
hu IIámzik. Népszámlálásra gyüle-
kezik a sok ernber. Dávid tágra-
nvilt szernmel nézi a nagy sürgés-
forgást ,azután sietve megveszi a
kenyeret, az ezüst-siklusért pedig
egy nagy darab nádmézet vásárol.

Épen hazafelé készül, mikor egy
férfit pillant meg, aki egy fáradt
asszonyt vezet kézenfogva. Lassan
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lépegetnek, meg-megállnak. Néha -.J ól tetted, édes fiam. .
a fér'fielőre siet s megzörgeti a Naplementekor érkezik a mező-
házak ajtaját: jó emberek adjatok, re. Bíbor-színben úszik az ég és
adjatok szállást!... föld. Tűzben égnek a hegyormok,

A válasz pedig mindig ugyanaz: még a báránykák bundácskája is
nincs hely! mintha piros bársony lenne. A

A férfi arcán sötét felhővé sürü- kutya vidám csaholással fut elé}e
södik az aggodalom. Az asszony és a kezét nyalja. Nem is felejt-
szemeiből pedig halkan csurdogál kezik meg róla kis gazdája, hű-
a fájdalom patakja. Osszekulcsolt ségesen megosztja vele a vacsorai
kezüket emelik a jövő-menő em- kenveret.
berek felé: Vacsora után a pásztorok mind-

- Könyörüljetek, könyörüljetek l annyian a tűz köré heverednek.
Nem segít rajtuk senki sem. mert az éjszakák hüvösek már.

Házak kapui, szívek ajtói becsu- Dávid virraszt. Vigyáz a tűzre -és
kódnak szorosan, erősen. a .nyájra.

Pedig szegény asszony alig áll Orül az egyedüllétnek. Mióta a
már a lábán. Minduntalan neki- bethlehemi asszonyt látta, újra
támaszkodik a házak falának, vagy feltámadt benne a fájdalom és a
az útszéli fának. Homloka verej- vágyódás meghalt édesanyja után.
tékben fürdik, keble zihál, lába Milyen jó volt, mílyen szelid volt,
megroskad. Egyszerre sápadt lesz mennyi szépre, jóra oktatta. Mikor
az arca, mint a fehérltett vászon eszébe jut szerető símogatása, forró
s aléltan földre roskad. Osszefut- csókja, megtelik a szeme könnyel.
r;ak az ~mberek, vízzel mosdatják'l Úgy vágyódik szerétet u.tán ...
élesztgetík. Egyszerre csak szokatlan vilá-

Dávid is odasettenkedik és nagy gosság támad körülötte. Rémülten
szánalommal nézi az ismeretlen ugrik talpra. .Talán a pásztortűz
asszonyt. Az édesanyjára gondol. gyujtotta lángra a száraz bokro-
Az is épen ilyen sápadtan feküdt kat? Feltekintve látja, hogy anagy
a betegágyon, annak is ilyen fárad- világosság az égből sugárzik alá.
tan hunyódott le .a két szeme. Ijedt kiáltására talpra ugranak a
Könny szökik szemébe mig nézi. többiek is, mindenfelől emberek
Hogyan segíthetnek, gondolkodik szaladnak össze. É sírn e, a f é n y-
egyre. Egyszerre felderül az arca, ö z ö nb en f e hér sz á r n y as
a zsebéhez kap s gyorsan a r fel- a 1ak áll elé j ü k. Rémülten ros-
eszmélő asszony ölébe teszi a nád- kadnak térdre. Az angyal pedig
mézet. Hirtelen megcsókolja a ke- csengő hangon bátorítja őket:
zét, aztán elszalad. - Ne féljetek, mert ime hirdetek

Pár perc mulva már megint a néktek nagy örömet,' rnely az egész
fehér poros uton vándorol haza- népnek öröme lészen: mert szüle-
felé, de arcáról eltünt a derüs jó- tett néktek ma a Megtartó, ki az
kedv. I Ur Krisztus a Dávid városában.' Ez
" - Csak legalább ,egy darabkát pedig néktek a j-ele: találtok egy
leharaptam volna a nádmézből, - kis gyermeket bepolyálva a já-
szidja önmagát, - de még csak szelban.
meg sem kóstoltam .. Mikor lesz Aztán meglebbentí hosszú fehér
megint pénzem, hogy vehetnék 'egy szárnyait, egyre f.eljebb repül, kö-
darabot magamnak. .Oh, milyen rülötte pedig számtalan angyal li-
csaesi vagyok! Miért is adtam oda? beg és karban, éneklik:
De ha arra a szép szomorú arcra' Dicsőség' a magasságos menny-
gondol, mindig az édesanyja jut ben Istennek,' a földön békesség
eszébe s mintha a napsugár me:" és az ernherekhez jóakarat!
lege az ő áldó csókja, a szél zize- Elnémul az ének. Sötét lesz újra.
gése az ő .suttogása lenne: A pásztorok .pár pillanatig álmél-
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«Es íme a fényözönben: fehér szárnyas alak áll eléjük ... »
.' , .

-.



, '

, 47
kodva néznek egymásra. Legelső- kért jött, azt akarja megváltani a
nek Sámuel ujjong fel: sok bűntől. Drága 'ajándékot hoz '

- Betelt hát a próféták .jöven- csöpp, kis kezében: ~kegyelmet,.
dőlése, meg született a' várva várt bűnbocsánatot és 'örök üdvósséget.
Messiás. Induljunk hamar Bethle-, Megtanít minket arra, hogy igazán
hembe, keressük meg a gyermeket, szeressük egymást! .
, . Kezükbe veszik görcsös pásztor- 'J ózsef i:ú~m vesz részt a beszél-
botjukat, nyakukba kerítik tarisz- getésben, De-úgy, figyeli" Sámuel
nyájukat, még vegy jpíjlantást vet- szavait, mint .a gyermek édesapja'
nek az összeterelt nyájra, azután' beszédét. Tudta, érezteö azt régen,
útnak indulnak. Máskor félórai hogy bűnös és rossz, ember, 'lelki-
járás a kisváros, most negyedóra ismerete. is sokszor meggyötörte.
mulva már ott kopog lépésük a De most látja, hogy nincs teljesen
kanyargó szűk utca kövezetén. . elveszve, van még számára rnene-

Jönnek, \ mennek, keresgélnek, kúlés: az a .kicsi gyeirnlek, ki kezé-
kérdezősködnek. Végre meglátták, .hen -ajándékot hoz; kegyelmet, bün-
hogy az 'egyik ház felett fényes bocsánatot, örök életet, szeretetet.

. csillag ragyog. Bemennek s az Neki is elhozza 'ezeket az 'ajándé-
istállóban meg is találják Máriát, kokat. I .,

Józsefet és a gyermek Jézust. Mire' leérnek a mezöre.i'heköltö-
Dávid szemét elönti a, boldogság zik szívébe a béke. Leheverednek
könnye, amint megismeri a Mes- az olajfák alá, dé álom .nem jő '
siás anyjában azt'. a szegény asz- szeműkre. Egyre, a: csodálatos "ese-
szonyt, / akin előző nap segített. ményről .beszélnek Egyszerre Dá-
Mária tekintete is megnyugszik a v.,idIelugnik, .D;i:égnézi,anyáját, ..az-
kis pásztorfinn s szelid mosolygás- után feléleszti a pislogó' tüzet o', és
sal megsimítja égő .arcát. o' "megint melléje.ül, hogytovább.vír-

Térdreroskadnak, úgy .adnak.há- ',rasszop:.· '_ 10
' ~ , , d' ,,'~

lát Istennek, hogy elküldte a fÖldre.
j

r --lVIi~rt keltél ,f,,el,',fiam; -szólal
ezt 'a kis gyermeket minden bűn meg József csendes szelid hangon.
váltságául. ' '.'" r • 'Álmos yagy, Iáradtvagy, menj csak

Azután szótlanul ballagnak vísz-jaludni, én majd gondját viselern
szafelé. De Dávid nem sokáig birja] a nyájnak! -'. o • " "

a hallgatást. .. ',Dávid csak .néz .. óJ néz. ," Hát
~~ Sámuel bátyám, - lelkende- igazán hozzá szól ilyen' szeréttel

zik,' - én már tegnapr.is .Iáttam lJózsef'<pásztor f Ot. féHi,.,róla gon- , /'
őket Bethlehemben, akkor jártak doskodik ? Sztve.-körűl csodálatos
szállás után. Ugye mílyen szelid boldogságót érez rs szeme megtelik
szeme van? Épen olyan rnint az örömkönnyel. Ajkáról lassan, ön-

, , édesanyám. o Hát még 'a kis Jézus'? Teledtén röppen a szó: . "
De mondja csak; miért van az ég- ,- Hát .kegyelmed szerét 'engem '?

, ben is olyan nagy öröm ? Ki ez' a József magához.völeli a 'kis .fiut
kisigyerrnek ? ':' és megcsókolja könnyes arcát.

- N Megváltó, fiam,.--,- magya- , =, .' • *, ~ ,
rázza szeliden Sámuel. Isten küldte, '. Virrad. A kelő nap sugárözönére
hogy minket megváltson. Hatal- szertetoszlík az .éjszaka isötétsége
masahb, mint alegnagyobb kírály i s egy aranyos napsugár, megáll a
Azért örül születésének az égés Iöld pásztorok pihenő helye felett. o _,

- Király? - csudálkozik Dávid. Sámuel már a harnvadó pásztor-
Hát akkor .miért született istálló-Ltüac mellett áll s meggémberedett
ban? Miértnincs .aranyos bölcsője? tagj ait nyújtóztatva beszélget .J ó- .
Meg a fejére is kéne királyí ko- zseffel. Egyszercsak hirtelen felveti
rona! fejét s, boldog ujjongással felkiált:

- Nem földi király ö, édes Iiacs- •--- József! József, csoda történt!"
kám, hanem mennyei. I

-A . lelkűn- Éjszaka kivirult az olajfád!
I . o

,/



Gazdasági tanácsadó.
1. A .gyümölcsfák fr6gyázása. va~n!l~, azért a le~eg'ys~er?bb trá-

. . '.,.., -gyazasi anyag az istállótrágya. Ez
l\111~d~n. haszr;ot, h,aJto nov.eny azonban még nem jelenti azt, hogy

megkívánja ..a tr~gyazas,t. I?'e ,mIg a a műtrágyáknak a gyümölcsösben
g~bonanemu~k~el" ka~!ls!?-ovenyek- nem jut szerep. A ,műtrágyáknak
?-el ezt mag::to~. ert~todonek tart- az, istállótrágyával szemben van
Ju~, - ~ gyumolcsfakkal s~emben egy előnyük: azt adunk a földbe
hajlandok vagyunk mostohán meg- belőlük ami abból az illető föld-
ta~adni ~ tal~jj,avítáSt. ~edi~ a gy~- ből különös mértékben hiányzik.
~olcsfa IS ~lhu~~a 3i f?l?bol a r:o- Ha a talaj mészben szegény, -
vénynek negy fo taplalo anyagát; meszet: ha káliban - kálit: ha
a fo~zf'Ür?avat; a meszet, a kálit és nitrogé~ben, - nitr,~gént; ha fosz-
a mtrogent, ugy, hogy ezeket az torban - Ioszfort. Ebből követ-
anyagokat a földn~k ~lj:a v~.ssz~ kezik ~z is, hogy a jó gazdának
kell, a~nunk. A ~.ra~'yazas ..~,ov~ell ismerni kell a gyümölcsösének ta-
~ fat, altala,a gyumol~s ,kotodesellaját, hogy a helyes trágyaanyaget
Job~, ..a t~rmes sz,eI:b, tökéletesebb, tudja adni a talajnak. A különböző
a kul,on!ele betegségekkel szemben gyümölcsfajok is különböző igény-
ellenallobb. . nyel lépnek fel a táplálóanyagok-

1. A kér d é s m o stm ára z, kal szemben. P. o. a meggy, cse-
ho g y m i l y e n trágyát hasz- resznye, kajszi- és őszibarack, a
n á 1j un k in k á bb: ist álló tr á- ringlók, a diófák, a birsalanyon
gy ti t vag y m ű t r ágy á t? Az álló körtefák föltétlenül megkö ve-
istállótrágyában rnindazok az anya- telik a talajból a mcszet. Ilyen
gok megvannak, amelyek a növé- esetben pótlásul, kiegészítésül he-
nyek fejlesztésére szükségesek. s lyes a műtrágyák használata az
ezen kívűl humu szt képző szerves istállótrágya mellett. A műtrágyák
anyagokkal is bőven ellát juk a föl- közül aszuperfoszfát Ioszíorsavat,
det. Ezek a szerves anyagok az - a kálisó kálit, - a csilisalétrom
igen kötött (agyagos) földet lazáb- nitrogént, a mész, márga vagy
bá teszik, a homok káros tulaj- mész, salétrom meszet visz a ta-
donságait mérséklik. Az istállótrá- lajba.
gyában van nitrogén, foszforsav, A m ész a farészeket ellenállóvá,
.kálí, . még pedig kőrülbelűl jól beérővé teszi, a mag és gyü-
olyan arányban, hogy 100 méter- mölcs teljes kifejlődését előmoz-
mázsa porhanyó istállótrágyával dítja, A csontmagvu gyümölcsfák-
kiviszűnk a szántóföldre 50 kg nál megakadályozza mézgásodást.
nitrogént, 25 kg foszforsavat és 63 A k á 1i fejleszti a f'arészek el-
kHogram kálit. lentálló képességét, a levélzet át-

Mivel tehát a. szükséges összes hasonlító munkáját fokozza s a
anyagok az istállótrágyában meg- gyümölcsöt f'ejlettebbé, szinesebbé,
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izesebbé teszi. Különösen a törpe ilt is vannak hajszálgyökereik. A
alma-, körtefák kivánnak sok kálit. nagyon idős fáknak a gyökérzete

A fos z for s a v a termőrészek mélyen hatol bele a földbe. Ezek-
képzésére, a gyümölcs fejlődésére, nél a trágyalével érünk el jó ered-
koraibb megérésére, mínöségére ményt olyan módon, - hogy a
van befolyással. Ha nincsen ele- csurgó körül a földbe alkalmas
gendő foszforsav a talajban, akkor eszközzel 35-40 cm lyukakat fu-
p. o. csonthéjas gyümölcsöknél a runk s ezeket megtöltjük trágya-
csonthéjképzés idejében nagyrnér- lével. Igy azután az alsóbb rétegű
vü gyűmölcshullást észlelünk, a gyökérzethez is gyorsabban hozzá-
lombozat hitványabban fejlődik s jut a trágya. A trágyaléval való
a barackfák gutaütésszerű pusztu- trágyázásnal űgyelnünk kell arra,
lása gyakori lesz. I hogyatrágyalevet rníndig vízzel

Ani f r o g é n ne k nagy á haj- higítva használjuk, s inkább higan
tató ereje, hatására a fán 'hosszú, vegyük, mint sürün. Főképen esős
erős hajtások, nagy _ levelek s időbel} ajánlatos a trágyalével való
nagyra hizott gyümölcsök fejlőd- öntözés, mert ilyenkor gyorsabban
nek. • Túlerős nitrogéntrágyázás jut- a győkérhez. Tavasztól nyár
nem célszerű, mert általa a sok derekáig lehet lével trágyáz ni. A
bujafejlődésü hajtás ellenállóké- műtrágyát a talaj felszínére szór-
pessége szenved, a hajtások ősszel juk s lehetőleg, azonnal .aláássuk.
nem -érnek be.' , Az olyan gyümölcsösökben, ahol

A különféle műtrágyákat hatá- a fák koronája összeér, a gyümöl-
suk szerint alkalmazzuk; aszerint, csös egész területét meg lehet trá-
amint gyümőlcsösünkben valami- gyázni, mert ilyen helyen a fák
féle hiányt állapítunk meg. A jó gy?kérzete ö.ssz,esz~.vődi~, a sz?~-
gazdának az általános szabályokat szed?s fa halszal%yoke~eIt a másik
alkalmaznia kell saját talajvisze- fa ,to~zse közelében IS meglehet

-nyaira és saját gyümölcsfajtáira. találni. -
Az istállótrágyán és műtrágy:;1.n! 3. 1\1 i kor tr ágy á z z u n k? .1\1-

kívül még egyéb igen hathatós trá- talánesságban azt mondhatjuk,
gyák is vannak, p. o. a zöldtrágya- hogy minden harmadik évben ok-
zás, - a vágóhidról beszerezhető vetlenül trágyázzunk; - ez termé-
vér, - de a rendes gazdasági élet- szetesen függ a talajviszonyoktól
ben az istállótrágyát és az említett is. A trágyát leghelyesebb ősszel
műtrágyákat használjuk. nyujtani, mert így tél folyamán a

2. Hog y ann y u j t juk a f á k- talaj f'elveszi a benne rejlő tápláló
nak atr ágy á t? Az istállótrágyát erőket s tavasszal a fák ébredé-
kihordása és lerakása után rögtön sükkor már a talajból felszívhat-
a földbe kell Juttatni, mert külön- jáko Csak nítrogénműtrágyát nem
ben a trágya tápláló értékének jó szabad ősszel adnunk, mert ez a
egynegyed része elvész. A fákat vízben könnyen oldódik s így -ta-
nem a törzs körül trágyázzuk, mert vaszig olyan mélyre kerül, vagy a
a trágya tápláló erejét f'elszivóhaj- talajvíz olyan messze elviszi a fá-
szálgyökerek a törzstől távol a tól, hogy annak hasznát már nem
gyökérzet végén vannak. A fát ko- láthatja.
ronájának széle, a csurgó alatt s 4. Men nyi tr ágy á t a-d j u n.k ?
ettől még kifelé egy félméterre ki- A trágya mennyisége, a fa tápláló
feléeső területen kell megtrágyáz- anyaga felvétele tulajdonképpen a
nunk, itt van a legtöbb hajszál- fa fejlődésével (erősségével), illetve
gyökér. Tehát a trágyát jó .ásó- korával· arányes. A szakemberek
nyomnyira itt, a csurgó alatt ás- ezt úgy állapítják meg, hogy min-
suk be. Fiatalabb fáknál aláásha- den egyes megtrágyázandó fa tör-
tunk trágyát a törzs és a csurgó zsének a kerületét egy méter ma-
kőzé is, mert. a fiatal fáknak még gasságban megmérik s az így nyert.

4;
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számnak megfelelő trágyamennyi- .Természetesen ezek a számada-
séget ,egy táblázatból leolvassák. tok csak általános jellegűek, mert
Ez a táblázat azonban igen terje- a trágya adandó mennyiségét egé-
delmes, s ennyire pontos mérésre szen pontosan a fa állapota és a
a rendes házi gyümölcsösökben talaj minősége adja meg. N. S.
nincs is szükség. Átlagosan jegyez-
zük meg, hogy annyi istállótrágyát 2. A tojástermelésről.
adjunk, hogy 100 négyzetmáterre A mai nehéz viszonyok között
11/2 métermázsa jusson. Úgy is minden jövedelmi forrást meg kell
szokták még megállapítani, hogy nyitnia az emberenk, ha boldbgulni
évi átlagban 12·kiló jusson min- akar. Még az olyanokat is, melye-
den .négyzetméterre, ahány négy- ket ezelőtt alig vett számításba.
zetmétert a fa koronája betakar. Ezek ,közé .számítható bátran a
A mütrágya mennyíségének kul- baromfitenyésztés és a tojáster-
csára a következő recepteket nyújt- melés is, aminthogy ezekről ma
juk: \. valóban sok szó esik széltében-

1. A fa koronájával befedett te- hosszában. Meg vagyok győződve
rületére tél elején négyzetméteren- róla, hogy a kérdés meg is érdemli
ként 41/2 gr, égetett meszet, tavasz- a minél szélesebb körű érdeklő-
szal 40 gr 40 o.'o~oskálisót, 60 gr dést. S miután magam is évek óta
ammoniaszuperfoszfátot adunk. foglalkozom vele, szivesen mon-

o • o~;. - Más recept szerint idősebb dom el néhány sorban, amennyire
fáknál jobb talajon 100 négyzet- a hely engedi, idevonatkozó tapasz-
rriélerenként 1 kg 40 O!o~OSkálisót, talataimat, szem előtt tartva azokat

-11/2 kg szuperfoszfátot, 11/2 kg a lehetőségeket, melyek a legtöbb
csilisalétromot adunk az istálló- baromfit~enyésztő falusi háznak
trágyán kívül. rendelkezésére állanak. A cél az,

3. Egyes fákat véve tekintetbe: hogy minden költséges eljárás nél-
minden egyes fiatal kerban levő kül, minél magasabbra fokozzuk
termő fának a három évenként tyukjaínk Tojáshozarnát. Ha már
adandó istállótrágyán kívül álta- etetjük őket, legalább Iizessék meg
lában 900 gr '-10%~os kálisót, a velük való fáradozást. De ne
1100 gr .superphosphátot, 1300 gr úgy, hogy éppen csak háztartásun-
csilisalétromot adhatunk. kat lássák el a szükséges tojással,

4. .Barth-Steglich német tudósok hanem úgy, hogy a felesleg szá-
adatai szerint egy gyümölcsfa mottevő jövedelmi forrásunk le-
évenként egy négyzetméterre 10 gr gyen. Ezt csak megfelelő anyag-
nitrogént, 5 gr phosphorsavat, 15 gal, céltudatos vértelfrissitéssel, jó
gram kálit, 10 gr meszet igényet ólakkal és célszerű takarmányo-

5. A csonthéjas termésű fák ál- zással érthetjük el.
talában sok mcszet kivánnak. A Anyagunk megfelelő voltát vagy
csonthéjasok 'egy-,egy fájára az úgy biztosít juk, hogy tisztavérü
istállótrágyán kívül 1-2 évente fajbaromfit állítunk be tenyésze-
1 kg égetett meszet, 3/4 kg 40 %-OS tünkbe, vagy úgy, hogy meglévő
kálisót, 2-~3 kg szuperfoszfátot és állományunkat nemesítjük. Az
1 kg kénsavas ammoníákot számí- 'előbbi eljárás csak azok számára
tunk. ajánlatos, akik nagyobb gondot



51
tudnak fordí~~i ty~kj~ikra s akik-I azután !elj<esenm~gbizha,~ó~,elyr~l
nek megfelelo helyuk IS van .arra, szerezzunk be szep testu, Jol f.eJ-
hogy baromfiaik faj tisztaságát biz- lett kakasokat, 10-15 tyukra szá-
tosítani tudják. Ez aránylag drá- mítva 'egyet. Bizonyos időközök-
gább, mert a fajtiszta állomány ben (2--3 évenkint) későbben' is
beszerzése elég sokba kerül. A idegen helyről kell szerezni ka-
fajbaromfiak közül a legelterjed- kasokat, (esetleg cserélni is lehet)
tebb a Leghorn és a Rhode-islandi. mert a vérfertőzés miatt leginkább
Az előbbi kisebb testű. Ez azoknak elsatnyul áUományunk.
való, akik főleg tojásból akarnak Az ilyen nemesítéssel is igen
maguknak jövedelmet biztosítani. szép eredmény érhető el. Tapasz-
Az utóbbi nagyobb s így a nőven- taltam, hogy egy, a régi tyukállo-
dék állatokat jobban lehet értéke- mányomból visszamaradt s Leg-
siteni leölésre. horn tenyészeternben megtürt ma-

De I akinek megfelelő helye nin- gyar parlagi tyuk a nemesítés kö-
csen arra, hogy fajbaromfiait jól vetkeztében bátran íelvehette a

elkülőníthesse, annak ajánlatosabb
meglevő állományának nemesitése.
Ez az eljárás azzal kezdődik, hogy
kakasainkat mind kimustráljuk, s
a tojók közül is csak a legértéke-
sebbeket tartjuk meg. Azokat a
tojókat, melyek 'egy év alatt 80
darabnál kevesebbet tojnak, még
abban az esetben is selejtezzük ki,
ha azok külsőleg szépek. Ez az
eljárás természetesen feltételezi
azt, hogy a tyúkok tojáshozamát
állandóan ellenőrizzük, felírjuk.
Mert amelyik nem tojik, azt nem
érdemes etetní. A tovább tartásra
alkalmasnak talált 'tojóink számára

versenyt a legjobb Leghorn tojók-
kal. (Ez a tyuk a téli hónapokban
is elérte a havi 23 db, átlagot.
1929. nov. 26 db, dec. 24,; 1930.
jan. 25, febr. 19 db tojással).

A tojáshozam szempontjából
igen nagy fontosságú a jó baromfi
ól. Ennek két fő követelménye: a
világosság és a tisztaság. A sötét
ól egészségtelen, dohos, a piszkos
ól pedig minden betegségnek és
féregnek a melegágya. A. férgek
igen sok életerőtelvonnak a tyuk-
ból, csökkentik ellenállását s meg-
csappantjak tojáshozamát. Ha be-
engedjük a napot az ólba, nem

4<

Mcstoha testvérek a baromfi udvarban.



Háborog a magyar lelke,
,Elfogy6ban a türelme, -',,-
Elfogyóban a doliáruja,
Kialvóban a pipája, -
Csak még vére, piros vére
Csereq, csorog, csergedez -
Egek Ura! tekints végre
Ennyi szörnyű szetioedésre
Fejtsd meg titkát jövendőnknek
Jaj mi leszI? ...

52
jut hely a betegség csirának, ha (Nem lesz drágább, mintha buzát
gyakran _meszeljűk a tyukházat, etetünk!) Igen jó baromfi takar-
lugozzuk az ülőrudakat s felfrissít- mány a következö: 40 rész korpa,
jük a íészkeket, akkor nem sza- 15 rész zabdara, 15 rész árpadara,
porodnak el a férgek s nem sziv- 15 rész kukoricadara, 10 rész mész
ják baromfiaink vérét. Az ólnak 7 rész vérliszt, 5 rész halliszt, 5
nem szabad tulságosan hidegnek, rész husliszt, 3 rész sörélesztő és
vagy huzatosnak lennie. A faj- 15' dkg kén, összekeverve. Nagyon
baromfiak ólját sokhelyütt fütik fontos, hogy úgy az eleség, mint
is. Én sohasem fütöttem s nem az ivóvíz, valamint az etetőhely
tapasztaltarn, hogy hátranyos lett tiszta legyen.
volna. ' , Az elmondottak sz'em előtt tartá-

Lágy eleséget (főtt burgonya, for- sával élvezetes és hasznos lesz a
rázott dara, stb.) ne adjunk tyuk- baromfival való foglalkozás. Élve-
jainknak, mert egészségtelen. De zetes, mert szép állataink gyönyör-
viszonl a tiszta buzában és egyéb ködtetnek benünket, hasznos, mert
szemben sem kap meg mindent a tojástermelésünk erősen megsza-
tyuk, amire a tojásfelépítéséhez porodik, s így birtokunkba jut
szüksége van. Csakis a helyesen egy eddig ki nem használt jöve-
összeállított takarmánnyal érjük el delmi forrás. Nemzetgazdasági
célunkat: a sok tojást. Kell abban szempontból is sokat jelentene,
lennie Iejérjének, zsirnak, husnak, ha tojástermelésünk fokozódásából
mésznek is. Ezeket az anyagokat minél többet tudnánk elhelyezni
liszt alakjában beszerezhetjük s külföldön. Hollandia 1928:-ban144
~kkor T ot~hün is !udunk", h~lye~ I n:illió pengő értékű tojást vitt kül-
.osszeteteiu takarmanyt előállítani. földre! I vitéz' Balogh Ernőné.

Magyar zsoltárok.
- írta: lTA:LYI NAGY GÉZA. -

1.

Szomorú a ttuuujar sziue,
Keserű a szája-Íze,
A fülében halálhörgés,
Az orrába' vér smga ...
Yiráqtalan, meddő nyárnak,
Iéqoerésnek, szárazságnak '
Sötét gyásza, halk siráma,
Mititlia égre szállna ...

Szegény magyar hova jutotl!?
r Kegyetlen sors - a koldusbot

Ázva-fázva megtépázva
Gunnyaszt, gubbaszt/ mint oeréb,
Olölt-kopott a gunyája ...
Ha ereszt is a buzája,
Tejjel-mézzel folyó rónán'
Kenyérből sincs már elég!

Gondredős a magyar arca,
Osi bánat űl ki rajta:
Jajkiáltás, örök sírás
Meddig lesz még muzsikánk?!
Fajunk mennyit serujued; szenved
Zivataros fellegeknek
Dühe, átka pusziitása
Meddig zúdul még reánk?!

Il.

Uram! Hozzád sír az ének:
Vess már véget! Vess már véget!
Vess véget már a viharnak,
Végnélküli földi bajnak,
Földi bajnak, sötét árrujnak,
Virradatlan éjszakának!

Vess már véget a kisértésnek,
Nyári fagynak, [éqoerésnek,
Iéqoeréstiek, szárazsáqnak,
Vess véget már a csapásnak!

lTess véget a jajnak,(\vérnek,
Diderqésnek, éhezéstiek,
Éliezésnelc, könnyhullásnak
Vess véget már a halálnak!



I Visszaélés-e a gyermekkeresztség?
Irta: S~hmidt János, ev. lelkész. _

Vannak szekták - a nálunk is- vétkezik, hogy azt tiltja. A' nők
'm'eretesek közül pl. a baptisták számára- sem rendelte el az úr-
és nazarénusok - melyek elvetik vacsorát s mégsem zárják ki még
agyermekk'eresztséget s az azt a szóban forgó rajongók sem őket
megtartó keresztyén felekezetek- az úrvacsorának az élvezéséből.
nek azt vetik a szemükre, hogy ,
Jézus szavai és az apostolok szo- A gyerll!,ek~ereszteles ~e!ll ell en-
kása ellenére cselekesznek amikor kezík Jézus rendelésévei.,
megkeresztelik a gyermekeket. S Ha Jézus ki akarta volna zárni
akadnak híveink, akik egyebek a gyermekeket a keresztségből,
mellett le szektariusok eme állítá-j akkor határozottan' megtiltotta
sának is igazat adva, engedik ma- volna a gyermekkeresztséget. Nem
gukat eltántorítani egyházuktól. mondta volna tanítványainak, hogy
Szóljunk azért az alábbiakban - kereszteljenek meg min den n é-
anélkül, hogy telJesés kimerítö p eket, hanem azt, hogy minden
reszletessézre törekednénk - arról népeket, csak a gyermekeket ne.
a kérdésről: visszaélés-e a gyer- Előrelátó szeretete nem engedte
mekkeresztség? volna, hogy egyháza 1500 éven át

Azok, akik csak felnőtteket ke- visszaélést kövessen el a kereszt-
resztelnek rendes en így szólnak .lséggel. Annyi időn át volt ugyanis
ic Hol rendelte el Jézus a gyermek- szokásban a gyermekkeresztség,
keresztséget?- S mivel n/em tudunk anélkül, hogy valaki is kifogást
nekik a bibliában azzal mutatni emelt volna az 'ellen. Nem várt
,egy helyet, hogy ime itt lásd és volna Jézus Urunk a reformáció
olvasd, azért nagy diadallal vissza- idején fellépő anabaptistákra, hogy
éléssel vádolnak bennünket. ők fedezzék fel s emeljenek szót

Ámde; hogyan is állunk Jézus az általuk hallatlannak minősített
rendelésével ? Határozott szavakkal gyermekkeresztség szokása ellen.
nem rendeli el a keresztséget a A keresztyénség megalapításakor
gyermekekre nézve, az igaz. De közelfekvő volt az a gondolat, hogy
nem is tiltja meg. Eme viszont a a zsidókból lett tanítványok az ó-
szektárius nem tud egyetlen szót szövetségi körülmetélkedéshez ha-
vagy betűt sem felhozni. De abból, sonlóan iaz . új szövetségbe is fel-
hagy Jézus nem Dendel el valamit vegyék a gyermekeket, még pedig
határozott szavakkal, még nem kö- a körülmetélkedés helyébe lépő s '

Mindenható oálioziasd ál
Pirkadássá az éjszakát,
Legyen fény a sötétségből,
Vigasság a szenvedésből!
Legyen öröm sötét gyászból,
Örök élei a halálból!

Uram! Hozzád sír az ének:
Vess már véget! Vess már vég,el!

lll,
Hinni kell:
A pusztulás, a halál földjén
Élet zsendül, fíí kikel!

Hinni kell:
A tiapsuqár tnusíármaqbol
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Ágat szökkent, fát nevel!

Hinni kell:
A magyarság drága vérét
Nem hiába szórla el!

H inni kell:
A [űsrálbol, a virágból
Hotiuéd támad ezriuell

Hinni kell:
A rabfartónk egyszer mégis
Lábainknál lent hever!

Hinni kell:
A magyar név felragyog még
Régi dicsőségivel!
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a Jézus által alapított kegyelmi resztelkedik). Minthogy - vonják
szövetség zálogát képező kereszt- le a következtetést a gyermekke-
ség által. resztség elvetői -r-r- e feltételek a kis

Hogy pedig Jézus nem akarta gyermeknél nincsenek meg, (még
kizárni a gyermekeket a kegyelem nem tud hinni s még nem tanít-
szövetségéböl, lennek bizonyítéka ható) azért nem is szabad azt a
Márk 10, 14. «Engedjétek, hogy keresztségben részesítenünk.
jöjjenek én hozzám a kis gyerme- Arride. ha az ilyen rajongó nem
kek és meg ne tiltsátok őket, mert zárkóznék el a 'szentírás alapos
ilyeneké az Istennek országa.» megismerése 'elől s nem ragadna a
Hogy Jézus nem tartotta a kis Iordítás betűjéhez, akkor tudná,
gyermekeket sem képteleneknek, hogy Jézus Máté 28, 19. versében
sem alkalmatlanoknak az Isten IOr- szóról-szóra ezt mondja: «Elmen-
szága kegyelmének befogadására vén széles 'e világra, t egyet e k
,,-- mínt ahogy azt .a rajongók te- tanítványokká minden népe-
szik - annak bizonyítéka Luk. 18, ket megkeresztelvén őket ... , ami
17.:- «Valaki .nem úgy veszi az egyet jelent ezzel: az á 1tal, h o gy
Istennek országát, mint a kísgyer- me g ke re s z te líte k őket. Tehát
rnek, semmiképen nem megy en be nem tanításról, hanem a keresztség
abba.» Továbbá Máté 18, 3.: «Bi- által való tanítvánnyá tevésről szól
zony rnondem néktek, ha megnem J,éZ11S az idézett 'helyen, De a
tértek és -olyanok nem lesztek mint rajongó nem törődve azzal a tény-
a- .kis- gyermek, semmiképen nem nyel, hogy tetszett az Istennek az
mentek re a mennyeknek orszá- O evangéliumát. görög nyelven
gába.» reánk hagynia s hogy, ha azt iga-

Tehá! Jézus nemhogy kizárná a zán akarjuk megérteni, vissza kell
gyermekeket az Isten 'Országából mennünk az eredeti görög szöveg-
s alkalmatlanoknak tartaná őket hez, csakhogy megmaradhasson
arra, 'sőt inkább előnyt biztosít !éves álláspontja m~llett,,, az il~en
nekik a Ielnőttekkel szemben 'S I értelmes gondolkodás elül elz ar-
ezektől azt-kivánja, -hogy olyanok- k~~ik. l?e a biblia ere~,e,ti ,értelme
ká legyenek, mint amilyen a gyer- ,~lüt~,alázatosan m~ghaJlü, ertelm~s
mek . ha be akarnak menni, az es jozari keresztyén ember ebből
Lste~n,ek országába. j~ világosa!1 ~átja, ,~ügy a, sze~ta-

De az ilyen józan és a biblia ~'lUsnak a ~Ibha betűj e ~zerll1tsll1cs
szelleméből folyó gondolkodás elől Igaza, a~mkür arr~ ,~lvat~,~zva ..a
a "szektarius mereven elzárkózik. keresztséget rnegelőző tamtast ko-
A betűhöz ragadva a bibliára mu- vétel.
tat s azt rnondja, hogy Jézus. így Ugyanúgy állunk a második bib-
szólt az ő tanítványaihoz: «Elmen- liai hellyel is:' «Aki hisz és megke-
vén széles e világra tanítsatok meg resztelkedik, üdvözül.» Ezt Jézus
minden népeket, megkeresztelvén akkor mondja tanítványainak, ami-
őket az atyának, fiúnak és szent- kor a pogányok közé küldi őket.
lélek Istennek nevében l» (Máté 28" III természetesen csak úgy volt ér-
19.), továbbá: «Aki hisz és megloe- telrne a keresztségnek s általa az
resztelkedik az üdvözül.» (Márk 16, Isten országába való felvételnek,
16.) Az első helyen - azt mondják ha előbb ismerletessé lett Jézus
a baptista' és anabaptista (ujrake- neve és evangeliurna s megvalósult
resztelő) szektariusok - Jézus ha- a benne való hit. De, amit Jézus a
tározóttarrelébe helyezi a kereszt- pogányokra nézve mond, az nem
ségnek a tanítást; először áll a: ta- vonatkozhatik minden további nél-
nítsátok s csak azután a: keresztel- kül a keresztyénségre is, ahol neve
jétek,a második helyen pedig az és evaugeliuma ismeretes, az öor-
előzetes hitet állítja 'Oda; mint a ke- szága valósággá lett s a keresztyén
resztség feltételét. (hisz és megke- család és egyház által biztositva
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van a megkeresztelt gyermek ke- got nem szerezhetünk, ha az illetö
resztyén tanítása -és nevelése. százszor tesz is arról szóban tuda-

Joggal kérdezhetjük tehát:. Bűn tos vallomást. Mert saját hite felől
és visszaélés lehet-e az, ha. a ke- is tévedhet valaki. Egy nazarenús
resztyén szülőlúől született gyer- szülőktől származott férfi felnőtt
meket, aki természetes származá- korában keresztelkedett meg, rni-
sánál fogva már is bizonyos mér- után a szektariusok által megköve-
tékig Istennek tulajdona s neki van telt tanításban is rész.esült már s
szeritelve (1. Kor. 7, 14.), a kereszt- a keresztséget megelőzöen hitéről
ség által a keresztyének közössé- is tudatos vallomást tett. Később
gébe s, ezáltal Istennek kegyelmi I nazarenussá lett s újra megkeresz-
szövetségébe felvesszük, s i:m.ád-Itelkedett. Arra a kérdésre, hogy
kozva az' Ű kegyelmébe ajánljuk? mért keresztelkedett meg ~jra, azt

ILt nincsen «egyke» 1 •
Ez ellen sem .« biblia' betűje, sem IIelelte, hogy az első esetben még
a bib,lia" szeU~me alapján senki ~'emvol~igazi hite. Pedig akk?r úgy
semmit józan esszei fel nem hoz-j erezte es tudta.' Azonban tévedett
hat. ., - engedjük meg neki. Ámde, ha

Azután hogyan állunk azzal a az első esetben tévedett hite felől,
hittel, amelyet a baptista és ana- nem forog-e fenn a tévedés lehető-
baptista követel, -rnielött valakit sége a második esetben is. Amikor
megkeresztel ? Erre.' azt mondom: tehát a szektárius a megkereszte-
bízonytalanra i.épít az,aki a ke- lendőnek előzetes -hitétől teszi füg-
resztséget, illetve annak kiszolgál- gővé a keresztség kiszolgáltatását
tatásat a megkeresztelendőnek hi- s áldásos hatását, akkor egy olyan
tére akarja egyedül alapítani. Senki feltételt állít fel, amely a felnőttre
Iritéről ugyanis teljres bizonyossá- nézve sem állapítható meg teljes



Az egyháztörténetben egészen a
XVI. századig a gyermekkeresztség

ellen kif,ogás. nem merült fel.
Origines egyházi atya (élt 185-

254 Ku.), híres ókori írásmagya-
rázó a Római. levél Q Iej. ,5-7.
vers évei kapcsolathan pedig ezt
mondja: « ... ehhez képest az ,egy-
ház az apostoloktól átvette azt a
szokást, hogy a gyermekeknek is
kíszolgáltassa a keresztséget.» Te-
hát Origines is határozottan rnond-
j a, hogy a gy.ermekkeresztség
apostoli szokás volt.

253-ban Kr. u. pedig 166ker. püs-
pök gyűlt össze Karthagóban zsi-
natra (egyházi gyűlés) s ezen a
gyermekkeresztségről is szó esik
az egyháztörténelem tanusága sze-
rint. De itt sem arról tárgyalnak,
hogy visszaélés-e a gyermekke-
resztség vagy sem, hanem arról
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bizonyossággal, mivel tévedésbe es- csupán, hogy a körülmetélkedés-
hetik bárki a maga hitét illetőleg, hez hasonlóan csak a 8-ik napon
a más hitét pedig csak a híveket vagy pedig 2-3 napos korában ke-
és veséket vizsgáló Isten ismeri. reszteltess,enek ...e meg a gyermekek.

Arranézve, hogy. a gyermekkereszt-
Az apóstelek sem szólnak .a gyer- ség nem volna ősi szokás, egy szó

mekkeresztség ellen. sem esik.
De hoznak fel a szektariusok a Melanchton Fülöp, Luther Már-

gyermekkeresztséggel szemben más ton reforrnátortársa, aki a leg-
érveket is. Azt mondják, hogy az nagyobb szorgalommal gyűjtötte
apostolok sem kereszteltek gyer- össze a legrégibb 'egyházi tudósok-
mekeket. A biblia - igaz - sehol nak a keresztségre vonatkozó .ki-
sem szól határozott világossággal jelentéseit, egyetlen egyet sem ta-
arról, hogy az apostolok gyerme- lált, aki később becsúszott vissza-
keklet kereszteltek volna meg. De élésnek mondaná a gyermekke-
'vannak "helyek, amelyek amellett .resztségets 'aki ne fogadná el.Iiogy
szólnak,. hogy már az apostolok az "apostolokról maradt ősi szokás
;is keresztelt ek gyermekeket. Végy volna. =- Nem .merűlt fel az egész
magadnak fáradságot kedvles olva- egyháztörténelem folyamán kétség
:sóm s kenesd fel e helyeket: Apos- a gyermekkeresztséget illetőleg,
tolok cselekedetei: 16, 15 - 16;' csak' a' XVI. században, amikor a
33. és 1. .Kor. 1, 16. versét! Mind- ,f.ent~említett anahaptisták léptek
három helyen arról szól a biblia, fel s az Istentől nyert új kijelen-
hogy valaki. megkeresztelkedett az tésekkel dicsekedve szót emeltek
« ő háza népével». A ház népéhe I a gyermekkeresztség ellen.
pedig h~l~eta;t~znak a ..gy~rn:ekek Azeddigi,ekből láthatod, kedves
IS s a, haz nepey:eli~gyutt ok IS ~l-I olvasóm, hogy sem a biblia betűje,
nyerték .a ~,er,esz~~eget.Vagy a~t sem annak szelleme, sem pedig az
kellene felt~tt::I,eznuJ?-k,h;ogy a ha- egyháztörténelem tanubizonysága
rom 'eset közűl egyikbért sem vol- nem szól a gyermekkeresztség ősi
tak gyermekek a háznál. Ez· pedig szokása eU~n hanem mellette.
nem valószinű. Azért a gyerm~kk,eresztségetelvető

szektariusok csak' azt tudják meg-
tántorítani és sötétbe vezetni, aki
félretéve józan, egészséges gondol-
kodó képességet s alázatosságát
nem tud engedelmesen meghajolni
az Irás igazsága és a történelem
világos tanubizonysága előtt. Aki
ismeri az evangelíumot sannak
szellemét, aki nem zárkózik el
csökönyös módon s értelmetlenül
az egyháztörténelern tanuságtétele
elől, az sohasern fogja követni e
hamis prófétákat sem a kereszt-
ségre, sem 'egyebekre vonatkozó
tévelygéseikben.

A magyar vérét ontotta az em-
beriségért. Európát Hunyadi János
mentette meg a török betöréstől.
Ez és önvédelmi harca a legneme-
sebb nemzetek közé emeli a ma-
gyart.

H. Doumergue, francia író.
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Álmok álmodója. *)

- Irta: Dr. SZIGETHY LAJOS. -

fill vagyok az álmok álmod6ja.
itmíg lábam az út porát r6jja,
Képzeletem könnyedén lebegve
felrepül a r6zsás [elleqekbe.

Ott se pihen és el mégse fárad,
Rpítgeti a csillog6 várat.
Én vagyok az, egyetlen lak6ja
Boldog álmok boldoq álmod6ja.

Mások addig vígan szűreteltiek;
Hiimak, -- éljek én is a jelennek,
Ébredjek már egyszer a valóra
Balqa álmok balga álmod6ja.

il ualonál százszor szebb az álom,
Jobb nekem a jellegek közt szállnom
Nem. tehetek, nem is tennek róla,.
111aradok az álmok álmod6ja!

Fiacskáim, szeressétek egymást!
Irta : Margócsyné Algőver Erzsébet.

Még csak most ért a bakter az
alvégre, hogy hajnalt jelentő szó-
zatával megelőzze a jegyzőék .ka-
kasát, de azért Daróczyné nagy-
asszony hálószobáján már szétcsa-
podott az ablak két szárnya és egy
magas, szikár nő sírnára fésült feje
kikémlel, hogy milyen az idő. -
Kiteszi az ablakba sz.ellőztetni a
hófehér párnákat és eltünik.

Pár perc mulva már a hangját
is halljuk. Szertartásosan, komo-
lyan beszél. Nem veszekszik. De
minden szava úgy esik a meg-
pir-ongatott cselédleány fejére, mint
a kalapácsütés. .

- Mondtam már, hogy a papu-
csaimat tizenötször kell egymáshoz
verni, hogy minden por kimenjen
belőle. Te csak tizenháromszor csi-
náltad. A rest ernber nem kedves
az Úr előtt. A Példabeszédek kőnv-
vében mondj a a Biblia (6, 6.)
«Eredj a hangyához te rest, nézd
meg az őutait és légy bölcs.»

Ez a hang hallatszott a szobák-
ban a takarításnál, a konyhában a
Iözésnél, az istállóban a Iejésnél, a
szérűn a cséplésnél, a pincében a
horfejtésnél. Ilyenkor az ajkakra
fagy a mosoly, íjedtté meredt a
bámészkodó szem és munkára len-
dül a pihenő két kéz.

Különben nem s-okat beszél az
asszony. Inkább a szemeivel diri-

*) -A « Luther-Naptár» munkatársának
Dr. Szigethy Lajosnak «Vándormadár» cí-
men megjelent verskötetéből.

gál. Olyanok is azok, mint a Rönt-
gen-sugarak. Átlátna~ a fal-on és
belátnak a csukott szekrény ren-
detlen polcaira. .

Mikor kukorica-hántáskor a fia-
talság hangoskedott egy kicsit,
megjelent Daróczyné az. ajtóban.

-- A Prédikátor könvvében van
megírva (2, 3.) A nevetésről azt
mondom: bolondság, a vigasságról:
mit használ az?

Pedig neki is volt valamikor egy
kedves, mosolygó kis íja. Most nem
tudja hol van. Eltünt- a háború-
ban. Sokadmagával. Nem sirattai
meg. Az Úr adta, az' Úrelvette. S
vékony ajkait még szorosabbra
zárta. -

Nagy gonddal nevelte Pistát, de
azért, ha a fiú ráéhezett egy kis
nyájas szóra, nyájas arcra, átsza-
ladt Szabó tanítóékhoz az iskolába.

Ott nem volt olyan nagy gazdag-
ság, mint Daróczyéknál, de az ar-
cok mindig verőfényesek voltak és
megelégedettek. A tanítóék Jancsija
nem vigyázott olyan ijedt gond-
dal a ruháira, mint Pista s rníndig
pajkosságori járt az esz-eo

No és Annuska, a kis mosolygó
pöttömnyi jószág olyan kedves
játszó pajtása volt a két fiúnak,
akár Csendőr, akomoridor, vagy
a rugólabdájuk.

Hej, ha tudta volna a büszke
Daróczyné, hogy micsoda kavaro-'
dást csinál még 'ez a kis lány, nem
engedte volna hozzájuk olyan nyu-
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godtan a Pista gyereket. A fiú elpirult.

Dehát szerette a csendet s elis- - Nem édes anyám, ő nem
merte, hogy Szabóék rendes em- akarja magát a nyakamba varrni.
berek, tűrte hát hogy Pista átmen- Olyan riiurikás, ügyes, mint .rnaga,
jen. A Szabó gyerekekről nem is édes jó anyám és tudom, sok gon-
vett tudomást soha. dot levenne a válláról. '
. Es hát nemcsak a fiúk nőttek - Még birom a munkát, köszö-
meg, de a kis lány is. De micsoda nöm a figyelmet!
gvönyörű hajadonná. A tanító úr - Edes anyám, úgy tele van a
piros meg fehér rózsái adták oda szívem szeretettel, boldogsággal.
neki a szinüket, sugár fenyőfái a Adja reánk áldását!
terrnetűket. Jóságát az apjától, - Siess kérlek, ne' érzelegj. Vár
anyjától örökölte; ennél nagyobb a kondás ; ki kell választani a hiz-
kincset úgy sem testálhattak vol- lalásra való disznókat.
na rá. - A fiú elsápadt, de vitézül leküz-

Versenyt dolgozott a szolgálóval, dötte könnyeit. Hát az édes anyjá-
versenyt kacagott a galambokkal nak előbbre valók a hizók? Hal-
és versenyt 'tanult a fiúkkal. kan mondta:

Ki csodálkoznék hát azon, hogy - Szabó Annuskát szeretném el-
mikor Daróczy Pista elvégezte a venni.
gazdasági akadémiát S' átvette édes Az asszonv arca merevebb lett a
ano/j-ától,a' külső gazdaság vezeté- rendesnél. Jég hid ,egen néze tt
sét, '.egysz'er csak ezzel állot elő. fa fiú r a és egy kís szünet után a

~,;.~'c;1'esanyám, szeretnék meg- mutató ujjat előre nyújtva, tagol-
házasodni ! ' tan mondta:

Daróczvnémegkövült .arccal me- - Amig én élek: nem!
redf -rá. Erre' még sohasem gon- - Édes anyám, hát mi kifogása
dolt. Ű kéthetes kora óta árva volt. van ellene? .
I~eg,ehek közö!t.n6tt fel. ,Neki élet-I" De az.asszony nem mondott sem
pálya volt a f'érjhezmenés. Gazdag többet, sem kevesebbet, de azt el-
volt nagyon s gazdaghoz is ment, mondta -egy párszor . '
bár .a szivének semmi köze sem - Amig én élek: nem! ,
volt .a választáshoz. Szegény Pista majd megőrült fáj-

De hát mi ütött ehhez a gyerek- dalmában. Csak Annuska tartotta
hez? Nincs neki meg mindene, amit benne a lelket, aki bár. sápadt volt
szeme szája kiván ? Vagy megmá- a lelki szenvedéstől, de azért nyu-
morosodott ettől a bolondos ta- godtan fogta meg a Pista két 'kezét
vasztól, ettől az almavirágnyilásos és mondta neki: ,
április végétől? S úgy kering va- - Pista, bízik maga a jó Isten-
lami kís szöszke leányf.ej körül, ben?
mint ott ni, az a kis részeg mé- - Csakis benne;' hisz még az
hecske a Jonatán lecsüggő virág- édes anyámban is csalódtam. ' Es
bokrétája körül. magában is bizom Annuskám.

- Tessék t í - Hát akkor bizzunk mindket-
- Hát szeretnék megházasodni, ten O Benne! Ha úgy rendelte,

Anyuskám. Meg jó is volna már hogy utaink csak kereszteződjenek,
egy kis segítség .« házban. de ne fussanak egybe, akkor hiá-

- És kit' akarnál' elvenni? Ha bavaló minden. Ha meg egymás-
szabad kérdeznem ? Vagyis, ki nak szánt, akkor. meglágyul még
akarja magát a nyakadha akasz- az édes anyja szíve, Fiatalok va-
tani? (Az özvegy gondolata végig- gyunk még, elbírjuk a szenvedést
cikkázott az összes számbavehető és a várakozást. Maga olvasta fel
partikon: az alispán, az ügyész, a nekem a multkor a Bibliából: «Es
szomszéd birtokos lányán, de nem aki föl nem veszi .az ő" keresztjét
tudott sehol sem megállapodni.) és úgy nem követ engem, nem
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méltó én hozzám.» (Máté 10. 38.)I Különben alig ér rá kivirítaní

- Annuskám, szólt az izgalom- egy-<egyrózsa, mert Annuska -rög-
tól rekedten a fiú, én méltó aka- tön viszi ki a temetőbe, apja, any-
rok lenni a jó Istenhez és,és ... ja sírhalmára.
magához is. Már ő a tanítónő a falúban. O

Kiütött a háború. Pista is el- tanítja a betűvetést,' meg a kö-
"rnent. Az édes anyja egy könnyet tést a kis lányoknak.
sem ejtett érte. ElveieUen volt. Amikor körűlfogják a kis pu-
Annuska sem akart. sírni. Nem fókképü parasztlánykák .a drága
azért, mintha ,elve ellen lett volna, jó 'Anna nénit, olyan 'kőzöttük,
de mert Pistát erősnek akarta lát- mint a mezei virágok közül kíma-
ni. De bizony mikor azt mondta gasló fehér liliom.
neki Pista: Nézzen meg jól An- Egy nagyon szomorú napja van
nuskám, hát ha nem lát többé, hetenkint. A vasárnap délelőtt, a-

'«Jéghidegen nézett a fiúra ... »

.csak majd a fehér felhők felett, mikor templomba mennek. Szem-
az Isten mezején, - kitört belőle ben ül Daróczynéval. Mert falu-o
a sírás. Alig tudott elcsendesedni. helyen mindenkinek megvan a ma-

Azután, ha nem jött rózsaszínű ga helye; nem lehet csereberél-
lap, nagyon félt, ha meg jött, alig ni. Bánatos 'tekintetét rajta felejti
merte elolvasni. . a komor arcon. Keresi benne Pis-

Egyszer azután elmaradt min- ta kedves, mosolygó vonásait. Egy-
den hír. Hiába tudakoltak utána. szer csak azon veszi magát észre,
Eltünt. Annuska nagy fájdalma' hogy az asszony szeme ellensége-
csendes vbánattá tompult. Nyolc sen néz vissza rá, mire elpírulva
esztendeje már, hogy várja Pis- hajlik az énekeskönyve fölé.
tát. A tanító uram piros rózsái ;'Ez minden vasárnap így megy.
már nem írigyelhetík a szinét. Nyolc .esztendő óta.
Csak a fehérek. I Daróczyné valósággal' féltékeny-
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kedetti Annuskára. Alig várta, hogy 'Vele az ágy. A keze remegett, mi
azt' hallja: mennyasszony lett. S kor a gyertyát meggyújtotta. Ta
ahelyett rninden vasárnap lát egy lán földrengés?? Nem lehet, mer
fehér arcocskát a szernközti pad- a gyertyatartó gyöngydísze mé
ban, amely mindig egyformán fel- egy kis szellöre .is megmozdul
leges és egyformán szelid szeretet- most pedig nyugodt.
tel néz reá. Tudta azt nagyon jól, - Szédülök, gondolta magában
hogy nem neki szólnak ezek a pil- Még sohasem voltam beteg. E
Iantások. A lelke legmélyéröl meg bizonyosan a vég. Egy darabi
is szólalt egy hang: örülj neki, mozdulatlanul feküdt az ágyban
hogy más is szerette a fiadat! Már Megbénította őt a váratlan telte
csak azért is szeresd 1 Nem, nem dezés.
és nem! Minek tolakodott fel az ő - Úgy látszik az Úr szólítl
fiáli.oz? Eszébe jutott a sok befejezétle

Szombat volt. A nagytakasitá- munkája. A ruha a padláson van
sok és a hetipiac napja. Dáróczy- Ki vasalja be s ki rakja be a szek
né megszámlálta a tojást. rénybe? A szövőszékre felhúzva

- Nem jól kerested össze a to- drága lenfonál. Ki szövi ezt készre?
jásokat Lidi, még lenni rkell vala- A múlt esztendőről nincs késze
hol. Bizonyosan megint széjjel toj- a számadási mérleg, mert egy ju
tak a tyukok. hász meghalt a tanyán s nem adt

Felütött egy nagy könyvet. be a bárányokról a kimutatást.
- Tavaly ilyenkor; februárius - Hát nincsen ezeknél fonto

9~én + 2° R, ugyancsak 60 tyuk sabb elintézni való dolgod? kopo-
mellett 50 tojás volt. Miért vOlna-lgott a lelkiismerete kapuján eg
ma esak 45 darab. Mondd csak! eddig ismertlen hang. Mit mon-

I Lidi tanácstalanul állt' meg. dasz a fiadnak, ha találkozol vel
- En nem tudom, kezét csóko- a mennyei mezőkön és számonkéri

lom. tőled az ő félbenmaradt boldog
- Természetesen, .mert tegnap ságát?

megint az udvaroséknál voltál 'este. Daróczyné izzadt vékony tak a-
Pedig meg vagyon írva a Példabe- rója alatt. .
szédek könyvében (25. 17) «Ritkán \.- Mit gondolsz - folytatta az
tedd be lábadat a te felebarátod- ismeretlen hang könyörtelenül ~
nak házába, 'hogy be ne teljesed- tetszett-e az Úrnak az az élet, amit
jék teveled és meg ne gyűlöljön te a földön folytattál ?
téged.» - Én híven jártam minden va-

Lidi sírva fakadt és még egyszer sárnap a templomba. Hetedszer
bebújt a tyukólba. Nemsokára dia- olvastam elejétől végig aBibliát,
dallal hozott be még két tojást. cselédeírnnek mindennap vallásos

Az asszony még mindig nem volt félórát tartottam. A tízparancsola-
megelég.edve. tot megtartottam : nem loptam,

- Gondolkozz rajta, leányom, nem csaltam , nem paráználkod-
hogy mi. az 'oka a tojásapadásnak; tam. Mindent gyarapítottam, ami a
nem kell 'belenyugodni, mert mint kezem alá került, a vagyonomat

.Prédikátor könyvében olvashatjuk megkétszereztern. I

(11. 4.) «Aki a szelet nézi, nem vet -- Hát ha hétszer olvastad már
az és aki a sűrű fellegre néz, nem a Bibliát, tudhatod, hogy mit mon-
arab dott Jézus a gazdag ifjúnak (Márk

Fölvette a tojásos kosarat, de 10, 25). Könnyebb a tevének a tű-
letette ismét. Valahogyan olyan ne- fokán átmenni, semhogy a gazdag-
héznek tetszett most neki, hogy nak az Isten országába. Es miért
Iélt.i-elejti, Lidi vitte; utána. nem akartad, hogy a fiad elvegy

Este, m~k,or leiekúc\t iűtetlen há- azt, akit szerét.
lószobájába, érezte, hogy mozog - Mert nem hozzávaló.
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- Avagy van-e az Gr előtt sze- res téli vajone körtéi. Lidi is ijed-

mélyválogatás. Hát inkább láttad ten kopogott a szoba ajtaja előtt.
volna a gazdag bérlő lányánál, aki Végre felébredt a nagyasszony.
rosszéletű, téged meg nem becsü- Nehezen ment az öltözködés. A
lő, alattomos, de nagyon gazdag. tükőrből ,egy hajlott hátú, gyenge,
Hát az jobban hozzávaló? megrokkant öregasszony nézett fe-

- Én csak a javát akartam. léje. Tett-vett, mint más vasárnap
- Te csak mindig a magad ja- reggel, de kalapácsütésszerű hang-

vát ' akartad, Önző vagy! Önző ját ma nem hallották. Atemplomba
vagy! Ez a legnagyobb vétked. Mi- kocsin ment. Esküvője óta először.
kor cselédeid ajkáról leparancsel- Máskor az imádság alatt sem
atd a rnosolyt, azért tetted, mert hajtott fejet, de most az éneket is
nem állod a vidámságot. A fiad mélyen meghajolva betüzgette.
boldogságát a hiúságodnak, kapzsi-«Hogy ne dicsérném az Istent zen-
ságodnak áldoztad fel. Nálad a val- gedező énekkel.» .
lás, a bibliai idézetek csak üres Fölmegy a szószékre a pap. Aki
forma volt, amelyekben nem talál- először látja, szinbe Ielríad, ho-
tad meg a lelket. Önző cselekede- gyan lakhatik ilyen kis emberben
teid köpönyegének használtad. A ilyen mély ..gordonkahang. Feláll-
mellett elbizakodott teremtés vol- nak a hívek. Pál apostolnak Ko-
tál, aki olyan tökéletesnek tartot- rintusbeliekhez irott első levelé-
tad magadat, mint az Úr Isten és nek 13. része: .
intézkedéseidben összetévesztetted «Ha embereknek, vágy angyalok-
magadat vele,' nak nyelvén szólok is, szerétet pe-

Az asszony kinosan felnyögött. dig nincs énbennem, olyanná let-
- Lehetetlen, hogy hatvan éve tem, mint a zengő érc, vagy a

jártam volna rossz uton! J ótékony- pengő cimbalom. .
kodtam is. Minden vasárnap ad- Es ha jövendőt tudok is mon-
tam tiz szegénynek enni. dani és minden titkotés minden

- Ehhez mindhez semmi köze I tudományt ismerek is, és ha egész
sem volt a szivednek. Cselekedted, hitem van is ugy annyira, hogy
mert vélted, hogy tőkét gyűjtesz hegyeket mozdíthatnék ki helyek-
magadnak az égiek előtt. Pedig ről, szerétet pedig nincsen én-
mindez semmit sem ér, ha nincsen bennem, semmi vagyok.
munkádban a... A szerétet hosszútűrő, kegyes; a

Az elcsigázott asszony mély ká- szerétet nem irigykedik, a szere-
bulatba esett. Hol izzadt, hol a tet nem kérkedik, nem fuvalkodik
hideg rázta. . ' fel. r .

Álmában vízben gázolt. Már szá- A szerétet soha el nem fogy.'
jáig ért a víz s mikor megízlelte, Most azért megmarad a hit, re-
érezte, hogy sós. Megborazdt. mény, szeretet, e három; ezek kő-
Könnyekben járt, melyeket ő fa- zött pedig a legnagyobb a szere-
kasztott. tet! [»
.Azután az északi sarkon bolyon- A szerétet.

gott. Mezitláb, vékony ruhában. A A szerétet hát az, ami nála min-
merre járt, a föld fagyos, 'piros szi- den ténykedéséből hiányzik ezideig.
vekkel volt kirakva. Szivekkel, a A többiek már leültek, de ő me-
malyeket ő fagyasztott meg. réven nézett maga 'elé s csak mi-

A lelkiismeret viaskodasában ki- kor a pap beszélni kezdett, akkor
merülten, sokáig aludt reggel. A ereszkedett le a kipárnázott csa-
bakter hihetetlennek találta a zárt ládi padra.
ablakokat, de nem mert bemenni Hétszer olvasta már a Bibliában
tudakozódni. Egy kicsit ludasnak ezt a részt és soha nem eszmélt
érezte magát, hqgyftz ősszel' el- rá. Mint a villám fényénél egy sö-
vesztek a fáról a nagyasszony hí- tét tájékot, ugy világította be ez
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a szó egész életének megtett ut- reste a leány karcsú ujjait. Sír-

- jait. A férje könyörgő tekintetét tak mind a ketten. A leány szólni
látta, amint egy kis szeretetet, -me- akart hozzá, de dadogásba fullott
Iegséget keldult tőle. Hallotta kis a hangja; nem tudta; hogyan szó-
gyermeke sirását, mikor éjszaka lítsa.

=hozzá .kérezkedett, mert félt a rossz - Mondd úgy, hogy anyám,
álmoktóI. De hát nevelési elvei el- nyögte az asszony bágyadtan.
lenézték az elpuhítást. Sose csó- - Úgy mondhatom: anyám?
kelta meg gyermekét, mert az Áldja meg az Isten érte!
egészségtelen. Mikor. a városi is- Itt megint elgondolkodott az
kolákat járta, sohasem irt neki, asszony. Ezt még neki senki sem
hogy ne vágyódjék haza. S mi- mondta. Pedig adott, adott a íe-
előtt a háboruba ment, Istenem! leslegéből s meg is köszönték; de
mit tagadott meg tőle? S miért? nem, így még senki sem hálálko-

Egyszer az egyik szolgálója adott dott. Bizonyosan érezte a leány,
a vőlegény ének egy pohár bort - hogy ezt vele új kincse, a ISZC-
titokban. Persze a nagyasszony re tet, mondatta.
meglátta. Összehívta az egész cse-, Es ez a leány hálás, akivel ő
lédséget és a leányt mgszégyení- étete legnagyobb rosszaságát kö-
tette előttük. Súlyos szavait ez- vette el. Lehetséges-é, hogy őt meg-
zel végezte .igazolva magát: azt áldja a jó Isten?! Hogy enged ne-
mondja Pál apostol (1. Tim. 5. 20): ki még a földön a szerétet jegyé-
.«A vétketeket mindenek 'előtt fedd ben munkálkodni. Sok tennivalója
.meg, hogya többiek is .megféleml- van még. Ez a szegény .lány iit-
.jenek.» .' .. . ten! ... Úgy buzgott fel lelkében

A szolgáló még aznap a kútba a szeretet, ~i~t. ,e.gy elzár~ forrá,s,
ugrott. Most maga előtt látta meg_·am~l~nek. ZSI!IPJeIt valami csodas
gyötört szemeit, amint a megszé- ter?:eszeh 'ero egyszerre csak meg-

. gyenítés alatt reá. nézett utóljára, nyitja. .
.Minden. vád' után ,égy jégkéreg I Az út hosszúnak, .de olyan szép-

olvadt le szivéről s -mikor most nek tetszett neki. Még sohase lát-
fátyolos .szemeit felemelte, hogya ta, hogy a topolyfák az útszélen
megfeszített Krisztus képére füg- milyen szépek, karcsuk, magasak.
gessze, meglátta szemben Annus- Meglátta a cinkéket meg a vörös-
kát; amint .hangtalanul sírt és begyeket s elhatározta, hogy ott-
könnyei barázdákat vontak hófe- hon azonnal vállít nekik egy kis
.hés arcán. Ez- bezzeg, tud szeret- etető-házikót.
ni! Ilyen könnyeket csak a szeretet Valami jót akart az uton is ten-
tud fakasztani. Most tudta meg, mi ni. s mikor egy gyalogos embert
hiányz.ott eddig életéből. Olyan ér- pillantott meg, megállíttatta a 10-
ték, amit ő mindig hamisakkal he- vakat.
lyettesített. ,- Szálljon fel jó ember a ko-

Egy felbúgó zokogás töltötte be csis mellé 1
a templomot. A pap: elhallgatott. A jóember fel is szállt, s útköz-
A hívek felugráltak, de Annuska ért ben piszkos tarka zsebkendőjével
leghamarabb a Daróczy család állandóan törülgette az arcát, vagy
padjához s az ő karjaiba hanyat- talán a szemeit. Rongyes volt,
lott a megtört és megtért öreg- piszkos volt az Istenadta. Máskór

.asszony. legfeljebb megveréssel nézett vol-
A kocsiban ültek már, mikor ma- na rajta végig: Hogy lehet egy ép,

gához tért. A februáriusi napfény egészséges fiatal embernek ilyen
életre csókolta az assz.onyt. Köny- a ruhája. Bizonyosan dologkeru-
nyei szakadatlanul ömlöttek. Néha lő. Most sírni tudott volna örö-
megkinzottan nézett a leányra s mében, hogy valakinek könnyített
aztán fekete keztyüs keze megke- a dolgán. Bizonyosan akad otthon



nekivaló ruha, cipő. Úgy sincsen,
aki hordja.

Mikor hazaértek. azt mondta a
vándorlónak:

- Menjen a konyhába jóem-
ber, majd adok én magának 'enni-
valót.

Annuskát vitte -magával a lép-
csőn. Egy pillanatra sem engedte
el a kezét. Már a verandán vol-
tak. mikor hallották, hogy Csend-
őr, a nagy kutya, vinnyogva ka-
parja belül az ajtót. Mikor ki-
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Egyszerre indultak le a lépcsőn,

de Annuska hamarább leért és
hamarább borult a Pista keblére.
Dehát ,elég széles volt az a váll,
hogy két· asszonyfej is elf'érjen :
rajta. Pedig bizony még a kalap
is a fejükön volt.

1tt én már nem tudom tovább
rnondani, mert magam is sírva Ia-.
kadok. Olyan a természetem, hágy
örömömben hamarabb. sirok, mint
bánatomban.

Késő este tértek nyugovóra (Per-

"A két nő egyszerre sikoltott fel: Pista! Pista l»

nyitottak, a hatalmas állat majd sze Annuskát többé nem eresztet-
hogy fel nem buktatta őket, olyan ték el), mikor Daróczyné mái'
nagyot ugrott egyenesen az ide- agyonölelte, csókolta, etette, mos-
gen nyakába. datta a fiát. Egy egész asszony

Daróczyné ij-edten szólt: Csend- élet könnyeit sírta el és csókjait
őrl Csendőr! Azt hitte, lehuzza csókolta el ma. /
azt a szegényt. De mikor látta, Forró hálát rehegett az Úrnak,
hogy a kutya ott nyalja, ahol hogy felfedte előtte a szeretet
éri s hogy anagy tarka zsebkendő misztériumát és arra kérte, hogy
most már hangos zokogásból fa- legalább még'egy évet ajándékoz-
kadó könnyeket törül le, a két zon neki ebben az új valóságá-
n őe gy s ze r res i k o l to tt fe 1: ban.
Pi sta, Pi sta! Es meghallgatta a jóIsten. Sok
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unokát ringatott térdén, akik a
nagymamát, mint a jóság példa-
képét látták. Takarta is előttük
régi életét.

S lám milyen jók az emberek!
Olyan hamar elfelejtették a régi
Daróczynét sa mostaniból kiáradó
szerétet sugárözönében mindenki
szivesen sütkérezett.

Az unokák legjobban szerették,

ha nagyanyó a nagy kapcsos Bit-
liát vette elő és mesélt a képek-
ről: J ózsefet eladj ák bátyj ai, .Mó-
zes a gyékény kosár kában s a kis
Jézus szűletéséről.

S mikor a könyvet újból bekap-
csolta, összeölelte a sok kis apró-
ságot s lepergő könnyei között
mindig azt rebegte:

Fiacskáim, szeressétek egymást!

A presbiterek feladata egyházi életűnkben.
Irta: Dr. Bászel Erriő.

Minden szervezethen a vezetőség lődést tanusítani rnegbeszélésük-
irányító és példaadó működésére ben élénken résztvenni, 'esetleg
van szükség, ha kitüzött célját el már előkészítésükben, de minden
akarja érni.. Fokozott mértékben esetre helyes végrehajtásukban te-
megkivánjuk ezt olyan szerveze- vékenyen közremüködní. Vonátko-

'tektől, amelyeknél a cél nem zik ez különösen a legfontosabb, 3.
'anyagi, hanem elsősorban erköl- bizottsági tárgyalásokra, ahol min-
esi, tehát meg nem mérhető, szá- den ügy részletes megvitatás alá
mokban ki nem fejezhető, hanem kerül, mert itt részben hozzáérté-
csak üdvös hatásában, a lelki meg-sük szerint foglalnak helyet a pres-
nemesbülésben jelentkezik. , biterek épp azért, hogy szakszerű

A 'mi egyházunkban, xahol az' megtárgyalást nyerhessen minden
összkormányzat oly ideális mér- odakerülő ügy. De a képviselőtes-
tékben valósult meg, a vezetés tületi üléseken nem kevésbbé fon-
munkája nem csupán a választott tos a presbiterek tevékeny részvé-
tisztikarra hárul, hanem abban tele, akár a bizottságoktói ídeho-
osztozik az egyháztanács, a pres- zott ügyek kellő megvilágítása,
biterium. A szükebb vezetőségen akár azok pártolása vagy ellenzése
kívül 'ez az erkölcsi testület is szempontjaból. A közgyűlések elé
vethet fel eszméket, terveket, me- ilyen előkészítés után kerülő ügyek
lyek kívitelét ,az egyház érdeké- könnyen nyerhetik el azután az
ben állónak tartja és megvalósí- egyházközség végső szankcióját, f'ő-
tásukban példaadó munkásságot le.g ha a presbiterek a maguk tár-
fejthet. A kezdeményezés ésvég- sadalmi körében is a kellő felvilá-
rehajtás tehát nem egyedül az gosító tájékoztatást jóelőre elvé-
egyház vezetőségének kötelessége, geztek. A hivatalos ténykedésben a
hanem nagy részben az egyházi presbiter vezérelve mindig az le-
képviselőtestületé. gyen, hogy az, egyház jól felfogott

A képviselőtestület 'tagjainak érdekében cselekedjék és az egyéni
hivatalos és egyéni jogai és kö- érdeket teljesen kikapcsolja, hát-
telességei vannak, melyek között térbe szorítsa. A pártatlan álláslog-
sokszor nehéz a határt megvon- lalás valamely ügyben csak akkor
ni. Ez alkalommal csak, a köte- lehetséges, ha a presbiter semmi
Iességekröl, a Ieladatokról kívá- tekintetben sem érdekelt. Ha ér-
nunk szólni az alábbiakban. dekelt volna valamely ügyben, ak-

Kétségtelen hivatalos kötelessége kor semmiesetre sem szabad 'ebben
minden presbiternek az egyházi presbiteri jogával s hatalmával él-
üléseken megjelenni, a tárgy soro- 'nie. Az űgy ' megbeszélésein ily
zatra kitüzött ügyek iránt érdek- 'esetben helyesebb részt nem ven-
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nie, mert másokat feszélyez a békebontói, tönkretevőí lesznek.
szabad szókimondásban, az illető Ezért minden gyülekezet kettőzött
egyéni véleményének a maga való- figyelmet f.ordítson arra, kikre
ságában való kifejtésében. Hely- bízza egyházi képviseletét, , ,
telen volna másokat ez ügyben Legyenek a presbiterek valóban
való ránézve kedvező állásfoglalás- példaadók a vallásosságban, az
ra rábeszéléssel vagy fenyegetéssel egyház szeretetében. A.vallásosság
rábírni. Ez egyenesen visszaélés azonban nem merülhet ki csak a
volna a presbiteri hatalommal. Sőt pontos templombajár ásban, az
a gyülekezet belső életét épp az istentiszteletek buzgó látogatásá-
zavarja meg, hogy l:!zegyház ér- ban, az igehirdetések ájtatos meg-
dekét alárendelik azegyéni érdek- hallgatásában. Nemcsak külsősé-
nek. Helytelen az is, ha a presbite- gekkel kell a vallásosságnak nyil-
rek pártokba tömörülnek és hatal- vánulnia, hanem bensőségesnek
mi kérdést csinálnak egyes ügyek- kell lennie. Az ige megszívlelése,
ből, azok tárgyaltatásából és elfo- az Úrvacsorával való élés, a, .csa-
gadtatásából, Az agitálás, a kortes- ládi otthonba a vallás és az erkölcs
kedés egyáltalában nem helyénvaló törvénveinek bevitele teszi csak
az egyházi életben; a polgári élet- igazi hívővé a protestáns embert
nekezt a sajnálatos kinövését nem Setéren már az egyéntől függ
szabad az egyházi életbe bevinni, minden, bár lehetnek régi családi
vagy ott megtürrií. Pártoknak ala- tradíciók is elhatározó befolyással
kulása az egyházban minden te- egyesekre, vagy esetleg bizonyos
kintetben elítélendő; mert azok súlyos életkörülmények is. A buz-
csak az egyház kárára volnának I góságot mindenesetre helyes, .ha
Ha valahol, úgy itt különösen na- az egyházközség vagy, gyülekezet
gyon megbosszulja magát minden példaként állítja mások elé s 'ezt
elkülönülési törekvés. Ha valamely éppen vagy egy egyházi hivatalra
gyülekezetben ez felüti fejét, ott vagy a presbiteri állásra való meg-
a romlás, esetleg az összeomlás ki választás sal teheti legjobban, de
nem kerülhető. Fejlődés, virulás csak az esetben, ha evvel a jó
csak abban a gyülekezetben lesz, tulajdonsággal kapcsolatban má-
amelyben a vezetőség és'a presbi- sok, a föntemlítettek nagyrésze is
terium harmóniában él egymással, felleltető az illetőben.
ahol v:~llvetve,egyesült erőv~l, öp- / Apresbiternek feladatai közé tar-
z.eU~nul dolgoznak az egyhaz er- tozik nemcsak egy egyház községe,
dekében, hanem általában mínden egyházi \

A presbiteriumba ennélfogva ügy támogatása; tehát szorosan
csak 'Olyan egyháztagokat kell a vett gyülekeeeti ügyeken felül, első-
gyülekezetnek beválasztania, akik sorban azevangelikus vallást s vele
egyrészt egyházias, önzetlen, lel- kapcsolatban az egész protestan-
kiismeretes, pártatlan, másrészt ön- tizmust szolgálók értendők ezeken.
állóan gondolkodo, józan itéletű, A gyülekezeti ügyek, kőzé sorol-
higgadt, meggondolt ernberek. Nem ható bizonyos egyházi funkciók
azt jelenti ez, hogy csak az öregek szíves ellátása, bibliaórák vagy
tanácsa legyen ez a testület, ha- vasárnapi iskola stb. tartása, val-
nem rnindenesetre kiskorúan gon- lásos estélyek rendezése, azokon
dolkozó, ítélőképességgel nem bí- való szerepvállalás, templomi fel-
ró, könnyen vezethető és beíolyá-lszerelési tárgyak önkéntes felaján-
solható, anyagias, önző, pártosko- lása, karácsonyi felruházásokra
dó, nagyhangú,. de üreslelkű em- való gyűjtés és adakozás, meglévő
berek ne tiszteltessenek meg .ilyen egyházi intézmények természetben
fontos, nagy körültekintést igénylő vagy pénzben való támogatása (pl.
-állásra való megválasztással. Az az iskolai tanulők jutalmazásahoz
ilyenek a gyülekezetek kerékkötői, való hozzájárulás), létesítendö egy-

!?
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házközségi vagy gyülekezeti intéz-o den legkisebb gyülekezetnek is já-
ményekre való hagyományozás ratnia kell ilyet. A szó elröppen,
vagy támogatás bármely formá- az írás megmarad. Az elfoglaltság,
ban. De e téren épp akkor mutat- betegség idején elmulasztott ige-
kozíkaz önzetlenség, ha az orszá- hirdetést pótolják az egyházi lapok,
gosan engedélyezett gyűjtések elől amellett hogy Ielkünk épüléséhez,
se zárkózik el a hivő lélek, bár- gazdagításához is jelentősen hozzá-
melycsekély is az adománya, fon- járulnak. Nagyon kivánatos, hogy
tos csak az, hogy jókedvvel törtéri- minél több egyháztanácsos egynél
jék -Ielajánlása. Az országos ,evan-, több egyházi lapra is. előfizessen.
gélikus intézmények támogatása a Nemcsak :magának lesz ez hasz-
hazai evangélíkusság megerősödé- nára, hanern a protestantizmusnak
'sét mozdítja elő s így' közvetve is nagy szelgálatot tesz vele. ,
előnyét élvezi az adakozó gyüle- - A vallásosság a háború óta álta-
kezete is. A Gyámintézetre, alában örvendetesen tért foglalt és
Luther Otthonra, a Theologus Ott- e térfoglalás különösen számottévő
honra- stb. adott fillérek karnatos- gyarapodást jelent a protestantíz-
tul térülnek meg. Az adakozásuál mus számára is. E gyarapodást. a
sohase felejtsük el e bibliai mon- mi egyházunk azonban, nemcsak a
dást: A jókedvű adakozót szereti változott idők jobb szellemének,
az 'Isten! nemcsak a mi vallásunk alapelvei

Ne tagadjuk meg támogatásurt- igazságának köszönheti, hanem a
kat testvéregyházunktól sem, mert lutheranizmus vezető elméi céltu-
hisz sorsunk közös az övékével és datos irányításának és az egyete-
a protestantizmus nagy ügyét szol- mes 'egyházat hathatósan felkaroló
gáljuk vele, S végül fontosnak kell egyes gyülekezetek öntudatos mun-
tartania minden igaz evangélikus- káj ának értékes gyümölcse is. E
nak felekezete sajtójának .!ehetsége munkában egy szemernyi a Te
szerint való istápolását. A legelső munkád is buzgó presbitertársam
'követelmény, hogya 'hitünk alap- és hittestvérem. Adja Isten, hogy
ját képező bibliával rendelkezzék példád kővetőkre találjon és az
minden presbiter. Naptárból csak egyházra dicsőséget hozó hivek
egyházif vegyünk. Ha napilapra tábora az idők mulásával egyre
nem is telnék, egyházira telnie csak növekedjék.
kell minden presbiternek és mín-

.Egyházunk jövője.
- lrla: Szentantalfai Nagy Lajos.

Hurcolhatták gályákra papjainkat,
'Ránk kűldhetiék: zord Karafta hadát,
Hűséqűkért irthatfák nagy jainkat,
Ei nem olthatták hitünk csillagát,
Gyújthatnának számunkra ma is máglyát,

,Zörgethetne bilincseket kezünk,
Blesithetnék: újra bakó-bárdját, -
() ld ö z é s miait el nem ueszhetiuik.

Belső ellenség. is dúl sorainkban,
Te is az vagy, ha közönyös szioed,
Akiben erős, lutheránus, hit van,
Az ném lehet se-meleq, se-hideg.
Az apáinak hitét el nem hagyja,
Énekel, kiizd, imádkozik velünk,
Van meg, ki térdét .Bálr-nak meg nem hajtja.
Rút köz ö n y miatt el nem veszhetünk!

~~: :1: '.'

Ne féljetek, hogy egyházunk hajója
Jövendő zúgó árjtui elmerül,
Sionunkat az Or hatalma óvja,
Szavára tenger habja csendesül;
Yiharok: közt nőtt nagyra szenteqijházunk,
Sem tűz, sem víz nem árthatott nekünk,
Minden veszéllyel bátran szembe szállunk,
Fel ü n k a «M est er», eIn e mve s z-

[hetünk!

Ostromot bennünk százados szegénység,
Nem élueziűk hatalom mosolyát,
De bőven buzgott az áldozatkészség,
Ez tarto ti fenn templomot, iskolát,
Szent eszméknek szolqálatábati állunk,
Fény, pompa, csillogás nem kell nekünk,
lsten igéje a mi gazdagságunk,
~ zeg é ti ys é y' miait el nem oeszheiűnk.

,. * *
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Gazdasá'gi bajaink orvosfása,
Irta: Pass' László, kölesdi lelkész,

Csonkamagyarország gazdasági a háború bankárjának, Ameriká-
bajait rnindnyájan érezzük és is- nak.
merjük, tehát nem részletezem a Másik fő oka a gazdasági bajok-
gazdák, munkások, iparosok, ke- nak az európai mezőgazdasági ter-
reskedők, tisztviselők, a munkanél- melés válsága, A világháború ide-
külíek panaszait. Inkább a bajok jén a győző hatalmak Amerikából
okára és azután a bajok orvoslá- és Afrikából szer.ezték be élelmi-
sára mutatok reá néhány sorral. szerszükségletűket. Mindkét világ-

Hogy a világháború után gazda- részben óriási ugar területeket tör-
sági bajok vannak, az nem' újság tek fel gabonatermesztés végett s
annak, aki ismeri a történelmet. most azok az új, gabonatermő te-
Minden háború után megvoltak a rületek ontják Európa számára a
szükségszerű gazdasági bajok a gabonát. Amerikai nagy vasuttár-
történet szerint. A háború ugyanissaságok igen megkönnyítik az ame-
pénzt, értéket pusztít és visszaveti rikai gazdák terményértékesítését
az emberiséget a haladás útján, úgy, hogy az amerikai gabona' a
Mérhetetlen pénz és mérhetetlen Tisza vidékén épen olyan 'olcsón
gazdasági javak kellenek minden kapható, mint az ott helyben ter-
háboruhoz. Minden háború szegé- melt. Azok az államok: (N émet-,
nyebbé teszi a győző és legyőzött Olaszország, Svájc stb.), amelyek
állarnokat. A világháború köv,etkez-I békében tőlünk vásároltak gabonát,
ményeképen egész Európa sze- most az olcsóbb kenyeret jelentő
génnyé lett. Angliától kezdve Mon- amerikai gabonát vásárolják. ,A
tenegróig a munkanélküliség jelzi belföldi és külföldi fogyasztás is
a gazdasági élet romlását, az embe- nagy mértékben csökkent és ke-
riség elszegényedését, íogyasztóké- vesebb hus, bor, vaj, tojás fogy el,
pességének a ,nagy csökkenését. A mint békében, mikor több volt a
győztes államok 1 és fél milliárd ]rávaló. Budapest mai nagyobb la-
dollár hadikölesönt vettek fel kossága kevesebb 1111st fogyaszt,
Amerika 2200 bankjának a csoport- mint békében a kevesebb lakos-
jától s ezt mind elköltötték, meg- sága a vágóhidi statisztika kimuta-
semmisítették a világháboruban. A tása szerint. A rnezögazdaságí
központi hatalmak ennél még töb- termény értékesítés kővetkezmériye,
bet elkőltöttek, aminek nagy része hogy a hazai ipar és kereskedelem
belföldi hadikölcsön volt. A győz- is érzi nagyon a pénztolenséget.
tes államok háborus adósságuk Ez a másik fő o/ka a. hazai gazda-
számláját velünk legyőzöttekkel sági élet bajainak. Földmívelő or-
fizettetik ki. Csonka-Magyarország- szágban minden .osztály boldogn-
nak kb. fél milliárd pengő kárté- lása, keresete a mezőgazdasági ter-
rítést kell fizetnie összesen,' Nem ményértékesítéstől függ első sor-
számítva az 'Országunk kétharmad ban,' mert ha a gazdának van
részének az elvesztését, ilyeténkép- pénze, akkor van munkája a mun-
pen mi kétszeresen vesztesek let- kásnak, a gyárnak, az iparosnak
tünk, mert elvesztettük a mi saját és van forgalma a kereskedőnek.
pénzlinket és ráadásul a győztesek De van még más, nagyon Iontos
helyett nekünk kell kifizetnünk az ok is! A fenti két okon nem sokat
ő adósságukat is. Az európai pénz birunk segíteni, de ezen igen is
tehát Amerikába vándorol, vagy birunk,ha akarunk!
itt marad magas kamatra, Ez az Ez a mi letiport, hadisarccal,
egyik fő 'Oka az európai gazdasági vesztett. háboruval, megcsonkitás-
bajoknak. Pénzügyi rabjai lettünk sal agyonnyomorított kis maradék-
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országunk 1924-től 1928-ig, tehát ízetlen, fás almát. Miért? Azért,
kerek 5 év alatt kb. 1 milliárd pen- mert az amerikai sötét piros, tet-
gőt dobott ki könnyelműen a zse- szetős alma épen májusban, jú-
béből örökre azzal, hogy ezen a niusban kapható minálunk, ami-
pénzen öt év alatt olyan külföldi kor az itt «ujdonság» és így a ven-
fogyasztási cikket vásárolt, amit dégségek alkalmával ezzel lehet
nem kellett volna, amit nélkülöz- «díszíteni» az asztalt, a «feltűnés»
hetett volna, vagy pedig amit itt- a hiuság 'szolgálata végett. Hány
hon is meg lehet termelni, meg magyar gyümölcstermelő gazdának
lehet csinálni jó minőségben és volna pedig jó az a több, mint 2
olcsón. A magyar pénzügyet -né- és fél millió pengő. éventel Kaj-
hány éve 250 millió svájci frank- szinbarackot, rneggyet, cseresznyét,
kölcsönnel szanáltuk és ezzel szem- földi epret, szilvát, lekvárt, gyü-
ben öt év alatt évente majdnem mőlcskonzervet vettünk 1928-ban
ennyit, 200-200 millió pengőt 187.000 pengő értéküt. Banánért fi-
vesztett el a gazdasági életünk a zettunk 1928-ban összesen 1,439.000
nélkülözhető külföldi, fogyasztási pengőt. Narancsért pedig ugyan-
cikkek behozatalával. 200 millió akkor 5,183.000 pengőt. Gyümölcs-
pengő évente 2000-2000 pengőjé- áru ért kiadtunk egy év alatt 17
vel véve épen 100.000 magyar csa- millió 79 ezer pengőt a külföldi
ládnak volna elég a megélhetésre. gyümölcstermelőknek s közben
200 millió pengő 100.000 munka és csaknem ugyanannyival lett keve-
kenyér nélkül lévő magyar ember- sebb a hazai gyümölcstermelők
nek volna elég családja fenntartá- jövedelme, holott a magyar gyü-
'sára, gyermekei nevelésére, gYÓ-1mölcs különb, mint a külföldi gyü-
'gyíttatására. Á vámhivatali statisz- mölcs és a banánt, narancs ot is
tika rideg számadatai pedig azt pótolhatná a finom magyar gyü-
bizonyítják, hogy a magyarországi mölcs. Konyhakerti cikkek ért és
fogyasztó ezt a 200 milliót nem a pedig korai burgonyáért, kelká-
100.000 magyar családnak adta oda, posztáért, karfíolért, zöld borsó ért
hanem cseh, angol, amerikai, in- stb. kifizettünk egy év alatt 3 mil-
.diai, egyiptomi, görög, szerb mun- lió 998 ezer pengőt. Külföldi nyers-
kásoknak. Ez a baj! Ezen pedig dohányért kidobtunk egy év alatt
lehet és kell is segíteni! Ha van 18,688.000 pengőt. Mezőgazdasági
bennünk józan, okos hazafiság, vetőmagokért kiadtunk 7,772.000
bölcs «önérdek-védelem», vagy-em- pengőt, a külföldi gazdáknak. Szö-
berséges, «szociális» érzés az ön- véshez való pamutért és hasonló
gyilkosjelöltekkel, a lakástalanok- nyersanyagért kifizettunk a kül-
kal, a munkanélküliekkel, a beteg, földi termelőknek 1928-ban össze-
vézna. kis gyermekekkel, a tejet s-en 28,656.000 pengőt. Külföldi
kérő és nem kapó kis csecsemők- _cipőt behoztunk 1928-ban kb. 18
kel, a nyomor ,~zer bajával küzdő millió pengő értékűt. Textiláruért,
magyarokkal szemben, akkor rajta ruházati cikkért kifizettünk 1928-
leszünk, hogy ez a szégyenletes ban összesen 120 millió 929 ezer
állapot megszünjék és javuljon ! pengőt a külföldi gyáraknak. Eb-
-, Lássuk csak, hogy mit is vásá- ből az óriási összegből külföldi
.roltunk mi külföldön olyasmit, selyemkelmeért nem kevesebb,
.amit nem kellett. volna, Egy évet mint 45 millió 598 ezer pengőt
nézzünk csak, az 1928-ikat. A vám- fizettünk francia és svájci selyem-
hivatalok statisztikája szerint be- gyáraknak 'és .nagykereskedőknek.
hoztunk ebben az évben például a Még sok, hasonló számadattal szol-
kitűnő -zamatu magyar szercsika, gál a vám hivatali statisztika, amely
ranet és bőralma hazájába, csonka élesen reávilágít a gazdasági éle-
hazánkba nem kevesebb, mint tünk egyik fő bajára, arra, hogy
2,669.000 pengő értékű külföldi, mi magyarok vagyunk a magunk
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legnagyobb ellenségei, mert a saját külföldi valuta az országunkba. D e
fejünkre hány juk a földet akkor, 1egi n k á bb egyet ke res a
amikor olyan fogyasztási cikkeket k ü 1föl d i pia c: í z i g - v éri g
vásárolunk a külföldi termelőktől sz o 1i d ker ,es ked ősz ,eII e-
és gyáraktól, amikre vagy egyalta- m ,et, amely nemcsak vagyont akar
lában nem volna szükség, vagy gyűjteni máról-holnapra a vevő bi-
pedig amiknek nagy részét idehazazaimának az egyszeri kiaknázásá-
is me~t.ermeljük és megcsinálhat- val, hanem amely becsületes üzlet-
juk. E ve n te kb. 1 m i l l i á r d tel állandósítja a vevőit, űzletkörét
pen g ő ért é k ű mez ő gaz d a- s szolidságával reklámot csinál a
sági 'és ipari te r m é k ű n ke t magyar termelésnek!
adj u kel a k ű 1föl d n ,ekés H a tehát azt akarjuk, lÍogy a sok
vele szemben kb.l milliárd gazdasági és a belőle eredő egyéb
200 milI i ó pen g ő ért é k ű me- baj .csökk,enjen és megszünjön a
z ő gaz das ági é s ipa ri f 0- mi hazánkban, akkor legyünk okos,
gy asz tás ici k ke t hoz at u n k józan, öntudatos magyarok és ne
b e a k ü 1föl dr ő 1. E zab aj! vágjuk magunk alatt a fát, hanern
Ezen le h e t és e z e n kell segí- első sorban a magyar gazda, a ma-
tie n i o k ve t l e n ü l! gyar munkás, a magyar iparos, a

Mi .a tennivaló? Az a tennivaló, magyar gyár termékeit vásároljuk
hogy ne dobáljunk ki milliókat és mindenütt, mert ezzel magunknak
milliókat olyan külföldi cikkekért, és hazánknak szolgálunk, sok ezer
amíket itthon is megtermelünk és munkanélküli magyar embernek
gyár tunk, ami szükségtelen, ami itt- juttatunk megélhetést, szebb jövőt,
hon is pótolható mással, hogy leg-I sok ezer magyar gyermeknek
alább annyit érjünk el a gazda- adunk kenyeret, ruhát, egészséget,
sági életünkkel, hogy a kivitelünk boldogabb jövőt. Okos, szívós mun-
legyen annyi, mint a behozatalunk. kával nemcsak orvosolhatjuk, ha-
Deaz igazi okos gazdasági cél, a nem jóvá, széppé, boldoggá tehet-
bajaink orvoslása az volna, ha a jük a mi közös hazánkban a mi
kívitelünket 500. vagy QOO millió közös sorsunkat.
pengővel föléje emelhetnénk a be-
hozatalunkat az által, hogy 200-
300 millióval csőkkentve a behoza-
talt a külföldi banán, selyem, alma,
burgonya, cipő, ruha stb. mellőzé-
sével, termelésunket a külföldi pia-
cok igényéhez. keresletéhez alkal-
mazva mennyiségileg és minőségi-
leg sokat, jót termelnénk olyan
cikkeket, amit a külföldi piac fel-
vesz mérték nélkül s így a kivite-
lünk hatalmasan gyarapodna. Mit
kerles a külföld? Magyar
á k á c m é ze t. Ennek nincs ver-
senytársa. Mag y ar g y ű m ö l-
cs ö t, de egyöntetű, féregmentes,
egészséges,. egyfajta gyümölcsöt,
nem fa alól szedett hulladékot.
~VIagyar p u 1Yk á t, bar o m fit
é s to j á s t, szintén versenyre ké-
pes minőségben bármennyit! És
keres a külföldi piac még sok ha-
sonló magyar fogyasztási cikket,
aminek az ára fejében özönlene a

Tréfák.
Törvény előtt. Biró a: vádlotthoz :

«Milyen a családi állapota?» «Ke-
serves» - volt a válasz.

•
A kiváncsi Móric. (A muzeum-

ban néz ,egy páncélos lovagot.)
«Papa, hogyan tudott .ez vakarózni
ebben avasruhában ?»

*
Az 'ok. A 11 Ya: Miért sír ez a

gyerek?
A pa: N em tudom, már megver-

tem, mégsem akar hallgatni.'
:::

A nyugta. Ke r les ked ő: Ma éj-
jel azt álmodtam, hogy Ön meg-
fizette a tartozását.

Adó s: Helyes, adja ide a nyug-
tát róla.
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Egy gályarab prédikátor.
- Irta : Moravesik Gyuláné. -

1. -- De hogyan juttassuk el hozzá?
Lipótvártói Nápolyig hajtották kérdezte Füleki István.

az ·.elitélt protestáns prédikáboro- .~ Ha Isten is úgy akarja, hát
kat. Közben 'egy darabig hajón eljut, mondotta Símonídesz erős
mentek, de aztán újra fárasztó hittel.
gyaloglás következett, sebes lábak- - Ha pedig /úgy van megirva,
kal, fáradtan, nehéz szívvel érkez- hogy tovább is szenvedjűnk úgy
tek a nápolyi kikötőbe, ahol a akkor is bele kell nyugod~unk,
gályarabság várt rájuk. szólt a .szel,id l'~lkű Tri~lkovics ,J~-

Gemanner György, a durva zsol- n?s, akit t~rsaI csak János pre~l-
dos kapitány, aki az egész úton ki- k~ton~a~ hívtak, ~llert olyan sz,el~d
sérte őket, pihenést arancsolt egy b~ketur~, V?lt, nnpt az A.p?st?l es
ciprus erdő közelébén. A foglyok Jan~~elku IS. Vékony, ~ore~.~ny
míndegyíke ott nyult el a földön,te~tu emb~r. volt,,, d~ lelklereJe~el
ahol a f'áradtsáztól meaállt mÍO' a mindent kibirt, S o vigasztalta mm-
kapítány egy köbzeli do~bor'I ült é~ .dig a csüggedőket. .' .
mint rendeslen komoran tünődött. Alig voltak készen az irásos kö-

- Mi az, ami a lelket tartja, nyörg~ss.el, alighogy azt elreJ~het~e
ezekben a nyomorult, összetört SlI??mdesz a rongyüs ruhái alá,
rabokban, itt vannak a végcél előtt. I n;ans felhangzott Gem~ner:. kapi-
tudják mi vár rájuk és mégsem tány parancsszava, az mdulasra.
tőrnek meg, de ragaszkodnak hi- A katonák álmukból felébredve,
fűkhöz. fegyvereik után kapkodtak és össze-

A rab prédikátorok szinte őntu- terélték a rabokat. Csakhamar el
datlanul feküdtek a hűs ciprus js indultak. Nem vette észre senki
erdőben, s egy jószívű Fülöp nevű az. őrizők közül, hogy Simonidesz
katona, aki a hosszú út alatt is és Masnitius, amint egy sűrű pinea
sokszor megsajnálta őket, most is erdőn keresztül mentek, elmaradt
vizet osztott ki köztük, s az egy tőlük. Csak a rab társak látták és
kicsit felüdítette őket. megértették két társuk tervét, az

Ott voltak együtt' harmincan a ~rásüs könyörgés náluk volt ... Ok
hitükért szenvedők. A közösen át- IS a többiek, több reménnyel és
élt sok szenvedés még közelebb bizakodással mentek tovább.
hoz~a ők.et egymáshoz:. ,Még naplemente előtt. meglátták

Simonidesz, .a tudos paptanar a csodaszép nápolvi öblöt a hát-
halkan intett nekik, s egy kicsit térben a füstölgő Vezuvval'. A nap
ö~szébbhuz~dtak. Ge~nanner kapj- ~pen akkor bukott le a tengerbe
~~Y:. katonái szanaszet hevertek es es aranyhidat vert végig az öblön.
JOlzuen aludtak. A kikötő tele volt hajóval. A rabok

Simonidesz akkor előadta az tekintete remegve siklott át az
«irásos könyörgést», amiről az árbócerdőn, nem látnak-e valahol
egész hosszú úton annyit beszél- hollandi lobogót? Nincs-e ott az
tek, amit Ruyter Mihály hollandi arany oroszlánnal diszített admi-
admirálishoz intéztek, s most vala- rális gálya, az ő minden remény-
mennyíen aláírták vérükkel mert ségük. De nem volt sehol.
míndegyíknek sebes volt a 'lába a A kikötőben Gemanner kapitány
bilincsektől. Nem egy közülük járt kettő hijával átadta a rabokat'
kint Hollandiában, ismerte a- hit- akiket ötven aranyával vásároltak
buzogó adm.irálist, ha valaki, úgy ő meg a Szent J'aniárius, Szűz Mária
segíthet rajtuk. és Szent Klára gályákra. Maga a
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kapitány örült, hogy megszabadult ') ános prédikátor a lesti evangé-
a rahszállítástól, sietett visszatérni likus lelkész volt a legszerencsét-
Lipótvárra és megfogadta,' hogy lenebb, mert elszakítva társaitól,
sohasern lesz többé rabsz.állító. őt.egyedül osztották be a Szent

Eldurvult lelkére csodálatosan Janiáriusra, ,egy előző nap kidölt
hatott a rab prédikátorok nagy rab helyébe láncolták, s így az a
hite, türelmes megadása, akik a vigasza sem maradt, hogy együtt
legnagyobb fáradalmak közben lehet társaival.
zsoltárt énekeltek. Visszatérve Li- Amint a gályára lépett, látta,
pótvárra, kérte helyezzék vala- hogy itt a rabokhatával vannak
melyik végvárba. ahol a török ellen egyevezőpadho~ láncolva, őt is
harcolhat. A harcokban remélte odaláncolták. s itt kellett neki a
megtalálni elveszett nyugalmát. nehéz evezőt dalladzani, ahogy

De legmélyebb álmából is fel- akkoriban mondták, vigyázni kel-
~ riadt, vagy a tomboló harci zajon lett, hogy egyik lapát ne érje a

át is mindig hallotta a rab prédi- másikat, mert a hóhér, pallér ott
kátorokénekét. Ettől nem tudott állt a hátuk megett s ütött a kor-
megszabadulni többé, mert hiszen báccsal, ha híbáztak, vagy ha kar-
nem a távolból, nem a levegőn át juk lankadt.
rezgett az felé, hanem a saját lelki- A gályán siri csend uralkodott.
ismeretén hangzott fel egyre, s csak János prédikátor azt hitte, nincse-
akkor hallgatott el, amikor egy nek is itt élő emberek, csak a víz
török handzsár keresztülverte a zuhogott, amint a nehéz lapátokat
kapitány szívét. belemerítették. A rabok nem jaj-

A kikötőben átvett rab prédiká- gathattak, mert fel volt a szájuk
torokatelőször is bevezetfék a ha- péckelve. Igy. úsztak a gályák a
Iállajstromába, a gályák könyvébe. végtelen tengeren és annak hullá-
Azután megmotoztak őket, nincs-c mai vitték a néma szenvedést. ' .
náluk' csodatevő vasf'ű; mitől min- Evezés közben úgy etették a
den bilincs kinyilik, de tulajdon- rabokat, hogya pécket egy percre
'képen azért, hogyha valami kis kivették a szájukból és ecetbe,
pénz van náluk, azelszedjék tőlük. vagy borba mártott kétszersúltet
. Ott álltak sorban-a hitükért szen- dugtak a szájukba, de azalatt. is
yedők . .. Hozták a tüzes vasat és eveznlök kellett.
megbélyegezték valamennyiüket. • Pihenés idején hat-hat ernber

Borhidai István látta a kinos elé kis rekeszekre osztott vályut
összerezzenést társai arcán a szé- hoztak és abban adtak nekik enni
gyenpirossággal, odaszólt nekik: korpát, kását, vagy babot.

- Isten bárányait bélyegzik meg, A kipeckelt szájú rabok egészen
hogy megkülönböztessenek hóhé- elszöktak a beszédtől s ha idegen
raiktól. . jött a hajóra, köszöntés helyett

Bajuszukat, szakálnkat leberot- «Hu-hu» kiáltással fogadták. S ha
váltak. Mikor Leporcni prédiká- este, Forstall. jezsuita atya 'el-
torra került a sor, aki a tüzes vas mondta az esti imádságot, valami

. sütését bátran állta, most mél- csodálatos állati üvöltéssel jelez-
tatlankodva jajdult fel. . ték a boldog lefekvés idejét, fárad-

- Még ettől a férfias díszűnktől tan kuporodtak a padokra, vagy
is megfosztanak. a padok alá, hogyahuszórás sza-

A fejüket lehorotválták, turbán- kadatlanev'ezés után -pihenjenek
.szerű vörös rongyokatcsavartak egy keveset. . .
rá, hogy hasonlóak legyenek a tö- Idekerültek, ezek közé a bar-
rök rabokhoz és csinvatcafatokat mokká lealjasodott ernberek közé,
adtak rájuk ruha helyett. akik kűlönféle gonosz tettek miatt

Igy elkészülve aztán különböző jutottak ide, a hithű protestáns
gályákra osztották be. prédikátorok.
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Idekerűlt János prédikátor is. képest semmi és ráért saját baja

Legközelebbi társa az evezőpadon, mellett megfigyelni ezt a leláncolt
aki mellette ült, egy hatalmas ter- kinlódó óriást, aki félkézzel fogta
metű ember volt, Valódi óriás, fe- a dalladzó lapátot, ami pedig ret-
szülő izmokkal, aki úgy forgatta tenetes nehéz volt, különös en, ha
a nehéz evezőlapátot mint a pely- hullámokkal kellett küzdeni. A
het. prédikátor úgy érezte mindig egy-

János papnak mindjárt feltűnt egy lendítésnél, hogy akarja is ki-
az első napon, hogy a társának; az szakad utána.
arckifejezése mennyire különbözik Mikor a kis etetóvályukat elő-
a többi rabokétóI. hozták, János pap észrevette, mi-

valamennyi egyforma volt itt, lyen gyorsan és mohón eszik a
minden emberi vonást letörült sz.omszédja. Ok többieri még min-
róluk a szenvedés. Gyötrődő álla- dig ettek, mikor az már régen
toknak látszottak, akik csak testi- készen volt és sötéten, éhes'en.
leg kínlódnak, de lelkük már nincs. meredt az üres vályura. Nem tudta

, Ennek az óriásnak az arcán valami nézni azt az éhes tekintetet, és az
különös vad lelki szenvedés tük- ő részéből is átrakott annak a re-
röződött vissza, annyi gyűlö let, keszébe. Az óriás mohón és gyor-
annyi szenvedélyes harag szántott san ette meg azt is és hálásan né-
rajta keresztül, amely nagy néma- zett a prédíkátorra, akinek vékony
ságában még rettenetesebb volt, alakja még jobban gyengült, mert
mintha valami módon kitörhetett bár a hosszú gyaloglást Lipótvár-
volna. ról Nápolyig jól birta, de most ez

A társaitól elkerült János prédi- a rettenetes fárasztó evezés meg-
kátort nagy részvét töltötte el ez- törte erejét és olyannak látszott,
iránt a szerencsétlen ember iránt, mintha már csupán csak lélek
pedig ő maga is nagyon szen- volna.
vedett. Nemcsak' a gyenge testét Egyszer zsoldos katonákat hoz-
ostromolta a dalladzás, de este tak a gályára, s mikor az egyik
mindig megjelent Forstall atya is, katona elment J ánosprédikát'Űr
hogy megkisértse, hogy téríteni mellett meglökte öt. Feltekintett és
próbálja. megismerte Fülöp katonát, aki

A rab prédikátor mindig ugyan- Lipótvártói kisérte őket és sokszor
azt felelte: könyörületes szívvel volt hozzájuk.

- A testem .a hatalmatokban A katona odasúgta neki ...
van, de a lelkem felett megtörik a - Uzenet minden rabprédiká-
sötét hatalom. Forstall atya a leg- tornak; a panaszos jajszó eljutott
csábítóbb képeket szinezte ki előt- odáig, ahova akarták.
te, mi minden jó éri, ha megtér, A katona tovább ment. János
gazdagságot, világi előmenetelt teri- prédikátor néma fohásszal kő-
getett elibe. . . szönte meg a jó Isten kegyét, bár

- Mit használna mindez, mond- érezte, hogy neki talán már késő
ta János pap, hogyha lelkemet el- a szabadulás.
veszteném. Minden utjukból visszatértek a

- Hát akkor itt fogsz elpusz- nápolyi öbölbe és most még több
tulni nyomorultan, kiáltotta harag- reménnyel kereste a prédikátor a
gal Forstall atya és otthagyta a hollandus lobogót.
prédikátort. .. De másnap újra Este mikor lefeküdtek a rabok
kezdte a csábítást, de minden csá- a padok alá, 'egy perc alatt mélyen
bítása megtört a prédikátor erős aludt valamennyi, csak nehéz Iá-
hitén.' radt lihegésük hallatsz.ott. János

De János prédikátor úgy érezte, prédikátor ilyenkor sem tudott
ha evező társ ának szenvedő arcát aludni. Ilyenkor megjelent előtte
nézte, hogy az ő szenvedése ahhoz az otthon képe. Virágos kertben a



73
kis _ papház, a felesége, a kis erdőben, 'beszélte tovább a fegy-
leánya, amint búcsut intenek neki verkovács, míg végre egyszer a
az ambitusról, mikor Pozsonyba lovag egyedül jött ki vadászni. Rá-
indult a vésztörvényszék elé. Fog- rohantam és a puszta két kezem-
ja-e még őket látni, valaha. Elébe mel fojtottam meg. Elbujdostam,
tünt a templom', ahol nem hirdet- de rám találtak. Es gályára itéltek
hette többé Isten igazságát, hívei, örök életemre. Es most a poklok
a nyáj, nem verődnek-e majd szét minden tűze.. ég bennem, hogy
pásztor nélkül? visszaadj ak minden kínt, minden

Egy ilyen álmatlan éjszakán szenvedést. Ezt a tüzet nem lehet
észre vette, hogy a társa. sem al- bennem eloltani.
szik. Félálomban német szavakat - El lehet, mondta János pr é-
mormol, sóhajtozik és átkozódik. dikátor. El lehet, csak bocsáss.meg

A prédikátor megszólította a ger- nekik, akik 'ellened vétkeztek és
mánt. - Mi bajod van neked azon- akkor az Isten is megbocsát ne-
kívűl, "hogy itt vagy? . ked, a megbocsátás eloltja a gyű-

- Mi bajom, mondta az suttog- lölet tüzét. Vedd fel magadra nyu-
va, az a bajom, hogy le' vagyok godtan a Jézus igáját, ami könnyű,
láncolva és nem szakíthatom ki légy alázatos szívű és megtalálod
azt a középső árbócot, hogy szét- lelked nyugodalmát. .
verjern valamennyinek a fejét, akik Kővetkező éjjel ismét beszéltek.
itt láncon tartanak, mint az ebet. Most a prédikátor mondta el a

- Téged a gyűlölet gyehenne maga és társai szenvedését.
tűze éget, nehezebb és gyötrelme- ---'--Benned nem lobog gyűlölet?
sebb ez, mint az evezés és a lánc. kérdezte a Iegyverkovács.

- Te nem terméd meg, ha meg-, - Ha fel is' támad bennem oly-
tehetnéd, hogy szétüssél a kínzóid ker-olykor, viaskodom vele és min-
közőtt? dig meggyőzöm, mert én vagyok

.z: Nem, mondta János pap szeli- ~zerős,ebb, mert ,engem az: Is~en
den, én imádkozom értük, hogy es a szerétet segit. - És imád-
Isten bocsásson, meg. nekik.. mert k~zom.
nem tudják mit cselekszenek. - En nem tudok ahhoz az ls-

Másnap éjjel, a germán kezdte tenhez imádkozni, aki mindezt
a beszélgetést. reám, adta,

- Mit tettél te, hogy idejutottál ? - Nem tudod, hogy az Isten azt
- Hívséges maradtam Istenem- bünteti, akit szerét és csak az erő-

hez es hitemhez. seket próbálja meg. ,
Lassan bizalom fejlődött ki köz- A fárasztó nappalok után rnin-

tük. A germán elmondta a törté- dig eljöttek az üdítő éjelek.
netét, Fegyverkovács volt Thürin- A fegyverkovács úgy itta János
giában, Ulrich-nak hivták. Messze- prédikátor szavait, mint a halálo-.
földön híres fegyvereket kovácsolt. san szomjas a friss forrásvizet.
Szép háza volt a piacon. Boldogan Lelke megenyhült, a gyűlölet már
éltek jó es hűséges feleségével. Hat csak homályosan pislákolt a szí-
munkásnap után együtt mentek a vében és a nyugalom, meg a béke
templomba. Boldog 'emberek vol- is közeledett felé,
tak, amíg a rotensteini vlovag úr A prédikátor pedig hova-tovább
meg nem látta a templomban Ger- érezte, hogy az Isten nem hiába
trudot es szemet vetett rá. Egyszer küldte őt ide, neki itt is hivatása'

'Gertrud asszony a kertjébe ment, van. Hiába van sorvadó teste bí-
amely a városon kívül feküdt, ka- lincsbe verve, lelke szabadon szár-
tonák vették körül és elhurcoltak nyal most is. Hiába csináltak be-
a lovag várába és ő nem látta soha lőle gályarabot, ő itt is pap. ma-
többé Gertrudot. ,radt, aki igazságot hirdet, vigasz-

Éjjel nappal lesben álltam az tal és javít. Azt is érezte, hogy
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nincsen egyedül, még egy szenvedő nak, ugyis mindig olyan keserves
testvér van mellette, .akivel a hitet az ábrázatja. A két kidült rabot
és a szerétetet megoszthatja. pedig dobjátok -a hajó fenekére,

Ir vagy még jobb, ha a födélzet egy
sarkába, ahol nincsenek utban,

Közben pedig csak mult az .idő. onnan könnyebb lesz őket belökni
Elfogytak a napok Sokfelé járt a á tengerbe, Ha Nápolyba érünk,
gálya. Sziciliába is elvitték a fran- gondoskodni kell két új rabról
ciák ellen, s nekikTeláncolva kel- ezek helyett; rendelkezett a kapi-
lett türni a franciák tüzelését, a- tány.
nélkül, hogy mozdulhattak, véde- A láncok hát megoldódtak. János
kezhettek volna. Itt találkoztak egy prédikátort és a germánt a hajó
másik gályával, amelyen öt prédi- egy sarkába dobták, ahol nem járt
kátor társa volt, de csak elsuhant senki. Enni már nem is adtak ne-
egymás mellett a két gálya és csak kik, csakegy-egy könyörűletesebb
a lelkűk köszönthette egymást. matróz nyujtott egy ital vizet.

Minden útjukhól. Nápolyba tér- A kővetkező éjszaka a germán
tek vissza: Már. a fegyverkovács is csakugyan befejezte földi útját.
tudta, mi az, amit olyan sóváran -- Nem Iobog-e már benned a
keres János prédikátor a nápolyi gyűlöld lángja? - kérdezte J ános
öbölben; az' ő sas-szeme is végig prédikátor a haldoklót. '
nézte a' lobogókat, amelyeket vi- Az óriás a fejével intett ésa
gan lengetett a szél, de az, amelyi- mellén összekulcsolta a kezeit, ,S

'ket kerestek, még mindig nem volt arcán valami halvány mosoly lát-
ott. sz'ott.'

A skorbut, a szájfene kezdett - Nem! Nem! Te mindent elol-
púsztítani a -rabok között. Alig tottál ... mondta halkan, de azután
volt-olyan hét, hogy 'egy-két halot- arcaelkomorodott. Csak az ne
tat nedobtak volna a, tengerbe. volua ielőttem, mondta akadozva,

János prédikátor észrevette, hogy hogy mint a kutyát dobjanak a ten-
társa, a Iegyverkovács már napok gerbe. Ha szentelt földben nem is
óta nem' bir enni s a keze lan- pihenhetek, de legalább eltemet-
kadtan viszi az evezőt. A hatal- nének, imádkoznanak felettem, hi-
mas óriás is megkapta a skorbutot szen én is emher voltarn valamikor.
és rohamosan gyengült. ~ -' Testvér, mondta János pap.

A prédikátornak' nem volt skor- En prédikátor vagyok és elkisérlek
butja, de már ő is alig birta meg- a végső utadra és imádkozom ér-
emelni a lapátot, nemhogy neki- ted. - -
lendíteni tudta volna. Ha a pec- "Reggel észrevettek, hogy a ger-
ket kivették a szájából, orrán, szá- mán meghalt. Két matróz odajött,
ján futott a vér, fulladozó köhögés koloncot kötöttek a lábára és vit-
közben. ték a hajó pereme felé.

Néhány' nap alatt annyira' el- János prédikátor nehezen, .tán-
gyengültek mindaketten, hogy' meg torogva Ielemelkedett és követte
sem birták fogni az evezőt. Hiába őket halkan; imádkozva. Mikor a
állt mögöttük a hóhér pallér, hiába matrózok átemelték a korláton a
ütötte, többé nem birtak semmit. halottat, hogy a tengerhe dobják,

A felügyelö jelentette a kapi- a prédikátort valami csodálatos
tánynak, hogy két rab kidőlt. erő és ihlet szállotta meg, . egy

-'- Az egyik pedig, mondta a percre mintha visszakapta volna
tiszt, a' rab prédikátorok közül régi érces hangját és erejének
való, akire Forstall atya anyi utolsó megfeszítésével messze csen-
szép szót vesztegetett hiába; nem gőhangon mondta el az igéket,
birta: megtörni. kezét áldólag terjesztve a halott

- Hát lesz öröme Forstall atyá- felé, mintha nyított sír felett állna:
,
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- En vagyok az élet és a Iel- János prédikátor földi szemeivel

támadás. látott. Megtántorodott és össze-
A halotti csendben, amely a esett.

gályát megülte, egyszerre végig zú- A kapitány is hallotta János pap
gott ez a szekatlan hang. Egy perc- szavait és erre a hangra talán az
re minden evező megállt, minden ő kemény szivében is megrezdült
arc odafordult és tudatosan vagy valami, de rez a .meghatódás csak
öntudatlanul, mindenki érezte, egy percig tartott.
hogy itt közel van az Isten. -' Ki tette ezt, ki merte ezt

A korbács csattant a rabok há- tenni, ordította, le kell azonnal
tán, az evezők belemerültek a víz- ütni.
be, a habok zúgtak s a gályarab Kár lenne a fáradságért,
temetése véget ért. -l.rnondta az egyik tiszt, .Q.kiott állt

"Legelől ott látta az admirális gályáját..

János prédikátor még ott állt a a közelben és az 'egészet látta. Az
hajó pereménél, mikor beérkeztek egyik rab, az a beteg prédikátor
a nápolyi öbölbe.Qtt állt a kor- nyilván megháborodott, már össze
láthoz Iogózva és lázas szemmel is es-ett, s azóta vége is van.
nézett a kikötő egy pontja f.elé,_ -Hat nap mulva megoldódott a
ahol egy raj idegen hajó horgo- rab prédikátorok lánca.
nyozott és a szél büszkén lengette Ruyter Mihály admirális meg-
a hollandi lobogókat. Leg elő 1 szabadította őket 1676. február
ott 1 á t t a a z ad mir á 1i s Ll-éri, de akkor már Tr inkovics
a ran yor osz 1 á n 'Ü k kal d í s z í- János prédikátor az örökkévalóság
t-et t g á 1Yá j á t, a m le 1y asz a- vizein .evezett, ahol várta őt az élet
had u 1 á sth o z t a. koronáj a.

Es vez volt az utolsó kép, amit
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Krisztus a gályán.

- fr ta : Boldis István. -

Mint páros iusábati elbukott Titán,
Onoérében fürdik a halódó nap;
Zord árnya az éjnek sötét paripán
Fejénél áll s vad győzelmi-dalba kap.
A tenger bágyadt, tükrén komor gálya
Suhan sebesen,vágyakozva révre;
Fonnyadt levélként csügg bár vitorlája:
Hajtja száz gályarab vér verejtéke.

Paskolt, ím, véresek e Iiohérlcezek:»
«Legyező az ostor hitvány kezekbe'
Kivált ha egy nótát fújsz a gazo kkal!
Estére Nápohjba, ... vésd jól eszedbe!» ...
Legyint - s a poroszló hátrál mélij bókkal.

Mini a bomlott kráier, melyben a láva
Horkol parázslán, kiiorésre készen,
Ogy dúl a bosszúvágy pokoli láz a
Hitnallok: ellen a pribék szioébeti.
Vérvágyó atccal, dűhtől vadulva .
Hirtelen a hajó méluébeti terem:
Döbbenve néz széjjel újra - meg - újra,
Felfogni, amit lát,agya képtelen.

A hajófenéken, lent Dante pokla:
Börtönök sóhaja, 'vér, vonagló kiru :
Csattog a korbács mezieleti tagokra,
Sátán a poroszló, - ..jégszikla a szio.
«Húzd! Húzd, aki lelke, pogány eretnek,
Egyszerre merüljön mindahány lapát!
Ne bánd, hogy kidöglesz, tengerbe vetnek,
Nincs miért sirasson anyád, apád!»

A brassátnegyei evang. csángó magyarok .
- Ida : Nik~d~mu •.z ~áro!y, ~V. főesperes. -

• •

Isteni csend van: - meg váltás szent perce:
All az evező: - a halálos robot;
A gályarabok kileticuenkilence

Suhan szélsebesen a sötét gálya, Mély, ájulásos álomba szunnyadolt.
Megbénult szárrujként csügg bár vitor- De egy rab evez, megfeszül az izma:

[láfa. .. Repül a gálya, szinie csak magától ...
* * * Arca glóriája mennyei prizma ...

«Fernandt Az éj közelg s tnessze még' S az esti homályban' [eltűnik ... Ná-
[Nápoly!· [poly ...

Szent-estén "7"' if/érted - honomba' le-I * * *.
[szek!» Es másnap reggel, alig pirkad, már is

«ló Uram, a korbács mint jeges zápor Olt áll a parton Ruyter admirális ...
elllle""II1I.II" •• ""ellll.II".""ell"elll,e ell". lill t, 11.""ell"e'"3e e""elllle""e'l"e,llle"II •• "".lIlle""e"II."".11I1

A csángó községek. az egyik, másik oldala pedig már
a másik községhez tartozik s leg-

A Délkeleti Kárpátok hegy- feljebb egy könnyűszerrel átlép-
óriásainak tövében 10 virágzó szép hető .patakocska von közöttük
községet alkotva egy néptöredék természetes határt. «Négyf'alutól»
él, amely a román nép szókincsé- kissé távolabb, de egymástól mind-
ből is mer ítve egyébként eléggé össze 1/

2
-11/

2
km távolságra van

tisztán beszéli az irodalmi nyel- «Háromfalu», Tatrang, Zajzon és
vet: a csángó magyar nép. Mind Pürkerccz községekkel. - A «má-
a tíz község evangélikus. Min- sik» három falu: Apácza, Krizba
denütt önálló anyaegyházunk van, és Barcaujfalu, már nem képez
Hosszúfaluban kettő is. Az evan- olyan geográfiai egységet, mint a
gelikus csángóság lélekszáma, be- «Hétf'alu» névvel is összefoglalt
leszámítva a brassói magyar ev. lőbbi h 't k" , , , . 1 tb-há kö . hová , eo le ozseg es nepvise een,
,e~J,r az, ~)Zseg~t"IS, a ova a csap- szokásokban és hagyományokban
g?sag u]apb Idoben nagyobb mer- is eltérő jellegzetességeket tüntet
tekben vándorol be, kb. 17.000,-a fel
Bukarestbe elvandorolt csángók- .
kal kb. 20.000. A csángö nép múltja.

A,·tíz község közül négy (Bács- Hogy ,e néptöredék az ezeréves
falu, Türkös, Csernátf'alu, Hosszú- multnak melyik vihara 'következ-
falu) olyan szorosan épült egymás télieri vetődött erre a szegeletre,
mellé, hogy az utca egyik oldala s hogy a csiki, bukovinai, moldo-
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gebbíek szerint is már itt találjuk A csángö nép jelleme.
őket, ezen a dél- s keletfelé eltolt Évszázadokra menő jogtalan el-
őrállomáson, - azokon a gyér ba-lnyomatásuk és lelketlen kizsákmá-
rázdákon, amelyeket páratlan oda- nyoltatasuk kitörülhetetlen bélye-
adással és szerétettel művelnek. get nyomott a nép lélekre.

Valamikor szabad nép volt, ép-] Bizonyára innen ered bizalmat-
úgy, mint a számra nézve isokkalj lansága a felsőbbséggel és az ide-
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vai csángókkal, azután a sZékely-1 népesebb székelység. Egyik' feje-
séggel s még tovább a magyar nép delern azonban elzálogosította a
zömévei milyen közelehbi viszony- csángó községeket a szász Jellegű
ban állhat: azzal a kérdéssel a tör- Brassó városának, s ettől az idő-
ténetí kutatásnak még alig volt től kezdve aztán, nem tudni mi
ideje foglalkozni. A róluk szóló módon, fokozatosan jobbágyi sors"
irásos felj-egyzések közül a legré- ba sülyedtek le.
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genekkel szemben, de innen cred legtöbb embernek legfeljebb 2-3
dacos szivóssága is, amellyel a leg- darab (2-3 félhold) földje van, S
kedvezőtlenebb életfeltételek rnel- az bizony a mindennapi kenyeret
lett is nem csak megélhetést, ha- sem termi meg, különösen ha sok
nem jó módot is tudott kikény- száj várja azt a mindennapi ke-
szeriteni a mostoha sorstól. nyerét.

Ezér aztán a Iöfoglalkozás mel-
A népviselet. lett állattenyésztés sei, - fuvarozás-

A csángó férfi pár évtizeddel ez- sal, erdőléssel, háziiparral és esán-
előtt még kíeresztett ingben járt 'S gó ezermesterséggel is foglalkez-
hosszú hajat 'viselt. Ma már csak nak. A csángó mindenhez ért.
egy-két régi módi öreg jár ebben Minden második ernber ács, vagy
a viseletben. A csángó asszonyok kőmíves. Az asszonyok szőnek,
talán- valamivel még korábban fonnak. A mezőn együtt dolgoz-
hagyták el sajátos ~ a rornánoké- nak a férfival, s ha szükség van
hoz hasonló viseletüket. A leányok rá, megfogják még a kasza nyelét
ugyan még a háború, előtt konfir- is és versenyt kaszálnak a székely
máció alkalmával megcsináltatták kaszással, aki szénacsinálás idejére
- és Jeles napokon, aztán mulat- örömmel jön munkát vállalni a
ságok és «vendégségek» alkalmával havasi kaszálókra.
felvették festői ruhájukat, a hábo- A munka nem szégyen, - tartja
rús drágaság azonban s talán még- a közmondás. De a példabeszédet
inkább a modernizálódó népélet, minden korlátozás és fenntartás
a nagyváros közelsé@~ é~ a divat nélkül csak kevesen vállalják. .t\
k'onk1!rrenciáoja, a, n.epvlselet ,ez csángó nép vállalja. Nem huzódo-
utoiso maradvanyat .IS lassankent -zik semmiféle munkától. Az első

. m~z,e~mi ereklye tárggyá változ- gazdának a leánya, aki a polgári
tatja at. iskolát is elvégezte, ellátja a mar-

A «belső» 'ember azonban las- hát, végzi a mezeí munkát, s ha
sabban változik, mint a külső. télen fogy a munka: cselédnek is

, " ", elszegődik Brassóba, vagy Buka-
A csang~ nep foglalkoza~_~., '1 restbe, hogy - mint .valami to-

A csángó nép ma is tartózkodó 'vábbképző iskolában, - 'jártassa-
az idegennel szemben, - és ma got szerézzen a háztartás kűlön-
is reggeltől estig dolgozik télen- böző ágaiban, eltanulja a román-
nyáron, akárcsak a-robotos munka lnyelvet aminek otthon is hasznát
idejében. veheti, s hozzá még egy kevés

Szántóföldje kevés van. Épen pénzt is gyűjtsön kelengyére, vagy
ezért azt a keveset jól kell gon- lábas jószágra, vagy egy kis fekvő-
doznl, annyival. ís..ínkább, mert az ségre.
a kevés sem olyan televény, mint Sok kőcsűrt, sok szép házat épí-
a szászoké, hanern S'9VánS,.kavi- tettek' úgy, hogy a fiatal házasok
csos. Minden harmadik évben meg 3-4 éven keresztül Bukarestben
kell trágyázni, - de _alaposan, ha szolgálfak, mint cselédek. Bérűket
élni akar belőle, Ha jól megtrá- rrreggyűjtötték, hazahozták, s aztán
gyázta, akkor aztán jöhet belé a kőházba fektették.
bőven fizető pityóka, utána ga- A szorgalrnas munka meglátszik
bonaféle s a harmadik évben pedig a községen is. A zsupos vagy zsin-
valami takarmánynövény. delyes tetők 'eltüntek, s ugyanígy

Persze, a földből magából még eltüntek a faházak is, hogy helyet
a csángó szorgalom és csángó adjanak a masszív, cseréppel fe-

• igénytelenség mellett sem lehetne dett lakóházaknak és gazdasági
megélni. ,Mé·t itt nincsenek 100épülebeknek. A községek tekinté-
holdas gazdák. Akinek 10-12 hold Iyes része (az egész Négyfalu) vil-
földje van, az már első gazda. A lanyvilágítással es vízvezetékkel



van ellátva. Több község a közel-
multban 'indított erélyes akciót a
viUanyvilágítás megvalósítása ér-
dekében.
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össze három: nevet említünk meg:
Apáczai Csere Jánosnak az univer-
zális tudósnak, Zajzoni Rab Ist-
vánnak, a neves poétának és Istók
Jánosnak, a most is élő híres szob-

A csángó őserő. rásznak a nevét, akik egy Istentől
A csángó nép azok közül a né- sokféle tehetséggel megáldott nép-

pek közűl való, amelyik «megél a lélek gazdag televényéből emel-
jéghátán is». kedtek ki, s a csángó népnek soha

Ez az elsősorban praktikus lelki-
I

el nem múló dicsőséget szeréztek
berendezkedés azonban nem csak ország s világ elött.

Oreg csángó férfi. A pürkerecí harangozó.

a mindennapi kenyér -heszerzésére
irányul, hanem ,egyidejülegaz élet
kiemelkedő' csúcsai felé is tör.

Ezt bizonyítja, hogy szótárából
nem csupán a koldulás fogalmát
törölte ki, hanem a tudomány és
művészet terén is kiválót tudott
produkálni.

E cikk szük keretein belül kö-
zelebhi kommentárok nélkül mind-

Sok erő szunnyad még e szabad-
ságra sohasern jutott, mind végig
elnyomatásban élő népnek a lel-
kében. De erre a bőséges erőtar-
talékra,err,e a minden akadályon
áttörő élni akarásra nagy szükség
is' van, s az utolsó 10 esztendő le-
folvásá alatt sokszor is nyúltunk
hozzá és merítettünk belőle.
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Kúltura a csángó földön. egyházak és főkép az egyházi

munkások erejöknek végsőkig való
1919-ben, mikor a nagy változás megfeszítésével igyekeznek pótolni.

bekövetkezett, s a magyar tan- A 1 lk' k Jfiúsá leá r krivelvű állami elemi ..iskolák . be- ,e eSZíe 1 Jusagl-,eany-, ene -
szüntették mükődésüket: a tíz és kúltur-egyesületek létesítésével ;

vallásos, irodalmi estélyek, kúltu-
községben egymásután keltek élet- rális előadások rendezésével igye-
rea régi felekezeti iskolák, ame- keznek a népet a 1, műveltségnek
lyek jó részt az .15OO-asévek kő- azon a fokán megtartani, . ahol a
zepe táján keletkeztek, s amelye- háborút megelőzőleg állott.
ket a csángó nép az 1870-es évek- Minden papilakás - egy-egy is-
ben nagy bizakodással adott át kola és mínden templom egy-egy
előbb a községnek, azután a ma- szilárd bástya, amelyek ezideíg.da-
gyar államnak. • coltak a. vizek zúgásával.

.Igaz, hogy ezek a lelkesedéssel
újra megszervezett iskolák jórészt A csángó jövő.
az állami hatóságok iskola-politi- Mi álljuk a harcot. Várjuk a pró-
kája miatt bezárattak.. vagy álla- bákat, amelyekkel Isten lappangó
miakká tétettek, de5 iskola ma erőnknek teljes kifejtésére akar
is fennáll közülük s a legnagyobb kényszeríteni bennünket. Közben
nehézségek között, minden állami építgetjük önvédelmünk rendsze-'
segítség nélkül elszántan folytatja rét.. Isten segítségéveleddig meg-
a harcot a magyar kúlturáért. alkotluk zsinat-presbiteri ev. egy':

Az . iskola-Ironton legsúlyosabb házunkat. E1ismertettük annak kü-
veszteségünk az volt, hogy a lön-állását. Megerősítettük és egé-
hosszúfalui középiskolát, amelyet szen a szegény tanulók segélyezé-
szintén 1919-ben létesítettünk a .sére állítottuk be Gyámintézetün-
megszünt hosszúfalusi állami 'fiú- ket. Megszerveztük az egyházi tiszt-
és leány polgári iskolák helyett, viselők nyugdíjintézetét, Céltuda-
tíz évi fennállás után, nyilvános- tosan készítjük elő községről köz-
sági jogának megvonása, az ebből ségre bezárt elemi iskoláink újból
fakadó elnéptelenedés ésezz~l való megnyítását. J ótékonycélú és
összefüggő anyagi nehézségek miatt kúlturális egyesületeink egyre fo-
meg kellett szüntetnünk. Ahíányon kozódó és egyre értékesebb akti-
most úgy óhajtanánk segíteni, vitást fejtenek ki népünk megtar-
hogy Brassóban, ebben a nagy tása érdekében; Kezünket kinyuj-
jelentőségre emelkedő ipariváros- tottuk a szórványok felé, hogy
ban, amely egyuttal iskola-várossá egyenként összegyűjtsük elszéledt
is lett, fiú- és Ieányinternatustaka- tagjait a nyájnak, s tekintetünket
runk beállítani Luther Otthon né- Bukarest felé irányít juk, hogy ott
ven. . . élő' 3000 csángó testvérünket szo-

Sajnos, erőnk nem igen futja, ros kapoccsal : csatoljuk a nagy
még a Iegprimitívebbt formában hegyek alatt csendben élő testvé-
létesítendő intézet felállításának a rek zöméhez.
költségeit sem, s ezért állandó és Mindez már nemcsak szépen
intenziv munka ellenére is ez éle- hangzó terv, ·hanem Isten nevében
tet jelentö intézmény unegvalósí- megkezdett munka, amelynek erő-
tásavai várnunk kell, pedig a szel- teljes hullámgyűrűi a központból
lemi téren fenyegető elszegényedés mind messzebb messzebb hatol-.
jelei a közép- és főiskolai növen- nak,' 'egyre nagyobb tömegeket

'dékek számának katasztrófális zu- vonnak be a küzdelembe, amely-
hanásában. rriár=is mutatkoznak. nek célja: Csángóország boldog-

Az iskolák érezhető hiányát az sága - a Jézus Krisztus által.
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A diadalmas hii.,

Írta: Irányi Kamillaé Baktay MargiL

A nagy lakoma már vége felé járt, a
világ mind a négy tájáról összehordott
finom szárnyasok, halak, vadak, az arany-
színben csillogó görög-borok s egyéb fü-
szeres, mézzel kevert italok émelyítő
szaga terjengett a levegőben, összekeve-
redve a termet diszítő pádusi rózsák
bódító illatával. .

A szolgák alig győztek a drága ezüst
serlegekből újra, meg. újra tölteni a
csengő poharakhá.

Majd hatalmas dobokat görgettek az
átriumon keresztül. A fuvolák, lantok
andalító zenéje, csörgő-sapkás bohócok
vaskos tréfái, a, karcsú táncosnők dévaj
kacagása, az egyik sarokban kockával

árvaságra jutott, bátyja házánál nevel-
kedett, akinek nagyszerű terveibe pom-
pásan beillett volna, ha FIávia feleségül
menne az igaz már nem fiatal, de a leány
iránt lángoló szerelemmel eltelt házi-
gazdához: Lucius·Crotushoz. Ezt a titkos
tervét szolgálta, amikor Fláviát akarata
ellenére is elhozta ide.

FIávia áldott, jó szivével, tiszta lelké-
vel ösztönösen kereste a szépet s mint
ilyen titkon ő már régen híve, követője
volt a Názárethinek. A katakombák misz-
tikus mélységeiben úgy itta be lelke a
keresztre feszített áldott szavait, minl a
szornjas virágkelyhek az éltető esőt.

Lehunyta' szemét s titokban megszorí-

Lucius ... ! édes bátyám/o .. rám sem ismersz ... ?

játszó férfiak hangos lármája, a vendég-I tolta pepluma alatt a drága kís keresz-
sereg élénk társalgása pokoli zsivajjá ol-, tet, amil tegnap kapott az ősz apostoltól,
vadt össze. s lelke elrepült a katakombák sejtelrnes

Valóságos orgia kezdődött. Mindenki a homályába a testvérek közé.
maga szenvedélyeinek, mohó vágyainak - Oh! Uram! ... Legyen áldott szent
forró perceit élte... neved, .hogy békességet / adtál nekem a

Flávia elfordult a látványtól, lehunyta Te szeretetedben ... , legyen dicsőség né-
szemét ... Nem akart látni semmit abból, ked ... , aki megszabadítasz minket a go-
ami körülötte történik Lehunyta szemét, nosztól, ment Tied az ország, a hatalom
hogy ne csak a lelke, de a teste is mint- és a dicsőség ... - hangtalanul peregtek
egy távol legyen innen. Hiszen csak le ajkán az Úr gyönyörűséges igéi.
bátyja erőszakos, ellentmondást nem tűrő Babszolganöje, de titokban keresztyén
parancsára jelent meg a lakomán. Korán testvére, a görög Athéne jött a termen
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keresztül s észrevétlen surrant urnoje
mellé. Megérintette vállát, pár szót sugott
a fülébe, mire FIávia elhalványult, majd
egyszerre bíborba: gyulladt arca két ró-
zsája.

- Rejtsd el érzelmeidet - sugta fülébe
Athéne s amilyen észrevétlenül jött, úgy
távozott is.

De nem kerülte el Lucius figyelmét ez
a jelenet, hiszen FIávia minden mozdu-
latál mohó vággyal leste. Édeskés mo-
sollyal tudakolta:

- Talán jó hirt kaptál, Róma legszebb
virágszálat hogy két szemed gyémánt ja
túlragyogja a csillagok fényét is?

- Haza kell mennem,... kérlek csak
maradj - szólt Flávia, mikor észrevette,
hogy Lucius követní akarja. Búcsut in-
tett fejével sfinom alakja eltünt a ven-
dégsereg hullámzó tömegében.

*
Kezét dobogó' szívére szorítva, Flávia

szinte futott. Amint kiért az oszlopcsar-
nokból, gyors lépések zaja ütötte meg
fülét.

- Talán ő ... ? - gondolta. Hátranézett.
A lába mintha gyökeret vert volna, nem
birt előre lépni. Lucius futott utána, neki-
vörösödött, felhevült arccal.

- Mit akarsz ... ? - kérdezte riadtan.
- Mit ... ? Talán kit ... ? FIávia ...

kit ... ? - suttogta forrón Lucius s egy-
szerre karjaiba kapta a megrémült leányt.
A bortól, szerelemtől megmámorosodott
szeméből apró piros nyilakat szórt rá.
FIávia tehetetlen erőfeszítéssel vergődött
karjaiban.

A hold teljes fényességében ragyogott
elő, arany sugárözönbe fürdette FIávia
halvány arcát, hófehér vállát, melyről
vergődése közben egészen lecsuszott a
fehér selyem peplum. Lucius lihegő ajka
már ott járt a bársony-vállal. kőrűl, amí-
ker a hold pazar bőkezüséggel egész
sugar-kévét dobott -rá s megcsillogtatta
tündöklő fényözönében a vállra billen!
kis keresztet.

A keresztet ... , a szégyen, a gyalázat
bélyegét. .. A keresztet ... , az üdvösség.
a boldogság jelét , .. !

Két kéz kapott egyszerre utána! A fehér,
a gyöngébb elkésett... A nagy puha kéz
azonban egyetlen rántással magához
huzta, -

Lucius egyszerre kijózanodott. Elen-
gedte Fláviát. - Miért most már az erő-
szak ... ? - gondolta .magában, - jön ő
most már magától is... >

Fiávia sápadtan előrenyúj tott kézzel
könyörgött hozzá.

- Lucius ... ! kérlek ... én ... én meg-
bocsájtok neked mindent... meg, hogy
elfeledkeztél arról a tiszteletről, mely
egy római férfi részéről mindig :kijár a
nőnek ... Elfelejtem ... megbocsájtom esz-
telen tetted... hiszen nem is tudtad,
mit teszel... csak ...

- Csak adjam vissza ezt a hiLvány kis
keresztet. .. csak ezt adjam vissza ... ,

ugye? Eltaláltam gondolatodat ravasz kis
Fiávia ... ? - vágott szavába csúfolódva
Lucius, s kezében magasra emelve, meg-
himbálta előtte az elszakított láncon függő
kis keresztet.

- Nem ... , nem ... büszke FIávia !
Ezt az örömet nem szerzem meg neked .
Most vagy csak igazán az enyém ... ! Nem
kell most már erőszakkal csókra nyitni
márvány ajkad ... majd ide nyujtod te azt
önként is ... , igen ... , igen Róma büszke
rózsaszála. .. jössz te majd magadtól is
hozzám ... , jössz és én várlak ... , mert
nem hinném - itt egészen közel hajolt
a lányhoz rs úgy sugta oda - nem hin-
ném, hogy helyettem inkább választanád
az arnphiteátrum éhes fenevadjait!

Az út kavicsa élesen csikorgott vlNaki-
nek a lába alatt. Egy erős férfikéz eresz-
kedett hirtelen Lucius vállára, aki ijedten
fordult a váratlan érkező felé. Arca egy-
szeribe ónszínüre változott.

- Mi az ... ? Az istenek űznek velem
játékot ... ? - világított ki szeméből, sá-
padt arcából a rémület. A látomás egészen
megbéníto tta.

- Hiszen ez a jövevény nem más, mint
maga Mars isten, bátor okos arcával, áto
ható éles tekintetével, mit akarhat tö-
lem ... ? - Mintha földbe gyökerezell
volna lába, csak állt· mozdulatlanul, S
némán meredt szeme a különös jelen-
ségre.

- Lucius ... f édes bátyám ... rám sem
ismersz ... ? Bocsáss meg, hogy előbb nem
értesítettelek érkezésemról - de minde-
nek előtt Fláviával óhajtottam púr szót
váltani, mielőtt oly hosszú távollét után
házadba, üdvözlésedre siettem volna ...

A varázs megtört.
- Antonius . .. de hát te... te vagy

az ... ? lehetséges-e ... ? - hebegte Lucius
magához térve, amint felismerte öccsét.

Évekkel ezelőtt ő küldte ki Antoniust
távol keleti-országokba, azon ürüggyel.
hogy onnan, mint művelt világlátott ifjú
térjeii majd vissza Rómába, ahol nem
csak nagy vagyonával, de előkelő szárrna-
zásával, rendkivüli tehetségével nagy szol-
gátatokat tehet majd hazájának. De alat-
tomban mindent elkövetett, hogy öccsét
örökre eltegye láb alól, s így ő rá száll-
jon a nagy :vagyon, s övé legyen majd
öccse titkos, szép menyasszonya, FIávia
is. Nagyratörő vágyai voltak, melyek ott
röpköd tek egészen a trón körül, Semmi
sem lehetetlen... különösen nem abban
a korban, melyben Lucius szőtte terveit.

Féktelen dűh fogta el most arra a gon-
dolatra, hogy öccse megjelenésével egy-
szeribe szétfujja az egész jól felépített
tervét, mint egy hitvány kártyavárat ..
S épen most... most, amikor oly közel
jutott egyik céljához.

- De nem ... 1 Nem adom fel a küz-
delmet ... ! - villant át agyán, s hirtelen
,egy új pokoli gondolat ébredt benne:
hátha Antonius is fennakad a kereszten,
hiszen onnan jön, ahonnan a bolond
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Názárethi elindult a maga bogaras tanítá- mi a jutalma annak, aki a kereszthez,
saival. S ezt most rögtön meg is tud- a kereszten szenvedett Jézushoz hű ma-
hatom, gondolta, s mindjárt hozzá is rad.· .. Tudom ... lj. S én mégis hű mara-
fogott gondolatának kereszlülviteléhez. dok hozzá... O hozzá, aki vérét adta
Egyszeríbe megváltozolt. Mintha végtele- váltságul érettünk ... Boldogan halok meg
nül örülne a viszontlátásnak örömmel az O nevéért, ha hűségemet halálommal

. tárta ki karjait öccse felé. pecsételhetem meg... Odadobom tes te-
Légy üdvöz, Antonius szeretett met, ha kell prédául a fenevadak elé, -

öcsém! . .. Mícsoda boldogság, hogy az folytatta Flávia üdvözült mosollyal
istenek nem vonták meg kegyelket tőlünk, mert azok csak a testemet szaggatják
s ilyen pompás, viruló színben láthatlak szét, de a lelkem .... a lelkem örökre
viszont annyi küzdelmes év után... De egyesül majd az O. lelkével > ..
én azt hiszem, - ölelte keblére Antoniust, A hold aranysugarai megvilágították át-
kigyó öleléssel - azt hiszem munkád szellemült arcát... Egy száraz falevél
bőven megtermi itthon a maga gyümöl- zizegve hullt lábaik elé... Az orgia zajá-
csét ... De nézd csak! - Jupiterre mon- nak el-elkapott foszlányait tova röpítette
dom a legjobb percben érkeztél. fülük mellett a szél... de az Or feled-

Kaján mosollyal nézett Fláviára, akinek hetetlen, örök ígéi ott éltek, ragyogtak
arcát piros láng futotta el e szavakra. Fiávia hívő ajkain ...
Antonius tekintete pedig kérdőn röppent Antonius kebléből feltartózhatatlanul
egyikről a másikra. tört ki a boldogság hozsanna-kiáltása.

- Bizonyára hallottál már te is a Ná- - FIávia ... ! Carissíma ... ! Kedvesem
zárethi prófétáról ... , - fordult öccsé- ... , te is... te is az O híve vagy ... ?
hez - nos hát épen az ő tanításainak Testvérem... drága testvérem a Jézus
tarthatatlan nevetséges voltáról akartarn Krisztusban ... ! - Onfeledten borult a
meggyőzni Fláviát, amikor oly hirtelen lány kezére... Szava megcsuklott ,
megleptél érkezéseddel . .. ünnepi lako- forró könnycsepp hullott az arcára .
mára hivtam ma .össze barátaimat. A A nagy csönd magába itta szívük össze-
vacsoránál Flávia melletlem ült, s mikor ·dobbanását.
rabszolganője hívására felállt, hogy ki- Gyors elhaló léptek alatt ropogott az
jöjjön, bizonyára ... akkor ejthette el ezt út kavicsos homokja ... Fölrezzentek. An-
a kis keresztet, amilyet tudod csak a tonius szorosan vonta magához ked-
keresztyének, vagyis a Názárethi követői vesét ... Megérezte gondolatát.
viselnek titkon ... Mondd ... ? nem az iste- - Ne félj ... , csak higyj... Az Or
nek különös kegye-e az, hogy éppen én velünk ...
találtam meg? .. Ezt hoztam utána - FIávia hangosan felzokogott.
folytatta Lucius ocsmány hazugságait, -1 * .
nem tudtam, hogy a te hivásodra sietett Luciusnak alig volt annyi ideje, hogy
ide, mert ezt tudva később is átadhattam sietve elrejtse tógái ráncai közt a Flávia
volna neki... Segíts nekem megértetni kis keresztjét, vendégei már keresték.
Fláviával; mekkora veszedelemnek teszi - Vivát, Lucius ... ! Vivát ... ! - visz-
ki magát, ha továbbra is a keresztyének- hangozta az egész terem, mikor Lucius
kel barátkozik... Nem hiszem, hogy belépett. .
tovább mentél volna már a barátságnál, A lakomát újból kezdték. '
- intézte szavait 'egyenesen a lányhoz - Heléne, Lucius legkedvesebb rabszolga-
nálam még eddig el van rejtve titkod, de nője friss koszorut helyezett ura homlo-
gondold meg, ha valaki más vette volna kára, aki engedve a vendégek hizelkedő
észre, ... hova juthattál volna miatta ... ? unszolásának, a hajdani Néró császárt
Mert tudod ugy-e mi . büntetés jár egy is megszégyenítő öntelt mosollyal lépett
ilyen hitvány kis keresztért., .. ? Máglya. .. a terem közepén felállított emelvényre,
és éhes fenevadak körme a cirkusz po-' melyet nehéz selyrnek, karcsú etrusk
rondján ... ! vázákban illatozó pompás rózsák díszí-

Lucius itt hirtelen elhallgatott, kutatva teltek
leste FIávia és Antonius minden rebbe- Lucius sokat hitt maga felől. Tagadha-
nését, tatlan, hogy kerának egyik legműveltebb

FIávia egy karcsú ciprusfához támasz- férfia volt.
kodott. Könnytől fátyolos szemmel nézte Mikor meg-megcsillogtathatta vendégei
elveszettnek hilt szerelmesét, akiről nem előtt tudományát, boldognak, kielégültnek
tudta még híve-e, vagy pedig ellensége érezte magát.
annak, akit ő lelke mélyén már rég tit- Most is, amint az emelvényre fellépett
kon imád. Nem is igen fogta fel Lucius örömteli mosollyal hajtotta meg magát
hazugságainak valódi értelmét, de az előttük Egyik karját kitárta, másikra
utolsó szavaknál felfigyelt, lelke Ielreb- hanyagul dobta rá tógáj ának fél szárnyát
bent álmodozásából. Szeme végigsiklott a s lágy, édeskés hangon énekelni kezdett.
két férfin, aztán lehunyta. Csukott sze- A vendégek méltó elismeréssel csodálták
rnein belül, a lélek mélyén egy áldott arc a bársonyos hangot, a száj művészi moz-
jelent meg' előtte. Az O arca ... s FIávia gását, a karok nemes lendületét. Ezeket
ajka boldog mosolyra nyilt. . megcsodálni divat volt akkoriban, de a

- Igen, Lucius... tudom,... tudom szavak értelmére, jelentőségére ugyan ki
6*
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figyelt volna ... !? Elismeréslikel zengő gondolta fogcsikorgalva. Méltó vetélytár-
tapssal honorálták. sak voltak ... !

- Vívát Lucius ... , vivát istenek ke- - Egyelőre győztél Paulus S. Severus,
gyeltje ... ! - zúgotl a terem. - mormolta dühösen, de csavaros eszét

Lucius magát meghajtva ismét ének- már a szabadulás lehetőségein jártatta.
lésbe kezdett. Hangja teljes erejével Foszlott ruháju, ősz aggastyán lépett
kezdte, majd' lágyanepedőn halt' el aj- melléje, kezét vállára téve, mély zengő
kán az ének remegő hangja, . . hangon szólt hozzá.

- Finis, - gondolta, s előkelő mozdu- - Testvérem ... csendesedjen szíved vi-
lattal jelezte is ... Hajlongott a sikertől harzása .. _ Ne a jelen szenvedéseíre gon-
bódultan. . . dolj, de egyedül csak O rá, aki lecsen-

- De mí az ... ? Mi történt ... ? -r-' né- desítiháborgó szíved. O mondotta : «hol-
zett körűl dacos, kihívó tekintettel. A dogok, akik üldöztetést szenvednek az
vendégek tapsra emelt keze hangtalanul igazságért, mert azoké a mennyeknek or-
hullott az ölekbe vissza, s a szemekből aszága ... » ,
rémület döbbenete, a· titkolt káröröm mér- - Ki az. az Isten ... ? kiről beszélsz ?
gezett nyilai röpültek feléje. én nem ismerem, nekem nem Istenem !

- Oh jaj ... ! a kereszt. .. a FIávia Tarlsdmeg magadnak bolond rajongó,
keresztje ! Azt hitte kiáltott, pedig a engem pedig hagy j magamra gondola-
kiáltás benn rekedt a torkában. A kereszt, taimrnal ... ! - kiáltotta dühös indulattal.
amiről hajbókolása közben egészen meg- Az ősz ember e szavak után megértő-
feledkezett,' .kícsuszott tógája alól, s kar- leg, szeliden sugárzott rá vissza.
ján fennakadva lógott.. Halálos rémületet - Tévedésből kerülhettél kőzénk, látom,
keltve meg-megvillant a gyertyák sápadt soh' sem voltál te keresztyén, ezért nem
fényében. . értheted meg az én szavaimat. Én a szi-

Utána kapott, de érezte, .hogy elkésett, vemmel szólottam hozzád, s te pedig csak
A dűh, a szégyen lángja csapott ki sze- a Iüleddel hallgattál engem... De azért
méböl, s mögöttük gyáva remegéssel bújt lestvérem ne hidd, hogy nem az egy
meg gondolata, mely ugyanaz volt, amit igaz Isten akaratából kerültél közénk ... ,
pár- perccel előbb ő sugott Fláviának : mert az O tudta és akarata nélkül egy
«mert tudod-é -mi büntetés jár egy ilyen I hajszál sem görbülhet meg fejünkön ...
hitvány kís keresztért ... , könnyen a mág- Világosítsa meg az Or elmédet, adjon né-
lya, vagy ·az éhes fenevadak körme a ked békességet s áldjon meg tégedet ... ·
cirkusz .(l0rondján ... » - Csak egy szem- Imádkozunk érted ... ! - áldólag tárta ki
pillantásig tartott rémülete, a .kóvetkező karjait Lucius felé, aztán megfordult s
perchan kacagva dobta félre a keresztel. lassú léptekkel tovább men t a folyosó-

- Ostobaság ... ! - kiáltotta nevetve, szerű börtön tulsó felére,
de ebben it pareben hangtalanul koppant Lucius tágrameredt szemmel nézett
lába elé rózsakoszoruja. Babonás félelem utána, Egy pillanatra az az érzése tá-
szorítotla össze szívét. madt, hogy jó lenne visszaszólítani ezl a

- Lehetséges... ma Rómában minden csodálatos öreg embert magához.
lehetséges, még az is, hogy a császár - Milyen különös dolgokal mondoll.
egyik kedves embere; csak úgy mint akár- Csodálalos .. ,! FIávia is ily rejtelmes,
melyik bolond rajongó a circus maximus- előtte érthetetlen szavakat beszélt akkor
ban lelje halálát .. , - Súlyos kő gyanánt este... - jutott eszébe, s eltünödött
nehezedett lelkére ez a gondolat. magában ezeken,

* . - Mi Atyánk ... , és bocsásd meg a mi
A börtönajtó kemény döngéssei csapó- vétkeinket míképpen mi is megbocsájtunk

dott be mögötte. az. ellenünk vétkezőknek ... mert Tied az-
- Ugyancsak hamar elintézte ügyemet ország a hatalom és a dicsőség ...

a császárnál Paulus Sulpicius Severus, - A hosszú .bőr-ténhelyiség tulsó sarkában
A nyirkos falhoz támaszkodva, tehetel- összesereglett éhes, szakadozott ruhájú,
lenségéhen dühös elkeseredéssel, magába nyomorúságos tömeg ajkán hívőn alá-
fojtott bosszúvággyal gondolt Lucius zattal, boldogan újra meg újra megzen-
győztes ellenfelére, vetélytársára. Jól dültek a csodálatos igék.
tudta, hogy az ő keze juttatta ide. Lucius befogta a fülét, hogy ne hallja.

Mindketten rokonságban álltak a csá- Csiga-Iassusággal jött egyik nap a má-
szári házzal. Ismerték egymás titkos gon- sikért. Lucius egyedül gubbasztott az ajtó
dolatát, s így azt is, hogy ezek a gondo- melletti sarokban... Onnan túlról meg
látok nierészen egészen a trón biborjáig egyre zengett az ének és ima a hívő aj-
kalandoznak. Paulus Sulpicius Severus jól kakon .. ,
,tudta, hogy Luciusnak semmi köze a
keresztyénekhez. viszont azt meg Lucius
tudta, egyelőre hiábavaló lenne minden
magyarázkodás az .ő részéről. Különben
is Paulus S, Severus elég ravasz ahoz,
hogy elzárja őt a magyarázkodás minden
lehetőségétől. O is felhasznál célja érde-
kében mindent, csak úgy minl én -

*
A kulcs nagyot jajdulva fordult meg a

zárban. A börtönajtó megnyilt, új lakót
engedett be ismét.

Lucius felfigyelt! ... Törékeny leány,-
a nyitott ajtón beszüremlő sápadt suga-
rak fényében, mint egy karcsú liliom-
szál - imbolygolt előtte,



- Oh Flávia ... / Flávia ... f - jajdult
fel döbbenfen, amint ráismeri.

Nyomban ezután az őr harsány hangja
hallatszott.

- Lucius CroLus! A császár kegyelmé-
ből szabad vagy!

- FIávia, FIávia ... mit jelentsen ez, .. ?
- ragadta meg Lucius kitörő hevességgel
a lány karját.

- Azt Lucius, hogy szabad vagy".
szabad .. " mert nem ontathatik ki a te
véred az Ű nevéért - az enyém helyett ... !

-;- Nem. " nem értelek FIávia ... ! Hogy
Le. .. te én helyettem l' össz ide ... ? 'A
főislenre, .Tupiterre kér ek, magyarázd
meg. :. ki ... ? ki adhatott neked ilyen
tanácsot, hogy ezt tedd ... ? - tördelte
kezét őszinte kétségbeeséssei Lucius. .
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elé, hogy előtte feltárjam az igazságot,
bebizonyílsam ártatlanságodat ... vagy in-
kább méltatlanságodat arra, hogy az Ű
nevéért te szenvedd el azt a, halált, ami
neked borzalom... s nekem pedig bol-
dogság ... Menj Lucius! A császár kedvel
Lé,ged;.. fájlalja, hogy így történt,.. és
var rad ...

FIávia szavai rést- ütöttek a Lucius sZÍ-
vén. Mint akit megbabonáztak, úgy nézett
föl a lány ra, mint egy csodára ... Hogy
lehetséges az, hogy Flávia, akit ő oly
durván, szinte jóvátehetetlen módon meg-
sértett, most ide jöjjön saját jószántából
s csakhogy megmentse az ő életét, képes
feláldozni a magáét ... ?

- Oh micsoda csodálalos, diadalmas,
földöntúli erőt adhatott neki az ő Istene

Óh 'Flávia , . ,! FIávia . , .! - jajdult fel döbbenten, amint ráismert.

- A'(- egy iga'z Istenhez, a Krisztus-] ... ? - döbbent meg a lelke, amint ba-
hoz ... ' az Igazsághoz való szerelmem ... ! bonás félelemmel, sejtelmes csodálattal
- válaszolta FIávia üdvözült rnosollyal. nézett a FIávia átszellemült arcába,

- Oh hiszen ha ld akartatok szabadí- Az őr türelmetlen hangja süvített el
Lani, e nélkül is' megtehettétek volna ... , melletLe.
hogy engedhette . .. , hogy nézheLte ezt el Lucius megrázkódott a szabadságát ki-
AnLonius .. , ? álló szavakra. Felállt, de külőnős varázs

- Antonius nem Iud erről,. - szólt fogva tartotta, s .egyszerre csak zokogva
FIávia zokogását visszafojtó remegő han- vetette magát a lány kezére.
gon, - Elfogatásod után mindjárt más- - FIávia .. .! esküszöm a te Istenedre,
nap száműzték hazájából. Ű akart éretted hogy én akkor .. , akkor este nem akar-
a császár elé járulni, smikor Paulus S. tam ezt ... ! Legyek átkozott, hogy akkor
Severus ezt megtudta, azonnal intézke- éjjel úgy elragadott szenvedélyes szerel-
dett, hogyeltávolítsák Rómából,., Igy mern ... A te Istenedre kérlek, bocsáss
mentern aztán én kerülő uton, a császárné meg .. , feledd el... könyőrgők . .
kegyéből juthattam csak a l;leteg"caesár FIávia megérezte Lucius őszinte bünbá-
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natát. Lehajolt hozzá, s halkan nagy jó- Severus - válaszolt Lucius.
sággal váltak le ajkáról a szavak. A császár kérdőleg nézett vissza rá.

- Menj békével Lucius... imádkozni - Igen uram nem te, nem is Paulus ,
fogok érted, hogy az egy igaz Isten is hanem az egy igaz Isten ... Ö akarta !
úgy bocsássa meg minden bűnödet, mint A császár megtört fényű szeme élénkre
ahogy én megbocsájtottam azt, amit én kerekedett a csodálkozástól e szavakra.
ellenem vétettél... - Igen, uram Caesár, - ismételte meg

De Lucius nem mozdult. Lelke mélyéig előbbi szavait Lucius - az egy igaz Isten
meg volt rendülve. Most érezte csak: mi bölcs akarala volt, hogy a keresztyének
ragadta meg, mi tartotta fogva egész Ié- kőzé kerülj ek, szivernben a düh, a szé-
nyét, s mi volt az a titokzatos erő, ami gyen, a keserűség mérgez~tt nyilaival, s .
a keresztyének rejtelmes beszédéből su- az Ö akarata, hogy onnan a mennyei
gárzott oly varázsszerűen szívébe, Samint boldovság üdvöt adó szent bizonyosságá-
ezt megérezte, szeretett volna a boldog- val lér iek vissza hozzád ...
ságnak eme nagy szent tiszta pillanatában A császár nem engedte tovább folytatni
felmagasztosulva megsemmisülni ebben az szavait, oly heves indulattal fordult meg,
érzésben. S ez a vágy, mint a földből egy hogv lecsuszolt róla bibor-takarója, s
szempillantás alatt feltörő hatalmas gejzir, látni lehetett a testét borító undok sebe-
úgy buggyant fel szívéből. ket. Fájdalomtól, dűhtől fojtott hangon
. - Az az Isten, aki annyi szeretetet tud sziszegte felé. . ,
önleni a szívekbe, mint amennvi a tiéd- - Te . te, í((y mersz beszélni velem, .. ?
ben is van .. " érzem, hogy az az Isten Azt hiszed testi erőmmel együtt hatalmam
megbocsájt nekem is".! Neki adom a is hanyatlott,.,? Ha nem volnék elnéző,
lelkemet. ,. neki, a testemet ... ! Legyen kegyes hozzád, rnost rögtön visszadobat-
övé életem, halálom ... ! Én itt maradok haínálak börtönödbe.,. ott aztán elmél-
köztetek, FIávia ! kedhetnél tovább a- felett, kinek az aka-

- Te::.!? Lueius,., te ... ? Uram nagy ratából kerültél hozzám , , Vagy talán
a te hatalmad. , .! suttogva szállt el a ki- nem is olyan igazságtalanul jutottál te
áltás FIávia ajkáról, s mint a tiszta abba a börtönbe. ? hiszen ugy lálom
kristálycseppek peregtek le arcán hulló szavaidból odavaló vagy, keresztyén
könnyei. . I vagy. , . !? -

- Ha így érzed Lucius valóban.", -- Jól mondod Caesár maximus. , ,! Én,
akkor. . . menj testvérem .. " menj. .. aki egyike voltam a keresztyének legke-
százszor inkább siess ... ! A császár vár gyellenebb üldözőinek ... , én, aki aiNázá-
rád, s ő -hallgat rád, szeret téged ... ! A relhit bolondnak neveztem... most ime
mi Urunk pedig megsegít .. ,! Bízzunk az övé vagyok egész lelkemmel.,.! Hall-
Benne ... - sngta gyorsan, mig halvány gass meg uram császárom, mert te is' csak
pír futotta el arcát, s szemében a remény addig g~y(iJölöd űt, amíg meg nem isme-
sugara csillant fel. red .. .I Tudod mit tett O mig itt járt a

Lucius megm.ozdult.,. Mintha megér- földön ... ? Visszáa'dta' a vaknak szeme-
tette volna FIávia titkos gondolatát, szeme világát, a sántának járását .. , a betegnek
felvillanl. Már tudta mit kell tennie! egészségét. " a halottnak életél . ,. Egész

- Imádkozzatok, .. bízzunk Öbenne .. ! életében ncm adott mást, mint szeretetet,
szólt, s a következő pillanatban a távol- csak szeretetet, s mikor mindezért a Gol-
ság, s a csend elnyelte tovatűnő alakját, gotán átal döfik a szívét ... még akkor is,
s bízó szavait. még ott is megbocsájt ellenségeinek, s ér-

• tük imádkozik ...
Ave Caesár.,.! Légy üdvöz maximus - Az Övé vagyok eaesár - folytatta

Caesar! - hajolt meg Lucius mély tisz- Lucius szerit odaadással - övé, aki fél-
lelettel köszőntve a nagy beteg caesárt, támadott halottaiból, s aki egyedül úr
al,j nem vette rögtön észre, mert csak éjet és halál fölölt, s aki a benne hívőket
hangos jaj-szavak, fájdalmas nyögések feltámasztja a földi halálból egy szebb,
hallatszottak feleletképena selyempárnák boldogabb életre, örök életre L;:
bibortakarók közül, - Lucius szivéből forrón buggyantak fel

Lucius őszinte részvéttel állt a hatalma.s a szen t bizonyságtevő szavak, melyeket
eaesár beteg ágyánál. Amint elnézte, a börtönben még pár nappal előbb maga
hozv vergődik tehetetlen, nyomorult féreg- is bosszusan, kelletlenül hallgatott.
ként a dicső, mindenható császár, önkén- A lenyugvó nap biborsugarai piros fény-
telenül is az agg keresztyén szavai jutot- nyel szórták tele a szobát, az életvágy
lak eszébe, melyeket a börtönben hal- lángoló .sugarait lopva be a beteg eaesár
lott: «rnert az Isten nem személyválogató ». szívéhe, aki a dűhroham után lenyügözve .

ne úgy látszik enyhült a eaesár fáj~ hallgatta a Lucius kűlönös, merész be-
dalma, mert észrevette, megismerte Lu- szédét, lángoló szavait. S a forró szavak-
ciust, s erőtelen mosollyal engesztelőleg tól megkapva, kínlódva a szörnyű halál-
nyujtotta feléje kezét. télelemben, molión tört fel ajkán a' kér-

- Igazságtalanul szenvedtél barátom .. , dés.
de én nem tudtam.,. nem akartarn .. , - Ki ... ? ki .biztosít téged erről az örök

- Tudom Uram Caesár ... tudom, hogy életről. ,".? - mint a fuldokló a szalma-
nem te akartad". nem is Paulus S. szál után; úgy kapott ezen az eddig előtte
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ismeretlen csodás lehetőségen ... s hogy lihegve, verejtékezve viaskodott velük ...
lehet ezt az örök életet elnyerni ... ? - Hiába ... ! Nem birta legyürni őket, min-
lihegő vággyal, rernénykedéssel kérdezle, dig újak és újak jöttek. Jaj-sikolyba fuló
hangjában önmaga előtt is idegen csen- kiáltásaira aggódva vették körül 'hozzá-
géssel. tartozói, hűemberei, de hiába szóltak

Lucius szívére kulcsolt kezekkel vála- hozzá vigasztaló gyöngéd hangon, nem
szolt. szünt rettegése. Az álom már összefolyt

- Tanulj meg imádkozni, merl csak az a valósággal, s bennük is csak az üldöző
egy igaz Isten, s az O szent fia, Jézus rémeket látta. Nröszörögve bújt a testét
világosíthatja meg lelkedet az igazság lelkét marcangolo árnyak, rémek elől bi-
megismerésére, az örök élet elnyerésére! bor takarója alá.

A császár felnyögölt, fájdalmai új ult - Oh hát nincs, nincs senki aki meg-
erővel lámadták meg, fáradtan legyintell szabadítana a halál borzasztó rémeitől?!
kezével. - vaoogta, szinte öntudatlanul, szörnyű

- S te ezt hiszed ... ? kérdezte, vívódásai közben.
éppen csakhogy mondjon még valamit. A nagy tusakodásban kimerülve moz-

- Nem csak hiszem ... de érzem, hogy dulatlanul feküdt már ágyán, mikor ki-
csak így lehet, - válaszolt Lucius meg- aludt az éjjeli szövétnek pislogó lángja,
győződéssel. s tova űzve az éjszaka rérneit, beszökött

A eaesár szemében erre gonosz fény hozzá az első hajnalsugár. A eaesár meg-
villant fel. mozdult, szeme felrebbent s a derengő

- Nos, ha érzed és így tudod, akkor sugár besurrant lelke homályos odujába,
mégis csak győződj meg felőle előbb te ahol egyszerre, mint a csillagtalan éjsza-
magad ... ! S majd ha már teltaltak az kában fellobbanó lángoszlop, kicsapott
oroszlánok, akkor hívő barátom, akkor egy gondolat: Van ... ! Van, aki segítsen

,gyere majd vissza hozzám, sakkkor én rajtad', van, aki megszabadít téged a halál-
is hinni fogom ... - rekedten kacagott, rémek íöl, Jézus örök életet ad a benne
de Lucius nyugodtan nézett rá vissza. hívőknek ... ! Tanulj meg imádkozni.,.,

- Ne feledd Caesár, hogy Jézus azt Egész leste, lelke beleremegett ebbe a
mondotta «Meghal a romlandó teste, s gondolatba. I

Iellámad örök életre a romolhatatlan I '"
lest ... » lehát te és én, itt e földön többé I A nap kéveszámra onlolta már a csil-
sohasem találkozhatunk ... ! Légy üdvöz logó üvegen keresztül áldott sugarait, a
Caesár, imádkozni fogunk ,.érted, hogy selyem takaróra, amikor felébredt hajnali
szünjenek testi s lelki kínjaid - szólt és álmából a caesár.
szilárd léptekkel indult vissza bőrtőnébe. Első szava is parancs volt. A parancs

A császár tétova bizonytalan mozdula- pillanat alatt teljesítve lett.
tot lett utána, minlha vissza akarná szó- . Lucius ha1vány arccal állt .újra császár-
litani. . ja előtt. Azt hitte a hosszú, a harag tüzét

- Hátha, mégis, mégis igaza volna ... ? lálja ismét szemében, de nem talált abban
Csodálatos is volt az a bátorság, amivel most mást, mint kirnerültséget, nagy szo-
ezek a keresztyének halálba mentek ... ! morúságo t, mintha a gyűlölségnek utolsó
valóbari új életet adna nekik az ő Jé- szikrája is kialudt volna belőle, s mintha
zusuk ... ? Ime, most Lucius is milyen csak. ezt mondta volna fájdalmas tekin-
bizonyossággal beszél felőle! Pedig ... pe- tete :
dig, mennyire üldözte valamikor őket ... ? - Oh Lucius ... ! mért is nem él az a
- Ilyesfaj la gondolatok kergették egy- Názárethi, a te Jézusod most ... ! Talán
mást a fejében, de aztán a hívó hang ő meggyógyítana engem is ...
mégis hentrekedt lorkában. Kínjai elvisel- Halvány reménysugár csillanl meg sze-
heleUenül nehezedtek rá, a, sebek éget- mében, amint Luciushoz hajolva bizakodó
lék, mintha tűzes nyilakkal szurkálták hangon sugta neki.
volna. - Beszélj ... , beszélj valamit arról a

Az éjszaka pedig, mint egy kiterjesztett csodálatos új életről ... örök életről.. Jé-
szárnyú nagy fekele madár lassan-lassan zusról ... Taníts meg engem imádkozni ...
leereszkedett, sötét szárnyai alá rejtett *
rémeivel, fészket rakott a császári palota Ünnepélyes, kornoly arccal állták körül
csillogó, puha, selymes falai közt, Róma hatalmas urai a haldokló császár

* ágyát.
Az éj leszállt s magával hozott halál- Lucius meghatott lélekkel olvasta, a

rémeivel elűzte az enyhet adó' álmot, a kezében 'lévő papirus-tekercs pár sorát.
császár szeméröl. Ha lecsukódtak pillái .. S én a császár, kegyesen meg-
lélekdermeszlő árnyak huzódtak feléje, engedem, hogy a keresztyének a maguk
irtózatos zajjal ... , hörögve, sikongva... Istenét imádhassák, a császár és az állam
Arnyak, melyek ismerős alakokat öltöttek boldogulására és a maguk életének a biz-
magukra, -vagy valami megfoghatatlan tonságára, - aztán a haldokló elé he-
ijesztő szörnyként libben tek elé... Majd lyezte a papirust. '
egész rémseregek vágtattak rajta keresz- - Placet. Caesár Galérius: .. - A eaesár
túl őrjöngve, pokoli csörömpöléssel... lolla utolsót sercent a papirusen. Ettől
Ráfeküdtek amellére, fojtogatták, s ő a tollvonástói várta a császár lelke nyu-
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galmának visszaálltát, amelyhez annyt ar- menj légy boldog ... ~ Megsimogatta hal-
tatlanul kivégzett keresztyén vére. tapadt. vány virágszirom kis kezét, s gyöngéd

Ezzel a tollvonással halt meg a római szerétettel. vezette a kijárat felé.
birodalom rothadt szelleme, s vele kel- Lucius szívét nagy jóleső melegség járta
tette életre az egy igaz Isten, .a Krísz- ál, amint a FIávia örömtől csillogó sze-
tusban diadalmaskodó boldog új életet! mébe nézett.

* - Légy áldoll Jézus, Te, aki ezt az
Lucius újra lakomát rendezett a fehér érzést megismertetted velem... Légy ál-

virágokhól font koszorukkal ékesített nagy dott, hogy megsegíleltél, hogy jóvátehet-
márvány termében. tem állal ad azt, amit hitetlen pogány,

Lucius mellett az ősz apostol ült, aki lélekkel örökre összetörtem volna... -
a katakombák mélyén megszokott halk, hangtalanul küldte fel imáját az egekbe.
de határozott hangon beszél. A vendégek *
szeme nem a bortól, mámortól lobog, ha- Egy karcsú .cíprusfához támaszkodva
nem szent tűzet gyújt bennük az Odvőzítő vágyakozva furta szemé; az ifjú a palotá-
áldott szavai, amelyek áldásl hintve hul- ból kiszürernlő világosság felé. Egyszerre
lanak az aggastyán ajkáról a vágyakozó vékony fehér sáv vált ki a derengő ho-
szívekbe, mályból, s mind közelebb és közelebb

Amott a sarokban, ahol valamikor han- libbent hozzá.
gos kockajáték folyt, most is vidám, élénk . - FIávia ... ! FIávia , .. ! Carissima ... !
társaság űl együtt, "de ezeknek időnkint -- s két ölelő kar szor'ította magához a
felhangzó gyöngyöző kacagása nem za- libbenő fehér tüneményt.
varja az áhítatos gyülekezet komoly meg- - Antonius ... 1 En kedvesem ... ! zoko-
beszéléscit. Ez a vidám kis társaság a gott a boldogságtól szerelmese keblén
római keresztyén gyülekezet árváiból ala-\ Flávia.
kult, akikkel a' szeretet elfeledtette az Az egymáson dobogó két szívben, egy
árvaság keserű kenyerét. j' ' boldog, új életnek csodálatosan szép, halk

FIávia most is Lucius rnellett ül, s melódiája csendült meg... Tiszta, szent
amint szeme végig-végig simogatja a föld- boldogságról szóló halk melódia, melyet
alatti barlangok titkos összejövetelein szí- O zendítell meg... O, aki otl van min-
vébe vésődött régi ismerős arcokat, bi- denüll, ahol a szívek dobognak ... , ahol
zony bizony, imára kulcsolódik össze két sirnak, vagy örülnek ... O, aid a szívekbe
keze ölében. vigasztalást, jóságot, szereíetet, boldog-

Aztán mintha csak a mult elevenedne ságoí oly bőven tud osztani ... O a lelkek
meg egy pillanatra, Athéne jön sietve a drága balzsama ...
termen keresztül. Hozzá lép, pár szót sug A Tiberis zúgó harsogással ville· nagy
a fülébe. FIávia elhalványodik, majd 'hir- lomha teslén a fodrozó l}ulláni.okaC.,
telen biborpirosra gyullad két orcája, s A könnyű szellő bele-bele ütődött a hul-
Lucíusra rebben kérdő csodálkozó pil- lámtarajokba, s visszhangozva kapta újra
lantása. szárnyára a palotából ki-kihangzó ének-

- L.ehetséges-e, 'ily gyorsan ... ? Lucius, íoszlányokat: «Bízzatok O benne minden-
igaz-e ... ? - tört fel ajkán a kérdés. kor, ti népek ... l» A lombok sejtelmesen

- Akik szeretnek, leányom, azoknak susogtak... A mélységesen kék ég alatt
mindenek lehetségesek... Menj FIávia . .. ~ele volt minden O vele ...

Harris próféta.
Ez a csodálatos ember, akiről il jelszava: «Rontsátok le a bál-

szólani fogunk és a mozgalom, ványokat, térjetek meg, kereszlel-
amelyet Isten' általa 'támasztott, kedjelek meg, keressétek az igaz
fenséges bizonysága annak, hogy ~stent!» Ennek a mozgalomnak a
micsoda hatalmas, Isten után való megíndításában Isten eszköze egy
vágyakozás lakozik az ember-i lé- ,[Harris nevű szerecsen volt, akinek
lékben és ez milyen hatalmasan ft képét is bemutathatjuk a Luther-
tör elő Fl szívmélyéből, ha elkö- ~ aptár olvasóinak s akit azóta -
vetkezik az idők teljessége. ~ amint' a következők mutatják,

1914-ben, ép azokban a hónapok- hem ok nélkül - Harris prófétá-
ban, amikor itt Európában kitört nak neveznek. Ez az egyszerű sze-
a világháború, Nyugat-Afrikában, recsen Nyugat-Afrikának Libéria
az Elefántcsont-parton, a keresz- hevű köztársaságában született.
tyén misszió történetében szinte I Í-Életében a nagy fordulópont ak-
példátlanul álló tömegmozgalom \kor állott be, amikor elkerült N yu-
indult meg. A mozgalomnak ez volt gat-Afrika nevezetes gócpontjába,
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Lagoszba, ahol megismerte Krisz- egy szempillantás alatt dőlt össze
tust és megkeresztelkedett. Csakha- a pogányság sötét uralma. Embe-
mar megkereszteltetése után nyil- rek 'ezrei megezrei keresztelkedtek
vanvalóvá lett, hogy Isten a maga meg s rövideseh körülbelül 40.000
áldott eszközévé formálja. A Lélek lélekre szaporodott az a sereg,
izzó és gyújtó Ielkesedésével hir- amely Harris bizonyságtevő sza-
detni kezdte mindenf'elé: «Ne le- vára elindult a pogányság sötét-
gyenek tenéked idegen Isteneid én- ségéből a világosság felé. S na-
előttem !» Átment a szenvedés is- gyon jellemző a lelkeknek erre a
koláján is. A szerecsenek 'eleinte megmozdulására, hogy azt .a fran-
nem szeretettel' és megértéssel, ha- cia gyarmati kormány sem tudta
nem gyűlöldtel és üldözéssei fe- föltartóztatni, noha megkisérlette.
leltek bizonyságtevő szavára. Ezek- A franciák itt is, mint gyarmatai-
ben a nehéz időkbenerősödött
rneg vhite o és lett belőle Isten ret-

o tenthetétlen szolgája, akit méltán
neveznek némelyek Afrika keresz-
telőJ ánosnak. Magaviselete mínd-
azonáltal -' sőt talán épen ezért
igénytelen és egyszerű volt. Fehér
köntös, fehér turbán volt rajta,
nyakában egy kis keresztet viselt,
hosszú botjára is, egy rövidebb, ág
volt keresztbe kötve ~ a kereszt-

I tel a Keresztrefeszített SZOlgájánaki
vallotta magát - s másik kezéből
az örök élet forrásához' vezető bib-
lia ép oly kevéssé maradt el, mint
a szerecsenek szokásos ivó pohara,
amely a testi szomj úságot oltó víz
merítéséhez szükséges. S 'l aniilyen ,
egyszerű ,volt maga az ember,:
olyane'gyszerű volt az is, amit az :
embereknek mondott. Fölszólította, i

őket, hogy bálványaikat vessék el,
keressék a világosságot, vegyék meg
abibliát Ezeket az egyszerű dol-
gokat azonban olyan erővel hir- \
dette, hogy hamarosan nagy ered- :
rrrényeket ért el. Mint a futótűz, :
kezdett terjedni az igehirdetése f
nyomán támadt mozgalom. Sere- 1
gestül tódultak f-elé"az emberek, 1 Harris próféta.
százával, majd ezrével, majd -tíz- !
ezrével. Hogy hallhassák szavát, Ikon, másfelé, ürűgyet kerestek és
mérföldek százait tették meg, út- (találtak arra, hogy a keresztyén-
talan őserdőkön keresztül, törve' [ség terjedését megakadályozzák s
maguknak útat, ezernyi veszede- tHarrist .fölszól'ították, hogy hagyja
lern között utazva vízen a fakéreg- [el a francia Elefántcsont-partot. A
ből vájt törékeny csónakban. Csak [mozgalom egészséges voltát-azon-
itt-ott hásználhatták egyesek a lbanmi~ sem bizonyítja jobban,
modern közltekedés·eszközét, a lmint az, hogy nem tudta ez 'sem
vasútat Mindenfelé máglyák gyul- ;megállítani előrehaladásában. Föl-
lad tak fel; amelyeken porrá égtek [tartóztathatlanul terjedt tovább,
a bálványok s itt is, ott is szinte \ Harris azt tartotta, hogy neki
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csak a Keresztelő János megbiza- keztak. Egyszerű templomukat
tásához hasonlatos megbizatás ada- szent helynek tartották, mert hi-
tott. Befejezettnek látta münkáj át szen ott volt az asztalán a biblia.
ott, ahol a bálványokat elvetették, S ha az az angol biblia érthetetlen
a szívekben jelentkezett a készség volt is számukra, Harris bizony-
az igaz Isten elfogadására, az aj- ságtétele ráirányította várakozásu-
kak megmozdultak ennek az Isten- kat a könyvek könyvére s ők vár-
nek a magasztalására s az ernberek ták türelemmel és reménységgel,
szíve vággyal· telt meg a biblia ho'gY',egynapon eljön Isten követe
igéje után. Annyit még megtett, s megnyítja ennek a csodálatos
hogy néhány keresztyén éneket knöyvnek kincseskamráit szá-
megtanított hallgatóinak, ezeknek mukra.
a szövegét azonban a -legtöbbször Harris gyülekezeteinek még éve-
csak fogyatékosan érhették meg kig kellett várniok. Annak a hire,
hallgatói, mert hiszen nem tanul- ami az Elefántcsont-parbon végbe-
hatta meg nrindazoknak a szere- ment,eljutott ugyan az európai
csen népeknek nyelvét és nyelv- missziói társaságokhoz, azonban a
járásait, amelyek kőzőtt megfor- világháború \,. lehetetlenné tette,
dult s be kellett érnie azzal, ha hogy valamit tegyenek. Közvetle-
hallgatói a reá bízott üzenetnek nűl a háborút kővető évek sem
a velejét megértették. Samerre voltak alkalmasak rá, hogya misz-
megfordult s az' ernberek elfor- sziói társaságok új vállalkozások-
dultak bálványaiktól, felszólította ba kezdjenek. Örülhettek, ha a régi
ők'el. hogy építsenek egyszerű terűléteken helyrehozhatták vala-
len:-pl,om~okat~ a templomok asz-I mikép a háborús évek mulasztásait
t~lan l!undenutt .elh~lyez~tt egy] I s nem gondolhattak arra, hogy új
tob~nywe nagy for~a~UIr:~l, rend- területeken kezdjenek munkát.
szerint a~gol ,ny,elvu bibliát. S ezt Csak 1924-ben, tehát egy évtized-
azz~l a bI~ta~assal ~~tt~,h?gy I.sten del Harris fellépte után indultak
majd elküldi hozzajuk követeit, a el az első missziónáriusok a föl-
mi~sziónárius~ka~ s azo~ majd.Ili~- ébresztett terület megvizsgálására.
de~lk, ~agYaI:azzak_ nekik a biblia S ekkor ámulva tapasztalták, hogy
teljes uzenetet.a lelkek tízezrei még mindig vár-

S a Harris próféta igénytelen nak az evangélium megszólalására.
bizonyságtétele által ilyeténmód Templomaikban rendszeresen ősz-
megragadott szerecsenek tízezrei szegyülekeznek, hallgatják a leg-
vártak. Megindító, amint olvassuk, többször írni-olvasni sem tudó ige-
hogyan igyekeztek a maguk-rnódja hirdetőt, aki az igének egy-egy
szerint gyülekezeti életet élni". Ve- valahol megkaparintott morzsájá-
zetőket állítottak a gyülekezetek val táplálja éhező lelküket. Meg-
élére s ezek közül egy a prédikátor találták a templomok asztalán a

.sajátosan értelmezett tisztét kapta. bibliákat, melyeket senki sem 01-
Ennek az volt a kötelessége, hogy vásott, senki sem értett. A misszió-
időről-időre fölkerekedjék s vala- náriusokat egyenest könnyekre in-
hol a partvidéken, ahol· minden- ditotta a népnek ,h a nagy vágya-
felé vannak missziói állomások, kozása iaz evangélium után. 1926-
meghallgassa egy rrríssziónárius ban 4 missziónárius, 3 szet-ecsen
prédikációját s ,azt úgy, ahogy, el- lelkész, 35 szerecsen hitoktató a
mondja otthon társainak. Elgon- Harris bizonyságtétele nyomán föl-
dolható, hogy ezek a prédikációk ébredt területnek csak egy darab-
milyen megkopottari és .sokszor ján 150 ilyen már meglevő templom
félreértve kerültek el az egyes körül szervezhette meg a gyül eke-
·gyülek'ezetekbe. S a 'gyűlekezetek zeteket. Itt most már megindult
mégis megéltek ezeken a morzsá- a rendszeres egyházépítő munka.
kon. Énekelték, várakoztak, imád- Arra alkalmas ifjakat evangelisták-



91
ká .és hitoktatokká képeztek kLI szeteserr a biblia legszükségesebb
'Hogy a különböző nyelveken be- könyveit, az evangéliumokat
szélő szerecsenek megtanulhassa- Erdekes és jellemző, hogy Harris I

nak olvasni, olvasókönyvek jelen- csak néhány évig végezte ezt az ál-
tek .meg. A különbőző : nyelvű dott úttörő munkát. Mint olyan
énekeskönyve részben megjelen- ember, aki világosan tudja, hogy .

tek, részben előkészületben van- -mi az, ami .reá bizatott, teljesítette
.nak. Készülnek a káték is. A brit megbízatását s azután elvonülts
és külföldi bibliatársulat egyre- öregsége napjait teljes elrejtettség-
másra adja ki a különböző nyelvű ben élte le. Egy francia misszióná-'
bibliafordításokat, egyelőre term é- rius inkább csak véletlenül .akadt
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reá Cap Palmasban, ahol egy nyo- nek az 'egyszerű szerecsennek az
morúságos kis kunyhóban lakott. életében az Úr Jézus igérete: «Aki
S néhány hónappal ezelőtt az Úr hisz én bennem, élő víznek folya-
haza is hívta fáradt, ör,.eg szolgáját I mai ömlenek annak belséjéből.»
Istennépének nyugodalmába. (Ján. 7: 38,)

Milyen fönséges en beteljesült en- :1: *

Magyar evangélikusok Canadában.
Írta : Papp JáDOS László, windsori [Canada] ev, lelkész,

Ha alapos részletességgel akar-
. nám beszámolórnat megírni' talán

egy egész könyv terjedelmét is túl-
haladná az a sok-sok esemény, ami
az ilyen leírásokat valóban érté-
kessé és élvezetessé szokta tenni.

Azonban az amerikai élet forga-
tagában élve csak a főbb vonalak
vázolására jut idő. .

Leirásomban igyekeztem pontos
adatokat és hű képet nyújtani az
egész munkáról és helyzetről.

A Canadában, jobban . mondva
Canada keleti részén (Eastern Ca-
riada) letelepedett evangélikus val-
lású magyarság közötti missziós
munka tulajdonképen 1926 őszéri
vette kezdetét, nevezetesen Ontario
Province -következő városaiban:
Toronto, .Welland, Port Colborne
és Niagara Falls. '

Ez a munka azonban intenziv
nem lehetett különböző. okoknál
IogvaTc sorok írója abban az ddő-
ben a torontói : egyetem (Univer-
sity of Toronto) theologiai fakul-
tásán végezte tanulmányait s va-
sárnaponként utazott el a fentne-
vezett városokba istentiszteletek
tartására. Rajta kívül nem volt
senki, aki a magyar evangélikusok
lelki szükségleteiről gondoskodott
volna. (Ez a helyzet jelenleg is
fennáll.)

Hogy az olvasónak némi fogalma
legyen a missziós terep (Mission
Field) "akkori nagyságáról idejegy-
zem táj ékoztatásúl, hogy Niagara
Falls Torontotól három 'és fél órai
vasuti út, mig Welland és Port
Colborne Torontotól két és fél
órányira van vasuton. - Az isten-
tisztelet tartást nem hazai értelern-

ben kell góndolni, mert a misszió-
nárusnak az igehirdetésen kívül
más teendői is vannak ilyen misz-
sziós terepen. Legtöbb helyen
templom hiánya miatt különböző
helyiségeket kellett igénybe venni,
hogy istentiszteletet tarthassunk.
Port Colborneban pl. egy régi
kinai mcsóda helyiségét használ-
tuk fel összej öveteleinkre. A téli
időben a missziónáriusnak első
teendője a vasutról való megér-
kezése után a helység kitakari-
tása és a rozzant kályhában tűz-
rakása volt . Erre 5-10 perc állott
rendelkezésére, rnert addigra már
a hívek összegyülekeztek. A helyi-
ség azonban fából lévén nehezen
volt Iűthető, úgyhogy I csak mire
az istentisztelet befejeződött me-
legedett be egy kissé, de akkorra
a lelkésznek már sietni kellett a
vasutállomásra, hogy a másik vá-
rosba érkezhessen idejében. Itt
majdnem pontról-pontra ismétlőd-
tek az előbbi városban történtek.
V áltozatosság csak annyiban akadt,
hogy itt a befagyott ajtót kellett
először kifesziteni és a ház előtt
összegyűlt hórakast ellapátolni.

Ezek azonban még csak a kisebb
nehézségek közé számíthatók, mert
a legnehezebb probléma maga a
nép.

A háború elötti bevándorlók nagy
része talán már arról is megfeled-
kezett, hogy Isten is van a Világon,
s a vallással nem igen törődik. A
nvílvános állami iskolákban val-
lásoktatás nincsen és nem is kő-
telező. Az egyházak teljesen füg-
getlenül műkődnek az államtól és
attól semmiféle támogatásban nem



részesülnek. Egyedül a római ka-
tolikus 'egyház tart fenn külön
felekezeti. iskolákat (Seperate
School), ahol a gyermekek termé-
szetesen a római egyház szellemé-
ben vallásos nevelésben is része-
sülnek. Máskülönben mindenkinek
magán ügye a vallás és senki sem
kötelezhető arra, hogy egyházi
adót tízessen és valamelyik egy-
házhoz tartozzék. Abennszülött an-
gol és francia generációkon ke-
resztül hozzászokott az itteni rend-
szerhez s így az egyházban is meg-
találta elhelyezkedését. Az idegen-
ajkú bevándorló azonban és ezek
között a magyarök magyarul be-
szélő lelkész hiányában teljesen
elközönbősödnek és' az istentisz-
teleben való rendszeres részvétel-
től elszoknak, A protestáns gyer-
mek vallásos neve ésben nem ré-
szesül, mert a nyelvi nehézség
miatt a szülö nem tartozik egyik
egyházhoz sem s így ~ vallásos
nevelést gyermekkorától nélkülöz-
ve aszerint nő is fel. Itt született
magyar szülők gyermekeinél gyak-
ran szomorúan tapasztaltam, hogy
a legelemibb vallási dOIg.okkall
sincsenek tisz .ában.

A tulajdonképpeni canadai be-
vándorlás a háború után vette kez-
detét, mikor is az Egyesült Álla-
mok határait herm etioe elzáró
quota-törvény a bevándorlók ez-
reit Canada felé irányította. A be-
vándorlók 99 százaléka, mint föld-
műves kapott engedélyt a canadai
letelepedésre ésezeknek a beván-
dorlási törvények értelmében Ca-
nada nyugati részén (Western Ca-
nada) Iarmokon kellett volna le-
telepednie. Tekintettel azonban a
téli-nagy munkanélküliségre a be-
vándorló magyárok nagy része alig
egy-két hónapi' farmmunka után
hátat fordít Nyugat-Canadának és
leutaznak a keleti, városokba, ahol
a gyárakban igyekeznek elhelyez-
kedést találni. Ezek az úgynevezett
újonnan jöttek (New-comers) és az
a néhány r,égi bevándorló, aki a
háború előtt jött, képezi az egyházi
munkának voltaképeni anyagát.
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Az új bevándorlók azonhan már

viharedzettehbek, mint a régiek,
mert ők keresztül élték és nyo-
morogták a háború borzalmait és
szemtanui voltak az októberi for-
radalom és az azt követő rövid
életű kommunizmusnak. Ezek az'
élmények nem hagyták nyom nél-
kül a lelkeket és sajnos sokan van-
nak 'Olyanok, akik a háború alatti
és forradalmi élmények következ-
tében mcssze eltávolodtak az egy-
háztól. Elfogult és meggyötört Ié-

Papp János, windsori ev. lelkész.

lékkel a templomon kívül keresik
a vigasztalást és megnyugvást. A
lelkészben nem .barátot és segítő-
társat, hanem ellenséget látnak, aki
szerintük nem javukat akarja, ha-
nem ellenükre tör. Az ilyen meg-
kínzott és 'eltévelyedett lelkületű
embereket még aztán Jobban bő-
szítik, uszítják az egyház, Isten,
vallás és lelkész ellen azok, akik-
nek hazulról meg kellett szökni
kommunista cselekmények. miatt.
Van aztán egy csoport, amelyik a
lelkész mellé áll és segíti munká-
jában, de csak egy darabig. Addíg,
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míg a lelkész segítségére, közben- gatásokat a többi városokba, addig
járására, befolyására szüksége van míg a belmissziói tanács nem gon-
ésazt felhasználhatja. Ahogy cél- doskodik több munkaerőről. Wind-
jaiteléri, eltávozik és soha, többé sor Montreáltól kb. 1000 kilométer-
színét sem látjuk. Van azonban egy nyire fekszik -és vasuton utazva kb.
.csoport, sajnos ez a legkí sebb , 20 óra alatt érhető el.
amelyik önzetlenül a lelkész mellé 'Er,edményes munkát ilyen nagy
áll és munkálkodik vele lelkese-I területen egy embernek végeznie
déssel Isten országa terjesztéseért. lehetetlen. Annyit azonban eddig
Ez a legkisebb csoport az, amelyik elértünk, hogy istentiszteletek tar-
erőt és bátorságot ad a további tásával és a hívek látogatásával
munkához és küzdelmekhez. ébren tartjuk az evangélikus ön-

Dióhéjban ez a mi népünk Ca- tudatot és a terepet előkészítjük
nadáhan, kiknek tömörítése ésegy- egy alaposabb és több munkaeröt

Magyar evangélikusok Canadában,

házközségbe szervezése képezi a igénylő komoly egyházszervezési
kivándorló-lelkész munkáját. munkára.

1928 őszéri a United Lutheran A missziós lelkész lakóhelyén
Church in America belmissziói ta-

I

Windsor-on a munka eredménye-
nácsának utasítására Windsorori és sebb, mint bármelyik más város-
Montrealban is megindult a szer- ban. Ez annak tudható be, hogy
vező munka, de még mindig 'csak minden vasárnap tartunk istentisz-
'egy munkaerővel. A missziós terep teletet. A lelkész távolléte es etén a
olyan hatalmas területet képez, szornszédos .Detroitból Becker J a-
melynek megszervezése 10 ember- kab, ev. lelkész jön át az istentisz-
nek is elég feladat lenne. A misz- telet tartására, úgy hogy a gyüle-
sziós lelkész Wíndsoron lakik je- kezet rendszeresen látogathatja az
lenleg és onnan lesz időközi láto- istentiszteleteket. Az elmult év fo-
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lyamán templomtelket is vásárol- Az Egyesült Államokban műkö-
tunk és reméljük, hogy Isten se- dő két Ruzsa lelkész öccse Ruzsa
gítségével ez évben templomot 'is Jenő tavaly ősszel megkezdte theo-
építhetünk, mely tulajdonképen az Iogíaí 'tanulmányait a waterlooi
első magyar evangélikus templom szemináriumban, úgyhogy remé-
lenne Canadában. A helyi gyüle- nyünk van arra, hogy az ő szemé-
kezet 106 lelket számlál és a temp- lyében értékes segítséget nyerünk
lomlélekre szükséges 1900 dollár a canadai evangélikus magyarság
egy részét úgy..szedtúk össze, hogy közötti munkára.
a lelkész felkereste az 'Egyesült A windsori lelkész jelenlegi cí-
Allamok ferületén élő evangélikus me: Papp János László, 1172 Els-
hittestvéreket, nevezetesen New mere Avenue, Windsor, Ont., Ca-
Brunswick, 'N. J., Buffalo, N. Y., nada.
Cleveland, ahio, Pittsburg, Pa., *
Detroit, Mich., és az ottani lelkész- Hálásan kell megemlékeznünk a
testvérek segítségével gyűjtést in- Magyarhoni Egyetemes Egyház 400
dított - házról-házra felkeresve pengő értékű könyvajándékáról,
őket. , melyet az 1928. év folyamán jut-

Jelenleg tehát Canadában Mon- tatott hozzárn Kuthy Dezső egye-
treal, Toronto, Welland és Wind- temes főtitkár úr útján. Igazán
sor nevű városokban tartunk nagy. és értékjes segítség volt ez
magyar nyelvű istentiszteleteket. részünkre, amiért rníndíg hálás
Windsorori megszervezett hitköz- szívvel fogunk édesanyánkr-a a ma-
ség van, míg a többi városokban gyarországi evangélikus egyházra
missziós gyülekezetek vannak. I gondolni.

t.

,Az őszi lomb, 'az őszi bánat
Ma halkan beköszönt;
l/l lent az őszi -rózsa bágyad
S a felhő odaföni.

Anyánlak kiiárotn a szioem:
Ne menj még, drága fény!
Csók, dal, virág, - marad! meg hioen,
Tovább is légy enyém! ...

És mégis: hal ktui úgy eltűnik
A fény ,a dal, a nyár,
Mint a kedves, ki messze elmerit
S ki tudja, merre jár?!, ..

ll.

A levelek a dérre várnak,
Igen: már vége van a nyárnak!

A kis iücsök is egyre halkabb,
Csukódik a virágos ablak.

Az őszi harmat, őszi könnyek,
S~omorúságok, jönnek, - [onnek.

Behúzódnak a kis szobába,
1.ó lesz lassan az öreg kálqha,

Irta : Miklós vitéz.
- .: >

Mi őszi estéli, úgy tud holmi
öreg· mcsékei duruzsolni.

A kis fiaim odaűlnek,
Nádi szerszámoti lieqedűlnek:

"

S míg az emlékek oisszaszállitak, -
Ok új tavaszról mnzsikálnak t ó ••

Ill.
Pereg a falevél... Oszi harma/okkal,
Tele van az erdő sirató dalokkal.
Van-e aki érti, oan-e, aki hallja,
Ha szűreii daltól hangos a Hegyalja'l!
Pereg a falevél. -

Pereg a falevél ... Hideg őszi éjjel,
Csaba vezér pillant Hadak útján széjjel.
Hűvös hajnalokra, kardja villanása,
Sok ezer levélnek csöndes elmulása.
Pereg a' falevél. -

, , !. ,i r!.:" r 1" ~

Pereg a falevél ... Ilyenkor a nyárnak, .
Bánatos emlékek a nyomában járnak;
S akik az őszi erdőn bújva táboroznak:
Szegény székelyeknek, vérző magyaroknak!
Pereg a falevél! ...
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Mi az a Brit és Külföldi Biblia Társulat?

- Írta: Földvári Béla. -

«Megáldatnak a te magodban a téséhez szükséges roppant anyagi
Földnek minden nemzetségei» (Mó- eszközök birtokában.
zes 22, 18). Ahrahám nyerte az igé- V égül ez a nép a Wesley-Iéle
rétet s mi Pál apostoltól és a ke- éhredési mozgalmak óta a Jézus
resztyén egyház vílígmissziója té- Krisztussal igen belső kapcsolatba
nyéböl kétség nélkül tudjuk, hogy jutott. .
az a «MaO"»),akiről itt szó van a Valóban a vallásos erők mélysé-
Krisztus. 8benne áldattak és áldat- ges forrásainak kell állandóan fel-
nak meg a Föld nemzetségei. buzognia abban a népben, amely a

Ebben a szent munkában, hogy Biblia 618 népfaj közt való ter-
t. i. a Föld összes nemzetségei meg- jesztésének nagyszeru munkájára
áldassanak a 'Krisztus által 127 képes.
esztendő óta leghathatósabb esz- Természetesen amikor Angliaról
köz Isten kezében' a Brit és Kül- 'beszélünk különbséget kell ten-
földi Biblia Társulat. nünk kétféle Anglia között. Arigli-

ának két arca van.
Az egyik Anglia, amelyet "ha-

talmi Angliának» szoktak nevezni,
az amelyik ridegen és kérlelhetet-
lenül végre hajtja a maga brit
politikáját. A másik, a «hívő Ang-
lia» -ellenben egyetlen cél számára
látja magát elhivatva és ez: az 1s-

,Itlen-Országának k i t e r j e s z-
t é se. «Egyetlen feladatunk az --
mondotta Gladstone - hogy az
evangéliumot a népek szívébe el-
vígyűk.» Mélyen lelkembe iródott
az a másik mondás is, amit ~ agy
Brittánia egyik missziói termének
a Ialánolvastam: «Undertake great
things for God ~- «vállaljatok nagy
dolgokat Istenért!»

Egy ilyen nagy dolog, mondhat-
nám a legnagyobb dolog az volt,
rnikor az angol nép 180'1-ben el-
határozta, hogy ő fogja terjeszteni
a' Bibliát a földkerekség összes
nemzetel között.

Angolországban ültette el Isten . A Biblia Társulat a napoleoni
azl á mustármagot, amelyből ez. háborúk csatazajában született
az intézmény terebélyes' fává iz- meg. Egy 300 főből álló kis sereg
mosodott. Az angol népet találta gyült össze 1804 márc. 7-én a «Lon-
Isten legalkalmasabbnak eme dicső don Tovern» nagytermében és
munka végzésére és pedig három megalakította a Brit és Külföldi
tulajdonságánál fogva: Biblia Társulatot. Az inclitó ok-erre

Először is neki van legszorosabb az összejövetelr-e azonban egy egy-
kapcsolata a Föld kerekség összes. szerű kis welsh leánynak Jones
.tőhbi nemzeteível. i Marikának Charles Tamás előtt

Továbbáennek a népnek vannak! hullatott könnyei voltak Ez a
a Biblia nyomtatásahoz és terjesz-i leányka hat esztendőn át gyűjtötte

Charles Tamás,
a Biblia-Társulat megalapítója.



a pénzt egy Bibliára, majd pedig
35 km-t' gyalogolt szülőfalujából
Balába, hogy megvásárolja a köny-
vet.

E tény élénk világot vetette. a
nép Biblia utáni éhségére és szom-
juságára s az apostoli buzgóságú
Charles Tamás lelkészt több társá-
val együtt a Biblia Társulat meg-
alapítására ösztönözte.

A Biblia Társulat tehát megala-
kult s a Bibliák ezer és százezer
számra kezdtek terjedni mind több
és több nemzet körében.

Mi történt már most a vad né-
pek között, ahova ennek á Biblia
Társulatnak a' munkája révén el-
jutott az evangélium ?

Tahiti szígete ott fekszik' az
ausztráliai szigetcsoporthan. Népe
sokáig ellenállt a Krisztusnak, de
a missziónáriusnak buzgólkodása
és imája meghozta a sikert.
Pomáre, a sziget királya. megtért
és bálványait Angliába küldte, I
majd személyesen segédkezett a
missziónáriusnak Lukács evangé-
liuma lefordításában. Ennek-az egy
kis könyvnek átalakító hatása volt
a nép lelkületére. Az emberevés
megszün t, templomot építettek s
mikor készen v-olt már a szószék
is, a vadak előhozták lándzsáikat,
amelyek bizony elég "Véres multra
tekinthettek vissza és abból készí-
lettek a szószék körül a rácsot.

Lábrador Iélszigete a hó és jég
országa s lakosai (örpe eszkimók.
ne amikor Kohlmeister misszió-
nárius lefordította nyel vükre J ános Magyarország már a kezdő évek-
evangéliumát és azt li Biblia Tár- ben kedvel t gyermeke, volt a Bib-
sulat kinyomatta nekik, - maguk- lia' Társulatnak. Mutatja ezt az az
kal hurcoltak a kedves könvvet 500 fontnyi fényes adomány, mely- -
halászatra Iókavadászatra mikor nek segítségével lehetövé vált 1811-
pedig haz~tertek fö.ldalatÚ kuny- b~n Pozsonyban, ~ay ~áró védnök-
hóikba, olajmécses világánal to-, se~e a~att meg?lakltam a Mag y ~ r
vább betűzgettek. " B 1b l} aIn t eze t e~t. ~z osztrak

A Biblia Társulat a kezdet kez- korrnány azonban nem szerette,
detétől fogva mind máig éppen hogy a magyar-ok .Bi~liát ka~!l~k
olyan '«külföldi» , mint ameny- ]{-ezu~b~ s ~zt az m~ezetet rövid
nyir-e -brít». Iennállás u\an megtojtotta.

Hatalmas méretekben megindult Sokáig csak tengett-lengett a ma-
a munka Európában is. Steinkopff gyal' Biblia-terjesztés ügye, két év-
német evang. lelkész a Biblia Tár- tized mulva az-onban Wimmer
sulat szolgálatába .lépett és min- Gottlieb Agoston Ielsőlövői evang.

7
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denféle Társ-Egyesűleteket szerve-
zett.

Sőt 1805-ben Regensburgban r.
kath. Biblia Társulat alakult. Kár,
hogy a kath. Biblia Társulatok
rendesen rövid életűek szoktak
lenni. Ennek okát egy példával
hadd világítsuk meg:

Természeti szükségszerűség, hogy
ki kell sikl ani annak a vonatnak,
melynek sínei nem futnak párhu-
zamosan. A r. kath. egyházban is
az egyházi tan és a Szentírás örök
tana nem futnak párhuzamosan,'
hanem itt is, amott is eltéréseket
mutatnak. Ez az oka annak, hogy
a kath. Biblia-terjesztésnek nincs
jövője.

Wim rner Ágost,
felsőlövői lelkész, bibliaterjesztő.
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lelkész sz-emélyében a magyar Bib- pénzélik ezt a Társulatot. Az évi
lia terjesztésnek apostoli buzgó- adakozók listáján ott szerepelnek

, ságú szószolója támadt. a kisemberek, napszámosok, sőt a
Wimtrier 1838-tól 1848-ig több bibliai szegény özvegyek is.

százezer Szeritírást terjesztett el ,Egy tíz gyermekes özvegy édes
Magyarországon. «Meggyőződésem anya nem adhatván többet, minden
-- mondotta - hogya Biblia és héten 1 fillért dobott be a Biblia
csak a Biblia az.. amelytől az em- Társulat perselyébe s a Biblia-N ap
beriség jövőben ísüdvét várhatja.» alkalmával örömmel küldte be az

A szabadságharc lever-etése után I ilyenformán összekuporgatott sze-
azonban Wimmer, -, ki Kossuth- rény adományát.
nak bizalmasa s a szabadságharc Az angol Biblia-Társulat sem
lelkes pártolója volt - száműze- felekezeti, sem faji célok szolgála-
tésbe kénytelen menni, az osztrák tában nem áll, hanem mindenki-
zsarnokságpedig ismételten ki- nek egyforma készséggel segít.
nyujtja polip karjait a magyar Valósággal az Isten-Országát építi
Bibliák után s sok-sok ezer pél- s munkásságát nem szünteti be az
dányt szekereken, zsandárkíséret- olyan országokban sem, amelyek
tel szállíttat a hatávon túlra. kel a politikai Anglia netalán há-

Istennek legyen hála az 1860-as boruba keverednék.
évek óta, a világháború' zavaros Örök példát mutatott erre az el-
éveitől eltekintve, -- zavartalanul mult világháborúban. Míg a poli-
folyik a magyar Biblia-terjesztés, tikai hatalmak gyűlölettel telve
amely kűlőnösen az utolsó 5 'esz- néztek farkas szemet egymással, ez
tendő alatt örvendetes lendületet a Biblia Társulat Hollandián ke-
vett. A Biblia Társulat magyarcr- resztű l havi 250 font sterlinget
szági főhadiszállása BudapestTv., küldözött Berlinbe a Biblia ter-
Deák-tér 4. sz. alatt, az evang. e:gy- jesztésnek N émet-, Magyar- stb.
ház épületében van. országokban való folytatására.

Már' most feleljünk meg még egy Jelenleg a Brit és Külföldi Bih-
kérdésre: 'Honnan teremti elő a lia Társulat 618 különféle nyelven
Biblia Társulat azokat a tetemes 10 millió Szeritírást (azaz Bibliát,
összegeket, -amelyek annyi sok Uj testamentomot és Bibliarészf
nyelvű és annyi nagy számú Szerit- terjeszt el évente. Ebből a rop-
írás kinyornatásához 'és terjeszté- pant számból kb. 4 millió példány
séhez -szükségesekvt Hiszen 1928- a kinai birodalomban fogy el.
ban egyedül Csonka-Magyarország- A csonkamagyarországi Biblia-
ra 87.000 pengőt áldozott a Biblia terjesztés 1928-b'an érte el a leg-
Társulat, mint felülfizetést! Ne magasabb számot, amikor is egy
higyjük, hogy csak angol lordok év alatt 87.000 Szeritírás kelt el.

A budapesti evangélikus internátus.
Kiváló hírnevű budapesti gimnáziU-1 ifjúság nevelése, az életre való Ielvérte-

munk történetében ismételten f'elmerűlt zése egyházra, államra, sokkal nehezebb
az a gondolat, hogy az iskola melletl és felelősségteljesebb feladatot ró rá, minI
szükség lenne internátusra is, hol a gim-I a béke elmult éveiben, A mai ifjúság
názium növendékei vallásos és hazafias sokkal inkább gyámolílásra szorul, oa
nevelésben részesülhemének. A 70-es évek- szülők pedig, különösen a .középosztály-
ben Procopius Gizella, majd Kéler Terézia beliek alig bírják a kor- és életkövetelte
legutóbb pedig (1923) az iskola ~száz- nevelés terheit. Innen van, hogy az ál-
esztendős jubileuma alkalmából a volt Iam és a felekezetek nagy erőfeszítésekel
lanítványok alapítványt is létesítettek erre tesznek, hogy az ifjúság nevelését intéz-
a célra, Az alapítványok azonban o egy- ményesen bizlosílsák. Ebben pesli egy-
magukban sohasem voltak elegendők az házunk 'sem maradhatott hátra. Felhasz-
internátus megteremtésére. A mostani nálva püspökének páratlan alkotó ener-
időknek kellett elkövetkezniök, amikor az giáját és igénybevéve tanári testületeinek



99
áldozatkészségét, a. Várdombi Simonyi,-I cseit, álla~dó látogatói a szinházak nekik
alapitvány jövedelméből az állam támo- megfelelő műsordarabjainak, praktikus
gatásaval megvásárolta az iskola tőszom- zenetanulásuk mellett járnak hangverse-
szédságában álló Damjanich-utca 28jb. nyekre, hogy így általános műveltségük a
sz. háromemelels palotát s ebben az képző- és szólóművészetek élvezésében, lá-
épületben 1927. szeptemberében meg is tókörüktágulásában, izlésük nemesbülé-
nyilt az új iskola és egyházi intézmény. sében az iskolai képzettség mellett meg-

Az internátusra az evang. iskola és ne- kapja azt az emelkedett színvonalat, a
velés terén na~y és fontos feladat nehe- mit jövendő hivatásuk megkiván. Ebből
zedik, Az országos tanulmányi versenye- a, szempontból nagy súlyt vet az intézet
ken évek óta elsőnek bizonyult iskolával a nyelvtanulásra, hiszen evang. közéle-
kapcsolathan az internátusnak természe- tünk ma a külföldi hittestvérekkel való
tesen a nevelés terén kell elsőrangút pro- szoros kapcsolatban egyre kevésbbé nél-
dukálnia. Hála a fenntartó egyházak ál- külözheti a .művelt .nyelveken beszélő ve-
dozatkészségének, az intézet elhelyezése, zetőembereket. Ezért társalognak az inté-
berendezése és felszerelése olyan" hogy zet növendékei mindennap mindnyájan
feladatának minden tekintetben megfelel- némel. nyelven s akik a németben már
het s növendékeinek testi, szellemi és elő haladást tettek, a nagyobbak ezért ta-
erkölcsi nevelésben a legmódszeresebb nulnak angolul vagy franciául. Ez a ta-

paedagógiával járhat el. Munkásságában
főcélként az vezeti, hogy evang. egyhá-
ZUJ11k számára olyan egyéneket neveljen,
kik általános műveltségben, társadalmi
modorban és képzettségben, nyelvtudás-
ban az' átlagon felülemelkednek . s alkal-
masak arra, hogy majdan egyházi és
nemzeti közéletünkben méltó an léphesse-
nek azoknak a nagyegyéniségeknek nyo-
mába, kik' a ma közéletében számará-
nyunkon .felül jelentik az evang. művelt-
ség és kúltura kiterjedt voltát. Elősegíti
e feladatának betöltését az, hogy a fővá-
rosban van, rnelynek kúlturálís és köz-
életi kíncseif bőségesen' felhasználhatja.
A növendékek szabad idejükben látogat-

,ják és tanulmányozzák á mázeumole fel-
halmozott történelmi és tudományos kín-

nulás azonban csakis az élet praktikus
igényeit szolgálja s egyáltalában nem fo-
kozza az iskolai humanisztikus tanulmá-
nyok terhét. Szórakoztató és könnyű. A
szellemi elfáradás tói óvja a növendékeket
az is, hogy az· intézet munkatermében
rendelkezésükre állanak a különféle anya-
gok és szerszámok, (szlöjd), furhatnak,
raraghatnak, ·a világot megismerhetik a
maga anyagi oldaláról s fiatalos alkotó-
kedvüket kiélhetik.

Kétségtelen, hogy ép és egészséges lel-
ket még nem jelent a finom ízlés, a, ma-
gas szellemi képzettség, nagy általános
műveltség. Ép és egészséges lélek csak az,
melyet szígorú erkölcsi elvek és magasze
tos eszmények táplálnak. A valláserköl-
csi élet s a hazafias érzés eszményei.

7*

A> budapesti evangélikus internátus dolgozószobája.
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Am- ezek is csak akkor élhetnek elevenen négyesével, hatosával, tízenkettesével van-
a lélekben, .ha a 'lélek ép testben lakozik nak elhelyezve, a hálószobákban pedig
és zavartalanúlbontakozhatik ki.' Ezért négyen,' hatan, legfeljebb nyolcan vannak
tartja míndent megelőző munkájának az in- együtt. Az' összes férőhelyek száma mirrd-

, tézet, hogy az egészséges testi fejlődés mín- össze 40-50, Igy lehet' az internátus ve-
den tényezőjét bőségesen bocsássa a növén- zetője szígorú, de megértő "a t y j,a», a
dékek rendelkezésére a régi aranymondás nevelő tanár pedig minderrről gondoskodó
szerint: lux" aer, aqua, motus, Hozzájárul "a n y j a» a rábízott nővendéknek. "Igy
ehhez a tisztaság követeíése, s a táplálko- maradhat meg a nevelői munka az/ egyéni

, zásban olyan életrend, melyet nem régi nevelés keretei között s emelheti oda az
internátusi' receptek szabnak meg, ha- ifj ut, ahová az intézet, nevelőideálja
nem a biológiától és az orvostudomány- emelni akarja: szivében élő, személyes
tól . megállapított SOKféle szükséglete a hit lüktet s ez kormánvozza a tiszta, ví-
fejlődő emberi' szervezetnek,' A növén" lágos értelmet és egészséges testet. Egy

'dékek mindennap l-'-'f órát töltenek a szebb jövő záloga lenne s új erőforrás
szabadban, ősszel és tavasszal intézeti egyházi és nemzeti közéletünk 'számára,
sportként. a tenniszt űzik, ezt a szép és ha az intézetből évről-évre kikerülö ifjak
nemesebb sportot, amely sem durvaságra, bevaltanák az intézet reményeit' s jö-
sem eröszakosságra nem nevel, hanem vendő pályafutásuk ígazolná. az intézet-

.; önfegyelmezésre s finomabb modorra, Té- ben, folyó testi, szellemi, erkölcsi nevelő-
" .Ien a városligeti nagy műjégpályára jár- munka hatásosságát. Ezt különben máris ,

nak, 'hol' a" természet szeszélyétöl vtüg- biztosítják az egyházi velökelöségek, akik
getlenül egész télen át gyakorolhatják az intézet alapításában tevékenyeri részt-
ezt a szintén .szép .és egészséges sportol. vettek s szerető gondoskodásukkar az in-
E sportok üzését váltja fel a játék az is- tézeti életet ma is irányítják. Elsősorban
kola tágas, fásított udvarán, .vagy la Vá- az egyházi' elnökség élén dr, Raff'ay Sáp-
rosliget játszóterein, a kedély és , barát- dor püspökkel és dr:--Haberern 'J. Pál,
ság kedves óráí. Itthon pedig hetenként, udvari tanácsosj=köztelügyelövel, azután
két-három órát. tölthetnek a, fürdőterem- a képviselőlestülettől kiküldött intemátusí
ben s dúskálhatnak a hideg. és meleg ]-bizottság, mely elnökében, dr. Németh
vízben. Gyakori kézmosás, száj öblögetés, odön, egészségügyi főtanácsos, egyetemi
igen szép eredménnyel óvja': őket nunuen tanár, iskolai első felügyelőben és tagjai-
fertöző betegségtől'. , ban egyesíti pesti egyházunk és iskolánk
,Az intézet egész életét a',' protestáns mínden paedagógíai .bölcsességét és ta-

nevelési elveknek megfelelően a csalá-í. pasztalatát. Az Isten áldása kísérje a szép
diasság 'jellemzi. Nincs törnegekre beren- reményekkel induló intézet fej lődését !
dezve .. A növendékek dolgozószobátkban I K.

>;
(Jgy élünk, ahogyan beszélünk ?

../ ... . .
Egy gyümölcskeréskedő egyszer I di életünket é~, hivatásunkat csak

olyan' városba érkezett, ahol a fl- akkor koszorúzza vmeg az Isten
nom és ízletes déligyümölcsöket ama «romolhatatlan _koszorúval»
még hírbél-ts alig=ismerték- Nem (1. Kor.: 9, 25), ha keresztyéni éle-
is fogyott túlságosan az árúja, tűnket I nemésak .mutogat juk . és
mert .az ernberek- kételkedtek a árusít juk az embereknek, hanem
gyümölcsök jóságában és csak igen valósággal élünk is az evangiliom-
óvatosan ,vásároltak' nála. Mikor ból. Ezért «rendelte el az Úr is,
azonban' az emberek látták, hogy hogy akik az evangélíomot hirde-
a kereskedő maga is nagy élve- tik, azevangéliomból éljenek». (1.
zettel költ el hol egy..legybanánt, Kor. 9, 14).' vitéz Magassy Sándor.
hol egy dinnyét vagy. fügét, aggo- .
dalmuk és kételyuk. .lassan elosz- . A mi tanítóink azonkívül azt
lott es úgy ellepték .sátrát, hogya tanítják, hogy [ó tetteket csele-
k'~re~ked~.~lig .gtőz1e őket kisz{~~-kední okvetlenül szükséges;'?e
ga~nl. ROVld .~do qmlva; a gyu- nem abban a reményben, hogyál-

I mölcskereskedö lett. a>város ~g- talok a kegyelmet érdemeljü~' ki,
gazdagabb em?er,~.· , r hanem mert azt az Isten akarja. 1\

Ig~tesz JZ 19azl~eresztyen em- bűnbocsánat és a kegyelern csak a
be!, IS,. ,ha.'-azt ~akarja, ~ogy Jel~,e hit által szerezhető meg.
megteljék isteni gazdagsaggal. .Fől- . Agostai' hitvallás XX.
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A szobor.
Írta : Kutas Kálmán.
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Az Evangelium nyomai a modern közéletben .
. Írta: Herceg HoheDlohe Károly EgOD.

Feleletet várunk erre az alap- Szemben a keresztnek ezen hatal-
velő kérdésre: a keresztyénség mai mas világtörténelmi szerepével
közéleti megnyilvánulásaiban meg- azonban a krisztusi eszmék tény-
felel-e vajjon Krisztus világmeg- Ieges megvaJósulása egyáltalán nem
váltói szándékainak? Más szóval: mondható megfelelő arányban le-
azonos-e a keresztyén világ gya- vőnek. .
korlaf élettelfogása az Evange- Az emberiség azokra a bámu-
liumban lefektetett világnézettel 'latos impulzusokra, melyeket az
igen-e vag)' sem? Evangeliumból nyert, nem felelt

Karunk egyik nagy gondolkodó még azzal a fenntartás nélküli,
elméjének meggyőződése szerint a megalkuvástól ment és a rajongá-
krisztusi tanítás objektív értelmét sig lelkes 'Odaadással, melyre az
a mai napig sem fogták még fel első századok .keresztyénségének
teljesen. mindent igérő, teljesen őszinte len-

Krisztus eredeti tanítása -úgy- dülete és semmi áldozattól vissza
szólván még csak egyik. elemét nem riadó heroizmusa joggal en-
képezi annak a világriézetnek, amit gedett következtetní.
keresztvéninek 'szoktak nevezni. Hol itt a hiba?

Tagadhatatlan ugyan, hogy Krisz- Az Evangelium benső varázsa,
tus- gyujtópontja - és szimboluma tanainak mindenkit átformáló, új
lett', annak a· sok tendenciának.jéletet Iakasztó energiája nem
melv óriási mélységben még ma is mondható gyengébbnek, avultabb-
irányítja akulturnépek sorsát és nak -ma, mint volt az első száza-
innen 'ered elsősorban Krisztusnak dokban. .
páratlan tö'rténelmijelentőség,e.1 Viszont tagadhatatlan, hogy az

Noptámadtkor értem el a várost.
Előtte -szép-s zelid.en, meghatottan
[(őből kioéseti férfi szobra állt.

Harang kondúli. A.z őrök megnyilották
il. oikiqoáros ódon kapuját.
Tengernyi nép özönlik rajt keresztül.
S nííg a oárosbol hallatszik nyögése
Nyomornak, [áidalomnak, szenuedésnek:
ri, nép, a kéjsooár, Q. mgmoros
Kacagva megy könnyelmű iáiékokra ...
Es a siobornak tutilik: két szeme,
A népre néz .:.... és ím könnyezni kezd.

Fáradt páráRtól vonszolt társzekér
. Zörögve jön. A meghajszolt lovak

Zihálnak és szeműk két tí!zgolyó.
Ho irá! Előre! Néktek. nincs meqúllás
S hogy a szebor előtt visz útjuk el,
Szol a kocsis: «E kőarc milq komor,
Mikéntha őt érinlené az űlés»
A pára nyög. A kőarc könnyezik.

Törött virágok: vézna gyermekek,' ,
Vánnyadtail jönnek éjszin, 'árnuas arccal'
Tekintenek föl a néma szoborra: '
«Mint a miénk, oly éjszinű, beteg
rL: arca. s - ó - mini sírnak a szemek ... ». . .
Ről esti tény. A város háborog.
Es túlkiáltua mirulen szenvedést,
Karo it s a halálosuéoű dáridát:
ff alli k relteniő szózat: Háború!

Özönlenek a térre harcosok
A kőszobor 'elé és szól az egyik:
«Nézzétek, olt, az arcon milu ború,
Es véres könnyel sírnak a szemek:»

~ 1, Ilf • • ., ,
Sötétedik. Fényfoltok hullanak
A fáidalomnak krmrutes emberére .
«Mond d, nem te álltál szenlell dombokon
Haidan . siratva romlott- uárosod i»
.'l min 'a távolban ké i és b'ú kiált;
.'l a harci zajban haldokló hörög, '
Sohult a s zeruiedéselc embere:
«Irten Gm! van. S lám most is .!cöny·

nyezem ... )} ,
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Evangelium külső, a világ folyását szívében és ennélfogva az egész
és az emberek sorsát determináló keresztyén emberiséget át kellene
határaiban már régen nem az, ami hogy hassa - ennyi sok század
kezdetben volt, után!

Nyilvánvaló tehát, hogy csakis Mert abból a tényből, hogy a
az Evangelium értelmezésében és keresztyén hit a modern társada-
gyakorlati alkalmazása körül, lom életében főleg az államokéban
vagyis saját magunkban keresendő bizonyos értelemben hatalmi té-
a magyarázat. nyezővé vált, korántsem kővetkezik

Elismerem, hogy elméleti téren még, hogy m'a az Evangelium
kőzéletűnk még ma is gazdag evan- ténylegesen és Iőlénnyel uralko-
gelíumi hatásokban : tanrendsze- dik a földön - sőt. Hogy 'egyébre
rek, -törvények, jogszokások egész ne is tutaljak: íme a világháború
legíója sorakoztatható fel, melyek összes pokoli borzadályaival és
a kereszt fennkölt bélyegét hord- íme a békeszerződéseknek csufolt
ják magukon. Gondoljunk tovább gyalázatos tákolmányok.
a keresztyén etikára, mely az ösz- Az első ilyen krisztusi mondás,
szes kulturországokban mint a köz- melynek fénysugarával rá szerét-
erkölcsök legfőbb kodexe tisztelet- nék világítani utunkra, amelyen az
nek .örvend és mintául szolgál, evangéliumi nyomok felkutatására·
Vagy lapozzunk az állami törvény- elindultunk az Igazságról szól:
tárakban: a legbölcsebb és leg- «E'n a r r a s z ü le t te m é s azért
humánusabb törvények nem a régi jöt t 'em a v í l á g r a, hog Y b i-
római jognak forrásaihól, hanem zo n y s á go t te g y,e k az iga z-
keresztyén tudÓSOK és törvényal- s á gró 1.»
kotók szívéből és elméjéből fa- ! Azért jöttem azért születtern
kadtak. . ... azért vagyok .

Nem tagadjuk le az Evangelium <Ahhoz, hogy a közélet Joggal
kűlső materiális nyomait sem, a- keresztyénnek nevezhető legyen, az.
milvenek teszern a templomok, I kellene, hogy az Igazság szeretete
rnüremekek, kultúr- és jóléti in- és kultusza uralkodjék a népek ön-
tézmények és amelyek közéletünk- tudatában.
nek szintén keresztyén j-elleget Néhány évvel ezelőtt egy észak-
kölcsönöznek. amerikai napilap a következő köz-

'De ahol viszont a gyakorlatban kérdéssel fordult a világ l,egjel'e-
belső vagyis le l k i n yo mo k után sebbjeihez: 'Mi történne, ha az
kutatunk az közéletben, ott már egész világon 24 órán keresztül
sokkal nehezebb a feladatunk. Ko- mindenki igazat mondana? A sok
runk arnilyen gazdag sőt tökéletes ezer beérkezett válasz túlnyomóan
az ész, az értelem mívelésében és egybehangzóan úgy szólt: .akkor
arnilyen csudálatos eredményeket egyszerűen megszünne az Bet az
tud felmutatni a természettudo-Legész vonalon. Vagyis : ott tar-
rnány és. technika összes ágaiban tunk, hogy hazugság nélkül nem
- majdnem ép oly szegénynek is tudunk már élni! "
mondható a szorosan vett lelki Es valóban, Probáljuk például
művelődés, jellemkultúra és szel- elképzelni a politikát hazugság,
lemi .fajnemesítés terén. hamis beállítások, visszaélések,

Szembeötlöbbé válik megállapi- üres igéretek nélkül! Vagy a nem-
tásunk, ha illusztrálásul Krisztus- zetközí érintkezést a sok ármány-
nak három ismert mondását idé- kodásnak, fondorlatos kijátszani
zem, mely bámulatosanátfogó erő- akarásnak, nyilt' bevallása mellett?
vel, egyben pontos meghatározás- Vegyük a közgazdasági életet: szo-
sal jellemzi azt a lelkületet, amely Iidítás? becsületesség? tísztakezü-
az Evangelium nyomában kellene ség? Gondoljunk a tudomány és
hogy fakadjon mínden. egyes hívő művészet szerit égisze alatt <, üzött
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harnisításokra, jóhiszemüek tuda- egyházakkal szemben kizárólag a
tos Iélrevezetésére, gondoljunk magas politika diktálta elvek sze-
a történetirók «objektivitására» . ri nt váltakozik: segítik, mellőzik
Folytathatjuk a napi sajtóval, a vagy üldözik, aszerint, amint azt
társadalmi konvenciókkal. Mennyi pillanatnyi érdekeink épen kí-
házasélet békéje, hány család bol- vánják. '
dogsága omoina össze percek alatt, Krisztus Urunk harmadik mon-
ha 'egyszerre kiderülne az igazság. dása végül belevilágít a legmé-
De legyen elég ebből ennyi. lyebb szakadékba, mely'a mai köz-

Krisztus második programmatt- élet és az Evangelium közt tátong. \
kus mondása így szól: «Az én «Arról ismernek m,eg mind-
o r s Z ágo m nem e v i l ágb ó 1 nyá jan, h 'o g y a z ént a n í t v á-
val ó l» n y a i m vag y tok, has z e r e-

Az én országom. , . az én gazdag- te t te Ile s z te k egy más ho Z.»
ságorn . .. hatalmam v.. boldogsá- Tehát: nem csupán a jóneveltség
gom . . . Másorl'ik megdöbbentő parancsolta udvariassággal, vagy
kontraszf az Evangelium és köz- közönbös nemtörődömséggel, gyű-
életünk között. Annyira elanyagia- lölködésről nem is szólva, hanem
sodtunk, hogy már szinte el sem szerétettel ... · .
képzelhetjük, hogy valamelyik or- Es a valóság? Elszomorítóbb,
szág irányítói bármit -is kezdeme- élesebb ellentétet el sem lehet kép-
nyezzenek. intézkedjenek aminek zelni, mint azt, ami a krisztusi
nem pusztán földi előny, anyagi szeretetmotívum mennveí dallama
haszon legyen kizárólagos célja. és a, zabolátlanul tomboló önzés
Még a kultúra fejlesztésértél is jÓ-1 által agyonkínzott emberiség fel-
részt politikai célok az irányadók jajdulása között van.
é~ ~ köz'erkölcsö,k .védel~~ét szol- Ha valaki, aki tegyük fel még
g,~lo rend~leteknel IS ~ kozr~nd a soha nem járt volna keresztyének
fo, az erkölcs az mellekes. Mintha lakta vidékeken azzal a feltett
bizony ez. a rövid földi é~~t önS,él szándékkal utai~lá be a világot,
J.en.r;e; .mm!ha a t~metok. szuk hogy épen erről a sokat emlegetett
k~entes,el~ tul meg.szunn~ nllnde!l evangéliumi szeretetről ismerjen
távolabbi perspektíva, minden ki- rá a modern krísztuskövetökre
1 itá ,aas. .vajjon melyik országban ismer-'

Éjjel nappal dolgozni éhbérek- hétne rájuk, melyik országról
ért; halálra fáradni, hogy .mennél állíthatná ki épen a szerétet alap-
többet élvezhessünk; nekifeszüini ján a' hamisítatlan keresztyénség
az élet akadályainak a megpatta- 'bizonyítványát?
násig és mindezt lihegő rohanás-l: Erről ismernek meg mindnyá-
ban - azt igen; de: nihil sub jan ...
specie aeternitatís az örökkévaló- Krisztus ezeket a szavakat, me-
ság szemszögéből szemlélve a dol- lyekben talán több az intelem, a
gokat ~ semmit sem! buzdítás, mint az egyszerű meg-

Közéletünk egész beállítottsága .állapítás, elsősorban kedvenc ta-
kizárólag az anyag szolgálatában .nítványaíhoz intézte. Ti~hát jogos
áll és egyben annak uralására épül az a feltevés, hogy akik Krisztust
fel. De magának a vallásnak az mint az' ő papjai kűlönősképen
egyes egyházakon keresztül való szolgálják, hogy legalább azok,
megnyilvánulása szintén át és át tehát az egyes egyházak felkent
van itatva világi .gondokkal, ha- .vagy f.elavatott vezetői legyenek
talmi törekvésekkel és személyes mívelői, apostolai a testvéri szere-
ambició kkal - dacára hogy mind .tetnek, türelemnek, megértésnek,
ennek nyomát hiába keressük .az egymás meggyőződésének tisz-
Krísztus er-edeti tanításában. Vi- 'teletbentartásának. Egyszóval mél-
szont az államok magatartása az [tán fel lehetne-Lételezní ugyebár,
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.hogy a mai f,el~u!t, békétlen kőz- .győződése, hangulata,
életben ragyogo es mcssze kima- Ha tehát az új esztendőben en
gasló kivétel gyariánt a háborgó azon leszek, hogy tőlem telhetőleg
hullámok fölött ott tündököljön a a közélet egészségesebb és tisztább,
felekezeti béke fehér márványszik- szóval minden vonatkozásban
lája. Sajnos különösen mi magya- evangéliumi alapon álló legyen,
rak nagyon is jól tudjuk, hogy akkor nem csak jól végzern a
ezen a téren is milyen távol esik magam dolgát, nemcsak a saját
tőlünk az evang-elium szelleme. földi küzdelmemet fogom diadal-

Már most: ebből mi a tanulság? masan végigküzdeni hanem ugyan-
Mert ugyebár valaminek tör- akkor javítólag, nemesítőleg hatok

ténnie kell, valamit tenni kell, ki- embertársaimra, a közéletre is -
vétel nélkül mindenkinek. bár milyen szerény is a magam

Minden kőzület egyedekből tevő- szerepe, bár mily észrevétlenül is
dik őssze: belőlem, belőled, a har- végzem napi kötelességeírnet.
madikból. Mindannyian részei va- Saját életunk megref.ormálásával
gyüúk az, egésznek és így minden hasson tehát oda mindenki, hogy
ernber magánéletéből tevődik össze az Evangelium minél előbb, -miriél
a , közélet. Amilyenek tehát az általánosabban, minél gyökereseb-
egyének "és azoknak a magánélete, I ben hoditsa meg, végre a modern
olyan ,a köz, annak felfogása, meg- közéletet. .

.Bodelschusingh Frigyes.
ln«, Dr. H. Gaudy László.

Nagyon sokan ismerik már hazánkban
is e nevet.' Ha pedig volna valaki, aki a
névre nem emlékeznék vagy nem hallotta
volna, olyan bizonyára 'senki sincs egy-
házunk tagjai között, aki ne hallotta volna
rnűködésének szinhelyét : Bethelt emlegetni.
Azt már kevesebben tudják, hogy. a törö-
köt hazánkból kiverő német katonák egyik
hősi halottja, aki itt is van eltemetve a
Bodelschwingh család egyik őse. De nem-
csak ennyi kapcsolat van közte ésnépünk
közötl, hanem megismerhette ő a magyar
szorgalmat és kitartást akkor is, amikor
a telepén időző magyar theologusok
bizonyultak a legjobb munkaerőknek.

Anémet bel missziói munka végzöi és
megalapozói közül ő a legelőkelőbb szü-
letésű. Atyja miniszter, aki fia születése-
kor (1831) már nagy tekintélvnek örvend
úgy a császár, rnint a nép részéről s így
érthető az is, hogy hosszú és hasznos
minisztersége előkelő szerepet juttatott
családjának 'is. Frigyes fia is ama keve-
sel, közé tartozott, aki Frigyes Vilmos
trónörökös állandó játszópajtása lehetett
S r(imnáziumi tanulmányai alatt is minden
lehetősége meg volt arra. hogy ne annak
induljon, ami mégis lett. .

Elsősorban . nemzetgazdasz akart lenni,
s amikor mint gazdatisztjelölt gyakor-
laton volt, a hivatalos munkája végzése
közben ahogy Berlinben meglátta az el-
hagyatottak nyomorát. ugyanúgy észre-
velle a falu népének is testi és lelki el-
hagY,aloltságát.. Akaratlanul is gondozó-

F

jává lesz a napszámos népnek s amikor
a rendelkezésére' álló pénz és termény-
segélyeket kiosztogatta, adott minden csa-
ládnak azokból a kedves kis vallásos
olvasmányokból, amelyek mind arról szá-
moltak be, hogy Jézus Krisztus nevében
hogyan men tik az elveszett lelkeket. Lát-
szólag hányódik az élele a nép és tanul-
mányai között, valójában azonban mind
jobban érzi Bodelschwingh, hogy ő bál'
szépnek találja a gazda tiszti pályát, mégis
inkább par szereine lenni. S bár már
ekkor 22 éves, elmegy Svájcba theologiát
tanulni. Nemcsak lanulni akar itt, hanem
minden egyházi rnunkatevékenységet látni
is és így kerül érintkezésbe a különböző
missziói társulatokkal, amelyeknek veze-
tői örömmel fogadják őt, mert benne
látják az igazi missziónáriusi erényeket.
Kész is volna erre, de először a lelkészi
vizsgát akarja letenni s amikor visszatér
hazájába s a különbözö némel egyete-
meken elvéaz i munkáját és lelkész lesz,
akkor szakít minden eddigi terveivel s
enged annak a kedves meghívásnak, amely
őt a párizsi bel rnissziói munkaállomásra
hívja.' A mult század derekán történt ez.
amikor ez a gyorsan fejlődő európai
nagyváros vonzotta magához anémet
munkásokat s ebben az időben Párizs
volt :;t harmadik legnagyobb német vá-
ros. Úgy áll a nagv város életében, mint
egy magára maradt árvácska, de ez a
szernlélödése. addig tart. amíg meghallja
a porban játszó gyermekek német beszé-



dét, a következő percben már kész a
munkaprogramm, Összegyűjti a gyerme-
keket, iskolázza őket, a' Biblián keresz-
tül vezeti vissza őket a hazához s való-
jában ő lesz így a párizsi evangélikus
egyház megszervezö]e. Amikor pedig ki-
csinek bizonvult otthona erre a célra. a
város egyik '!,üllelkén levő dombot bérlí
ld s majd meg is veszi, hova először
kápolnát épít, majd lelkészlakást s ami
legnagyobb .jelentőségre emelkedett át-
meneti. otthont átutazóknak és vándorlók-
nak. Ahogy munkája jobb mederbe tere-
lődött megnősül elveszi másodunokatest-
vérét, aki' szintén miniszter lány. Fele-
ségében kiváló munkaeröt kap, aki min-
den munkájában résztvesz. Most már a
feleség végzi elsősorban az ifjúság gon-
dozását, a férj pedig, az akkor még tel-
jesen ismeretlen kórházi lelkészi gondo-
zást kezdi meg és végzi a különböző kór-
házakban. Az erről való Ieljegvzései, a
betegek vallomásai s az a sok áldás,
ami ebből a munkából fakadt, volt az.
ami állandó kitartásra ösztönözte őt. S
mégis valami belső kényszer húzta állan-
dóan haza felé s lemond párizsi mnn-
kásságáról azért, hogy otthoni egyházáért
fáradozzon.

Dellwig falu lelkésze lesz. A faluban
nincs jószándékú kérdés, amelyben részt
nem vesz, s úgy neveli egyházközségének
híveit, hogy azok minden dolgaikban az
ő tanácsát kérik ki. Küzd minden bíin
ellen. ami a falvakban csak elgondolható

-s ha ezért támadások is érik, lelkesedése
nem lankad, míg azután megtöri erejét az
élet. Egv hónapon belül négy kís gyer-
meke hal meg s akkor már e helyen sem
tud megmaradni többé, menekülnie kell,
merl ő is és felesége is minden idejüket
azon a kis padon töltik, amelyet a .pici-
nyel, sírja rnellett magának ácsolt meg"

Ebben a szornorúsázban az isteni vi-
gasztalás abban a felllívásban nvilvánult
mez, rnelv őt a betheli missziói rnunka
átvételére leölelezte. Egy maroknvi kis
telen ez, melven az áldozatkész és misz-
sziói tevékenységekért lelkesedő hívek [ó-
voltából az ~ kűlönleces munka folyik
amelynek a jelentősége a mult század
vérre f lé emelkedik óriási jelentőségre.

A lauasztalatokban gazdag lelkész új
munkahelvén új energiákat érez magában
1'1 \1 II lára késven. Mecépíti az' úovnevezett
Sarenlá 1.,A diakonissza házat é's a dia-
konissz a kérdésr úgy rendezi. hogy
sok lekin tetben uttőrő. Elveszett gyer-
mekei helyett ezeknek a kedves testvé-
reknek lesz az atvia s az úgynevezett
heli testvér-órák lelkűlete alapozza meg
ezt az intézményt. Először saját magát
készíti elő a telepen élő epileptikus bete-
gek gondozására. azután ráneveli erre a
feladatra ~ nővéreket is s a céltudatos,
helyes munkának az az eredménye, hogy
egész Németország felfigyel munkásságá-
ra. Meglátják azt, hogy ezeket a teljesen
elhanyagolt betegeket sehol jobb bánás-
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módban nem lehet részesíteni, mint
Bethelben s nemcsak a nagy beteg. je-
lentkezések követelik azt, hogy az intéz-
ményt nagyobbítani kell, hanem az .evan-
geliumi lelkek állandó' segítsége is lehe-
tövé teszi azt. Kórházak, pihenő és üdülő
helyek lélesülnek máról holnapra s az
intézmény körüli telkek vagy ajándéko-
zás. vagy olcsó vásárlás utján mind
Bodelschwingh kezére kerülnek.

Azt már látja, hogy jövője ennek \ a
munkaprocrarnmnak . örökké lesz, de
örökké híveivel törődö lelke megterem-
teLi betegei részére a vallás vigasztalásán
kívűl azt az életet is" hogy senki ott.
magát betegnek és kitaszltottnak ne érez-
hesse. Munkaalkalmakat szerez, gazdasági
és műhelyi tevékenységeket létesít, min-
den beteg lehetőleg olyan. környezetbe

Bodelschwingh Frigyes.

kerül, mint amilyenben előbbi életében
volt s így teszi elviselhetővé a gyógyulás
és a szenvedések óráit.

. Ahogy a betegek létszáma napról-napra
nő s a templomok kicsinynek bizonyul-
nak, s a nővérek keveseknek, új "temp-
lomokat építtet s ezenkívül megterméti
a férfi diakonia intézményt is abból a
célból, hogy a szeretettevékenységből
azok is kivehessék részüket Majd mikor
egész városszerüvé épül ki a telep, lel-
kész társakat . vesz maga mellé, akik a
papi munkában segédkeznek néki. S így
jelenik meg előtte egy új lelkész typus,
amelynek a .megnevelése sehol sem old-
ható meg oly könnyen, mint épen Bethel-
ben, 'megnyítja 12 ifjúv-al a theologíai
iskolát, azon fiatalok részére, akik éle-
tükben olyan. célokat akarnak megvaló-
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sítani, mint amilyenek előtte lebegtek. azt, hogy ez volt mindenha is a legha-
Igy kerül erősebb érintkezésbe az egy- talinasabb beszéd. Mint képviselő áll an-
ház és a theologia kíváló férfiaival s ezen clóan ulon van Bethel és Berlin között
érintkezésben mindig az a puritán lélek s agg kora dacára fáradhatatian. Sorra
maradt, aki nem akar bölcs lenni, hanem járja Berlin nyornortanyáit, beszélget a
aki állandóan dolgozni akar a felebaráti munkanélküliekkel, megépítteti részükre a
szeretet érdekében. hajléktalanok menhelyeit, először a fér-

S vajjon a feleség,' aki a munkásságo-: fiakét s csak hosszas megfontolások után
kat,' mind láthatta, hogy vett részt ebben a nőkét. Nem tömeglakásokat, hanem
a munkásságban? A miniszter lány pap- mindenki részére külön kis szobát, hogy
né, férje házi istentiszteletének neveltje, bünözésre való rábeszélésnek ki ne legyen
aki Bethelben 25 év alatt összesen egy téve s megszerezhesse az egészséges élet
lealapot és egy felöltőt vásárol magának. jólétének örömeit.
Pénze soha sincs, épúgy mint a férjének, A hadügyminiszter befolyásolása a leg-
aki utazásaira is pénz nélkül ment el, s közelebbi programmja. Egészséges kaszár-
utitársak adományaival tette meg sok- nyák, egészséges nemzeti szelleme a meg-
szor napokon át való utazásait. öt min- valósítandó célja s rnikor ez a rnunka
denki ismerte s minden német ember is _helyes irányban indul meg, úgy tér
boldognak érezte magát. akkor, amikor haza már, mint megfáradt és hazavágyó
átadhatta neki a jó ügy érdekében való vándor. Pihenése már nem pihenés, üdü-
adományát. . _ lése és gyógyítása már nem lehet tartós,

Nem akart tudós és nagynevű pap lelke .érintetlen és örökifjú az Isten iránti
lenni s mégis alig volt országában bel- szeretetében, de el kell már mennie,
és külmissziói kérdés, amelynél ki nem fiaira hagyva a nagy és áldást jelentő
kérték volna véleményét. S mikor neve alkotást.
már' annyira országos Iett, hogy az 01'- Születésének századik évfordulóján
szággyűlés 'ls hallani akarta szavát, mint Isteniránti hálaadással és köszönettel
képviselő csak egyetlenegy szer beszélt, de adózik neki az egész protestáns világ.
ez az egy beszéd be van írva a német Ezek a szerény sorok pedig elevenftsék
szociálpolitika aranykönyvébe, Minden meg annak az Istenben élő férfiúnak az
nérner ujság pártkülönbség nélkül írta I emlékér, aki tényleg méltó is erre.

. :.' .: Rolhenburg .
Irta: Szelényi Ödön.

Aki N émetországba eljut, el ne dalori olyan meredeken ereszkedik
mulassza ezt, a maga nemében. pá- alá a Tauber patakhoz, hogy e
ratlanul álló városkát megtekin- két oldalról régi időkben hozzáfér-

-teni, de lehetőleg Nürnberg előtt, hetetlen volt, a másik két oldalt
mert. annak rnegszemlélése után a 'ellenben. jóval magasabb várfal
benyomás némileg gyengül.' védte: ,A régi várnak már semmi

Rothenburg 3 előnnyel dicseked- nyoma, de a hosszú várfal a szá-
hetik: tájképi szépségekkel, tör- mos toronnyal és bástyával máig
téneti emlékekkel és építészeti kin- fennmaradt, csak mikor 1802-ben
csekkel. Mind a három tekintetben a régi birodalmi város bajor fenn-
az lelvesztett Szepesség szép fővá- hatóság alá került,. történt né-
rosára. Lőcsére emlékeztet, csak-ohány fölösleges lebontás, feltöltés
hogy az utóbbi már nem r-endel- és egyenlösítés «városrendészeti
kezik a festői, ódon emlékek ak- szempontból». Ennek ellenére ma
kora tömegével, mint Rothenburg, is egységes benyomást tesz a vá-
mely csodás épségben megmaradt roska a maga piros tetejű orrnós
patinás régíségével páratlan kö- házaival, különösen este, ha ott
zépkori városképet ád és a láto- állunk a várkertben és a nap a
gatót régmúlt századokba vará- szemben lévő erdős hegy (az ú. n.
zsolja vissza. angyalvár) mögé nyugalomra tér

A városka a Tauber völgyében és sugarainak rózsás fénye a régi
fekszik (azért a neve: «Rothenburg házak és tornyok ablakaiban meg-
ob der Tauben = a Tauber felett) törik; vagy éjjel, míkor az ember
középmagas hegyen, mely két 01- a hold 'ezüstös fényében andalog



Az ódon Rothenburg város egy részlete.
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acsöndes utcákon, melyekbe any- lett Karlstadt túlzó iránya is elter-
nyira nem illik oda a gépkocsi! jedt és a város a lázadó parasztok
Epítészeti tekintetben Rothenburg- pártjára állt, elérte a végzet: az
nak Nürnberggel közös sajátsága, ansbachi őrgróf keményen rneg-
hogy a templomai általában gót- büntette és helyreállította a régi
stilűek, a profán építmények pedig rendet. 1544-ben azonban újból és
túlnyomóan a renaissance stilt tün- 1554-ben végleg a tiszta evangé-
betik fel. liumhoz csatlakozott. Igazi törté-

Az utóbbiak közül a méltán hírles neti szer ephez mégis csak a 30-
városháza mellett a patricius há- éves háború korában jut (1618-
zak egész seregeemIítendő. Ha 1648) és mint Lőcse kuruckorszak-
ezek művészetí szempontból nem beli szerepléséhez hozzáfűződik a
is-elsőrendű műemlékek mind, de lőcsei Iehérasszonv árulásának a
szinte mindegyiknek megvan a mondája, úgy 1 Rothenburg az em-
maga története. Es .bennűnket itt I Iített időszakban való szerepehez

Rothenburg elsősorban is mint «a mesterivásról» szóló monda
történeti város érdekel. Ha pedig kapcsolódik elválaszthatatlanul. Az
megemlítem, hogy ma 8828 lakót esemény, melyet évenként ünnepi
számlál és köztük 7750 evangéli- játékkal ülnek meg a rothenbur-
kus, még több érdeklődéssei for- gíak, a következő: Hothenburg
dulunk f,eléje.. még 1631 elején az. ev. unióhoz

A városka ma is a multjából él. csatlakozott. Egy .idöre ugyan csá-
A reformáció itt jó korán bekö-] szári csapatok tartották megszállva,
szöntött különösen az itt lakó de mikor egy svéd csapat Rothén-
német lovagrend erkölcstelen élete burg alá vonult, a császári őrség
miatt, melyről ez a versecske szól: megnyitotta a kapukat, sőt a be-
-Kleider aus, Kleider an - Essen, vonuló svédekhez pártolt. Erre a
Trinken, Schlafengan - ist die svéd parancsnok okt. 8-án csak
Arbeit, so die Deutschherrn tan.» 60 lovast hagyott hátra Rinkers-
Mik'orazonban Luther tanai mel-] berg kapitány vezérlete alatt, a



Müóra Rothenburgban, amelynek szerkezete szerint Tilly és a polgármester
. naponta 11 és 1? óra között megjelennek az ablakban. .
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sereg zöme pedig elvonult. Három I tólag Poppenheim ajánlatára ki
héttel reá T'illy, a kath. liga vezére jelentette, ha akad valaki, aki a
megadásra szólította fel a várost, hatalmas. kupát egyszerre kiüríti,
ele tanács levelét válasz nélkül akkor megkegyelmez a városnak
hagyta. Erre okt. vége felé (29-él.l) A nehéz feladatra Nutsch, lelépetI
előcsapatai, majd ő maga egész polgármester vállalkozott s ezzel
seregével megjelent a város előtt. megmentette a várost, mely ezután
Elképzelhetjük, mit jelentett Tilly- csak hadisarcot tartozott fizetni.
nek Magdeburg elpusztítójának és E jelenetet megörökíti a városház
35 diadalmas csata hősének a kis meUetti épület (<<Ratstrinkstube»)
Rothenburg előtt való megjelenése. műórája, hol' is naponta 11 és 12·
A polgárság mégis hősiesen védte kor az ablakban megjelenik Tilly
magát és a védelemben az asszo- és a polgármester. Eddig az ese-
nyök is részt vettek. Este felé mény, mely persze nem komoly
azonban a lőportorony a levegőbe történet, hanern monda,. akárcsak
repűlt, nagy kárt tett a falakban a lőcsei fehérasszony árulásának
és .rettentö - riadalmat okozott a a mondája, melyről ma már tud-

polgárság soraiban. Felmentésról juk.> hogy nem Korponayné I áru-
szó sein lehetett, tehát csak a meg- lása, hanem a városi tanács kény-

. hódolás volt hátra. Tilly a' svédek- szerűségére hozott határozata dőn-
nek szabad elvonulást engedett, a tötte .el Löcse sorsát. Azt ellenben
városra azonban büntetésből rá máig sem tudjuk, miért kegyelme-
akarta szabadítani vad zsoldosait, zett meg Tilly a tanácsosoknak és
hiába borultak lába- elé' a nők. a városnak') Erről a történeti ha-
Vezérkarával a városháza elé érve gyomány hallgat. Itt kezdődik a
kijelentette, ,hogy az egész városi- monda, melynek bizonyos támasz-
tanács készüljön a halálra s majd pontjai vannak. Igy Zierlein szu-
magát Bezold polgármestert kűldte perintendens 1681-ben.tartott pre-
el a hóhérért. Ezt a szünetet a dikációjában a város «csodálatos
jó rothenburgiak arra haszríálták, megmentéséről beszél. A Nutsch
hogy Tilly kiséretének jó bort ki- György polgármester halálára irt
nálgattak, a nők pedig újra Tilly I óda (1668) pedig az ő hű szolgá-
elé járultak, aki megszelídülveállí- latáról szól, mikor «erőszak és

/
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gonoszság» .miatt nagy volt a I harcias szelleme .és ezentúl akár
tanácstalanság, Az - tény, hogy császáriak, akár svédek estromol-
Nutschnak Iőrésze volt a liga tá- ták, inkább a meghódolast válasz-
bornokaival való tárgyalásában, de totta, Ezért még Jobban megért-
ezeket titokban tartották Igy tehát jük, hogy ép az 1631-iki ostromot
a mondának van némi alapja és szinezte ki a monda és hogy min-
lehetetlennek nem -mondható akkor den pünkösd napján újra és újra
sem, ha, Tillyre gondolunk, kit a hirdeti az ünnepi játék a régi Ro-
mai történetírás már nem tart 'an- thenburg egyszeri hősies dicsősé-
nak a vérengző szőrnyetegnek, gét!
mint a hagyomány, mely Magde- Azóta sok minden megváltozott
burg kegyetlen elpusztítását min- a városkában. De a, piac és az azt
denestől neki rótta fel. Erősen környező házak a régiek és annak
felekezeti ember volt ugyan, de lelki szeme előtt, aki előttük csön-
becsületes jellern és egyenes ka- des szemlőlédesben megáll és cso-
tona, ~ki semmikép sem akarta a dálkozva feltekint az ódon tor-
makacs Magdeburg ilyen ember- nyokhoz és ormokhoz, újra el-
telen büntetését, már azért sem, vonul rég 'elmult századok törté-
mert az ő császárja e" várost ér- nete: vele a város hősies védelme
sekké kinevezett fia ~ámára óhaj- és :rilly bevonulása, . -'
totta megtartani. Tény az is, hogy Es .a kis Rothenburg.i.mely l1a-'
a kétségbeesett védők több helyen gyományait rendületlen. ·~~egyelet-
maguk telgyujtottak a várost.Ilyen t,el őrzi, csak tovább éJ1,. sőt ma
ember tehát, hateljes meghódolást: már világhirűvévált és mar afigo-
látott, készségglel hajlott az enge-! Iok és ameriakáiak' is nagy. .szám-
dékenységre, Talán ~agdeburg mal felkeresik és rohamosan ha-
szörnyű sorsa is meglágyította a: ladó korunkban egy pill a,natra
szívét.. ~. megállnak, hogy gyönyörködjenek

De ezzel a hősies viselkedéssel: egy régi világ patinás' emlékeiben.
aztán ki is aludt a rothenburgiak .
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Ha ill maradnék s győzne az Ige
S le nem bírná ha/almát senkise,
A kincsből, mit a győzelem hozott,
uielkednének fényes templomok,

Arany díszekkel, tündöklő [alakkul,
testnek szép s a léleknek salakkal.

Nevemben nöne földi hatalom
nevem nem lenne szelid irgalom,

Ián. 16, 7,

Jobb néktek az, ha elmegyek, Mert Magasba visz, ha bú, qond elmerít.
[máskép A föld magához húzza le a testet,

Én az egekbe emelem a lelket.
A földről, innen, indul el az út,

leg!len, Mely az Atyához fel az égbe jut.
il földön mituieti rés szerini való,
Ottfent lesz teljes az igaz, a [á.

Azért, ha egyszer innen elmegyek.
Nevemben senki úr itt nem lehel.
Aki megindul az én utamon,
Segilség legyen és nem hatalom,
Parancsot éri a szioriek nem suqallok.
Szelid megértés, mit az égbe hallok,
-[(iből itélet szól s nem kegyelem,
Nem ismerem, mert nem jár énvelem.'
\' etkőzzetek le tnitidea földi terhet,
lIlyám házába gyermek szivvel jertek.

Azért jó néktek, ha megiJek, mert
[máskép

Az Igére ráhulina földi árnyék.
Igy, hogyha hull is földi .fJyengeségből,
Megiisztulást sugárzok rá az égből,

Hamvas József.

.Jobb néktek, ha elmegyek ...

,(Z Igére ráhulina földi árnyék.

Xzért. most az Atyáho~ elmegyek,
földön itt csak szép emlék legyek,

elv szivet tölt meg, elmét felderít,

El kell mennem, hogy teljessé
Amil kioiotum. az a győzelem.
A lélek győzöll testen és halálon
S hogy zsarnok kényszer engem ne

[találjon
Es fel ne használhasson enqettiet,
Jobb néktek az, ha éti most elmegyek..
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Mozaikképek
ideiglenes megszállás alá került iskolavárosaink életéből.

- Irta: Dr. Oravecz Ödön. -

V. Besztercebánya.
J. Besztercebáruja múll]a.

Sebes víz a Garam. De kölyök korá-
ban olt fenn a zólyomi hegyek közőtt
restebben . törtet előre,. mintha azt akar>
ná, hogy gyermeki életének hajnalszínű
.órái tovább tartsanak. Itt nyúlik beléje
371 m tenger feletti magasságban az
Alacsony Tátra lej tője, . melyet délről a
Vepornak folyamparti bástyája az Urpin-
hegy támaszt meg. Ennek a lábjában a
Garam két oldalán terül el a gyönyörű-
séges Besztercebánya városa, melyről a
tótok legszínesebb kivánsága azt mondja,
hogy az emberi szív legszebb álma a
földi világot Besztercebányán, a túlvilági
'életet' a. mennyországban eltölteni.

Bányatulajdonos -gazdag urainak tele-
pei, lakól1ázaia. tatár fergetegben el-
pusztultak' s ekkor alakul meg helyükön
elhagyva .az ősi Veisztricz nevét Neusohl
városa' megkülönbözhetőn a régi Zólyorn-
tóI. IV., Béla' királyunknak 1255~ben ki-
adott príyilegíalísa alkotja .a későbbi ma-
gyar Besztercebánya keresztlevelét.
.. Csáii:' Máté ellen'ébenaz, új kőfalas vá-
'!'Os Dancs vitéz vezetésével behódol Ró-
bert Károly királynak. Nagy Lajosnak
utolsó útja is e városon vezet keresztül,
mikor Libetbányáig kíséri a lengyel kö-
veteket, Zsigmond 1405-ben még c!onációs
leveleit is innen keltezi. Mátyás király
megmutogat ja kohóit és zúzóit Beatrix-
nak, s nemes vad űzésére gyakran száll
meg hitves ével a régi kamaraházban.
Ulászló «lelkének mély szomorúságával»
osztozik a várost 1540-ben elpusztító tűz-
vész áldozatainak , sorsában. De az ősi
polgári erény csakhamar újra életnek
indítja, ismét jólétbe vezérli a város
lakosságát, mely a mohácsi vész idején
erős kereskedelmi összeköttetést tart fenn
Nümberggel és Lipcsével.

II. A reformáció százada. Lskolaalapiiás,

II. reformáció napjának verő sugarai
itt hamar felszakítják a lelkek ködét,
Luther első magyar tanítványa a witten-
bergi egyetemen egy besztercebányai
ifjú: Baumheckel György' 1522-ben; a
második ugyancsak ide. való fi: Thome
Márton. A templomi igehirdetés már
1530-ban a megújhodott evangéliumi ala-
pon szól s így érthető, 'hogy Ferdinánd
király 1533-ban siet a városi tanácsot
felhívni az eretnekség kiirtására.

Az új eszmeáramlat a templomok után
az iskolákat hódít ja meg. Az iskolázás
ügye ekkor még a város ügye: Ez vá-

laszt ja az igazgatóL s a tanárokat, meg-
szabja a tanítás rnenetét, gondoskodik
az anyagiakról, elhelyezi a szegény ta-
nulókat; - sőt a hatóság mellett az
egész civitas js beleszól az iskola dol-
gába, mikor újévi kivánalmaiba beleveszi
a tanításra vonatkozó óhajait is.

A városi iskola első, határozottan. pro-
testáns vezetője 1537-ben a lőcsei szüle-
tésű Siegler János, ki tíz évvel előbb
Luther magyar tanítványainak sorában
a I-l-ik volt. Oly hamar híre kél -jeles
nevelői képességének; 'hogy a következő
évben a büszke főúr, Révay Ferenc két
fiát ide hozza nyilvános tanulónak.

Két évtized mulva 1557-ben találju];
meg első nyomát a szegény Lanulók
segélyezésének, akik mint énekes mendí-
cansok .minden ünnep és vasárnap .a
polgárok házai előtt egyházi énekeket
zengenek. Egykor Luther is ígJ tengette
életét. . Ez ősi szokás meg is maradt a
«dicsőséges . íorradalom--ig. A tanárok
fizetése ez időben évi p2 frtol tett ki,
mig egy adat szerint az egyik tanár öz-
vegyének egyszer s mínderikorra 4 frtnyi
'kegyadományt -utaltak ki. Már akkor is ...
Az első tanterv nyomai az 1- UI. .osz-
tályra 1561-ből maradtak Ienn.. Jellern-
zőek a' következő intézkedések benne.
Miríden osztál): szerdán és szembaten ki,
zárólag vallástani oktatásban részesül.
Egész héten minden délután az első órát
az ének tanítására fordtíják. Vasárnap
délután az istentisztelet. végeztével az is-
kolában összejövő nagyobb diákok az e
napi .evangéliumot, a kísebbek a kátét
isrnételgették. Feltünő, hogy a tárgyak
között a mennyiségtan oktatásaról szó
nem esik.

Strassburgból hívják meg direktornak
1567-ben Schremmel Ábrahámot, kin el;
működése nemcsak a besztercebányai
gimnázium, de az egész magyar köz-
oktatásügy történetében fennmaradt tel-
jes tantervévei és szervezeti szabályzatá-
val kerszakot alkotó. Hogy. a külí'öldi
iskolákkal egyenrangúvá tegye intézetét,
a tanítá s mértékét hét. osztályra emeli
fel azzal, hogy a trivium szokásos tár-
gyai felett tanítja még a számtant és a
zenét is. A legfelső osztályban az összes
tárgyakat - kivéve a prosódiát - maga
adta elő. Schremrnelnek 1575-ben Sel-
rnecre való távozásával a városi evang.
gimnázium. történetének első szakasza le-
zárul. Jellemző erre a 40 évre az, hogy
még kevés a magyar tanférfiú. mert 'a
besztercebányai professzorok között 16
volt. ez idő alatt külföldi ~ természete-
sen német, István' szent királyunk is így
volt első térítői vel.



1Il. 11aluepápius. Besztercebátiuai tanárok
a pozsonyi uértöruényszék előtt.
A követkézö 100 esztendő a városi

evang. iskola virágzásának kora, melyet
Halvepápius Pál mester hatalmas egyéni-
sége vezett be. Ennek a Brandenburgból
származó férfiúnak nagy ludós hírnevét
igazolja 290 kőtetből álló megcsodált
könyvtára is. Az osztályok száma alatta
csak 5, de mind külön tanteremmel bír.
A tanulók minden héten latin házidol-
gozatot adnak be. Prédikációt naponta
kétszer hallgatnak A tanítás a felsőbb
osztályokban reggel 5, ••télen 6 órakor kez-
dődik. Az őszi és lavaszi napéjegyerr tá-
j~n találkozunk az első nyilvános vizs-
gákkal, amelyen a, győztes tanulók kp-
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vekért díjat, szedett s kapott a szegény
tanulőknak járó 'köztartáson kívül negyed-
évenként 1 tallér 'fizetést,

A testnevelés . első nyomaira is ez idén
bukkanunk, mert az új tanterv kimonja,
hogy csak azok a testi gyakorlatok f en-
gedhetők meg, amelyek Camerarius Joa-
kim «Praecepla vitae puerilis» művében
ajánltatnak.

A jeles tanférfiú fizetését a magistratus
Hi80-ban J8 frtról 150' fr tra emeli fel s
a városi pincéből hetente' e~y kis hordó
sört utal ld a javára.

Az iskola 1637-ben újra 7 ósztályúvá
lesz. Heinzelius igazgató 1661-ben már
felveszi a tanrendbe a "bölcsészetet is s
a logika mellett tárgyalják Aristoteles

\
A besztercebányai ev. [őgimnázium épülete.

szorút nyernek s jogot arra,. hogy a physikáját és metaphysikáját, Különösen
templomban a tanári kar előtt levő pad- divatba hozzák' a nyilvános vitatkozások
ban ülhessenek. Halvepápius rvezető elve, tartását. '
hogy az elismerés jobb nevelő eszköz, Egy ily vitában nyer győzelmi babért
mint a büntetés s óva inti kartárs ait, Pavlovítz Mihály tanuló, aki később a
hogy felhevült állapotban ne bírásked- város ösztöndíjával befejezve német, föl-
jának ez ifjak felett. dön tanulmányait a turócszentmártoni

Érdekes a pedellus feladati köre. Ezt iskola igazgatója lesz. E tisztségéből id é-
az állást csak valamelyik jobb felső- zik la pozsonyi vértörvényszék elé s
osztályú tanuló nyerhette el. Köteles- innen kerül gályarabnak az adriai .ten-
sége volt az énekes diákok segítségéve! gerre,\ hol éltét padhoz láncoiván végzi
az iskolát takarítani ; reggeleriként elő-' be vontatás közben. ,.... I

'készítenie a gyertyákat s minden osztályt Ezzel az akorddal az iskola, Iegszorno-
borókabogyóval ki kellett füstölni. Fel- rúbb életéveihez érünk. 1674---'1678-ig az
ügyelt az' alsóbb osztályokra ; a bűnöző- üldözések keserves napjai következnek el.
ket kenyér és víz mellett ő zárta be a Noha a jezsuiták már egy évtizede be-
karcerba i a tantermekben felejtett köny- fészkélték magukat az ősi falak közé,
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még 1671-ben csak 10 hitbeli követőjük
akadt. Mégis november közepén fegyveres
erővel elveszik a nagyobb vártemplornot,
a köverkezö évben a kisebbiket s egy
évre rá még a két kis kápolnától is meg-
fosztják az evangélikus hívők seregét. A
lelkészek után 1674 fnárciusában a taná-
rok is a pozsonyi pribékek itélőszéke elé
kerülnek. Stürzer Mátyás és Steller Tamás
elfogatásával az iskolai munka négy évre
heszünik teljesen. Városszerte elkezdődik
a vallási zaklatás. Még a temetők föld-
jéből is kivetik a protestánsok tetemét.
Steller Tamás a pozsonyi vérbiróságról
Lipótvár börtönébe kerül, hol botozással
ismételve lebesreszántják az egész tes-
tét. . Majd láncra fűzve Triesztbe indít-
ják gyalog, hol gályára kerül mint Von-
tató. Ruyter hollandi admirális' szabadítja
ki őt is Nápoly rabszolga-piacán. Tan-
székét többé nem foglalhatja el Külföldi
hosszas küzködés után mint ispotályes
lelkész térhet csak vissza Besztercebá-
nyára. A fájdalom sok égő könnye szeme-
világát veszti el. Egykori kartársának
Stürzernekvél a házában kegyelemből és
kegyeletből. De Loyola vitézeinek zakla-
tásaitói időnkén t még itt is alig tudj a
megvédeni Beniczky Tamás alispán.
Sokat szenvedett nemes szíve örök pihe-
nőre 1715-beu szünt meg dobogni.
IV. ri iezsuiták aknamunkája. Bél Mátyás.

Az üldözés' meglohadtaval .az evangéli-
kusok újra rnunkához látnak. Többé. a
város nem tartja el" az iskolát, hanem a
«status evangelícus». 'Az oktatás először
magánházban folyik s csak egy osztály
van, melyben az ' összes haladók tanul-
nak. Később Peucker György két klasz-
szist teremt,. de a sokféle munkál már
alig bírja az egyre népesebb intézetben.
Már egy 1686-ban kelt beadványában
attól fél, hpgy testi erejének lerornlása
mellett esz énel, józansága is megbomlik
Tetézi még baját az, hogy a gróf Er-
dődy György királyi- biztos elnöklele alatt
álló bizottság ai összes evang. intéz-
'ményt kitelepítette a belső városból s így
került ki a «Fürdő-utcába» (Károli Péter-
utca) a templom és az iskola is. De
hajh, itt egy ideig csak három oldalról
nyitott pajtában adhatott elő; később
egy rossz lakásba kerülnek, hol az egyik
szoba füthetetlen, meg is fogyott erre a:
tanulők száma,

A fennt említett bizottság csak egy
irányban hozott kedvező végzést, t, i.
arra nézve, hogy a városnak kell segé-
lyeznie az egyházat az iskolai költségek
terén. Meg is tette ezentúl, de csak ak-
kor, ha már másra nem kellett a 'pénz.
Régi ellenünk azonban új cselt kohol
ellenünk. A jezsuiták 1696 óta egyre azt
hangoztatják, hogyaprotestánsoknak
csak a grammaticáig van joguk iskolát
fenntartani. Burias professzor erre kény-
telen abba hagyni a bölcsészeti leekéket.
A királyi biztosok e kérdésben évről-évre

•

zaklatták az egyházat. Ebben a végletes
és válságos időtájban találjuk a tanít-
ványok sorában Bél Mátyást, ki nagy
művében nagy hálával és elismeréssel ír
az iskoláról, melynek később maga is
vezetője lesz. Minden tilalom ellenére
ezért tanítottak mindenl, amit birtak ; ,
sőt még a theologiát előkészítendő héber
nyelvet is.

Az 170·1. esztendő azzal köszöntött be,
hogy Péterffy királyi biztos eltiltotta a
magistratusnak az egyház terheihez való
hozzájárulást. Természetes következrnénye
volt ennek az, hogy Rákóczi főlkelésre
hívó szózata itt lf' szívekben erös vissz-
hangra talált. Még a zivataros idők alatt
170g nov. havában választják meg igaz-
gatónak az egykori jeles tanítványt Bél
Mátyást.

Bél Mátyás mindent megtesz az isko-
lázás emelésére úgy, hogy 1707-től kezdve
már újra tanítják a bőrcseletet is. Alatta
alapítjak meg az iskolai pénztárt «aera-
rium scholasticum» néven. Mint érde-
kességet jegyezzük fel Bélnek 1714-ig
tartó dírektorságának korából azt, hogy
iskolai mulatságnak meghonosították 'a
Gál-napon tartott kakasviadalokat (galli-
nalia) ; de betiltották akirándulásokkal
kapcsolatos lakmározásokat.

·A «szent szövetség» koráig terjedő száz
esztendő nehéz kűzdélmek ideje lesz.
Első sorban is kiviszik a jezsuiták, hogy
a városi. segély minden címen beszüntes-
sék, Huebmann Mihály 'superior meg a
királyi biztosnál emel panaszt, hogy a
grammaLicán felül is tanítanak. Erre be-
szüntetik a bölcsészet előadását, de
célba veszik, hogy a studia inferiorat
még tovább nyesegessék. A régi iskola
éjszaki részét megépítik ugyan téglából,
de az igazgatónak és segédjének lakása
továbbra is a kitevés kor emelt faház
marad. .

A tanulók számára nézve találunk ér-
dekes adatokat ez évekből. 1728- l772-ig
992 svntaxista iratkozott be. Ezek közőtt
találjuk .a győri Torkos Mihályt, ki ké-
sőbb modori lelkész és superintends és
Szinovicz Mihályt ki szintén a kerület
főpásztora lesz. Az 1728-ik évben irat-
kozott be Paulíny János is, ki szegény
lévén jórészt segélyekből tartotta fenn
magát tanulása 'idején. Ez később kiván-
dorolva Délamerikában a Strrinam folyó
melletti hollandi ültetvények vezetője lesz.
Hálás szívvel megemlékezve a vele sok
jót tevő egyházáról 1761-ben 120 aranyat
küldötl haza. Ezen adomány telte lehe-
lövé a mostani paplak és iskola föld-
szintjének megépítését.

A jezsuitálc aknamunkája, 54 év alatt
végre célhoz .ért, «Ad majorem dei glo-
riam» a. hely tartó tanácsnál kij árj ák, hogy
e városban, melynek négyötödrésze pro·
testáns - szigorúan eltiltassék az evang.
gimnáziumban a Jelsőbb oktatás. A feles
számu tanárokat el kell távolítani, hason-
lókép az idősebb növendékeket. Erre bi-



zony a történetíró Rosenauer Károly sze-
rint: «a növendékek mint a váratlanul
lecsapott héja elől menekülö madár-
csoport jobbra-balra elszéledtek».

Az «eretnekek» zaklatása annyira ment,
hogy Krudy Dániel lelkészt a kamaraház
előtti járdáról kincstári hajduval ker-
getik le. Ez időben veszti el szeme vilá-
gát Thoman Mátyás igazgató 1771-ben,
akit évi 52 frttal helyeznek sajnálattal
nyugalomba. A 70-es évek végéről fenn-
maradt könyvjegyzék szerint tanultak már
földrajzot és történelmet, sőt külön hazai
történetet is. Mikor pedig 177g-ben segéd-
igazgatónak Komáry István meghivatik,
külön tárgy lesz a magyar nyelv is. Az
iskola feletti tanfelügyelettel is ez évben
találkozunk először, melyet Berchthold
Ferenc gróf besztercebányai püspök
Platthy Mátyás kanonokra bíz, ki ur-
ményi Józseffel látogatja meg az iskolát.
Ez idén a tanulők száma 128 volt.

Az állami- tanfelügyelet József császár
halálával véget is ér. Az állami gimná-
zium újra tisztára katholikussá lesz s
tanára a protestáns Sovich Dávid átjön
a mi iskolánkhoz s átveszi annak igaz-
gatását. Teljes és részletes tantervet dol-
gozott ki első sorban. A tanoda 8 psz-
Iályú lett, .míkböl azonban két évfolyam
igazában elemi volt. Az új században
Koch Gottfried igazgató veszi át az alma
matert, jeles működése egész 1816-ig tart.
Az 1807. évben a kerületi közgyűlés Besz-
tercebánván volt s ekkor vetődött fel a
kérdés, hogy vagy az itteni, vagy a sel-
mécbányai gimnázium kerületivé legyen. I
Az csperességek többsége Koch iskolája
mellett döntött. .
II Egyházkerületi vagy egyházközségi

legyen-e a gimnázium. Rosenauer Ká-
roly.
181D-ben választják meg az első gimn.

felügyelőnek Hadvánszky Antalt, az igaz-
gatói székbe pedig Mayda Pált ültetik.
tSl1-ben megjelenik az első nyomtatott
Értesítő. A kerület évi segélye azonban
Maydának Sopronba való távoztával meg-
szűnik s az öt osztályú gimnázium hall-
gatagon egyedül a besztercebányai ev.
egyház fennhatósága alatt marad. Mayda
Pál kiváló egyéniségét legjobban Toldy
Ferenc emlékbeszédéből ismerhetjük
meg, ki az Akadémián ezeket mondotta
felette: «E pályán Mayda oly jó nevet
vivott ki magának, hogy 1813-ban, majd
egy időben, a bécsi consistorium által a
technikai tanoda igazgatóságára, a sop-
roniak által pedig a philosophiai és tör-
téneti tudományok tanszékére hivaték
meg. O a hazának kívánván szolgálni
mindenkor, Sopronnak ada elsöséget.»

Már 1827-ben újra felvetődik a kérdés,
hogy Selmecbányáról a kerületi gimná-
zium Besztercebánvára helveztessék. E
kérdés felett élénk' tollharc' fejlődik ki,
ami még a szabadságharc után is tart.
Közvetlen a nagy tragédia után kénysze-
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rítik az iskolát, hogy reáliskola legyen,
de a latint azért mint rendkívüli tárgy at
tovább kultiválták, Az 1857. évi kerületi.
közgyűlés báró Prónay Gábor elnöklete
alatt bizo ttságo t kűld ki, hogy a hely-
szinén tanulmányozzák, hogy vajjon Sel-
mecbánya vagy Besztercebánya alkalma-
sabb-e a kerületi gimnázium székhelyé-
nek. A város, az egyház, egyesek nagy
áldozatokat vállalnak s. a gimnázium-alap
javára 103.143 forintot biztosítanak. A
harc a Pesten 1858 júniusában tartott
közgyűlésen dölt el. Selmecbánya mellett
szavazott a honti, bácsi, _nógrádi, békési
és budapesti esperesség , - Beszterce-
bánya mellett a zólyomi, pesttnegyei,
bácskai és bánáti. Ezzel a kocka elvette-
tett. Az iskola továbbra is egy egyházé,
a besztercebányaié maradt, amelyik an-
nak élére a kiegyezés után a -kiváló

Rosenauer Károly, igazgató:

Rosenauer Károlyt állította. 12 évi mű-
ködése minden \ tekintetben kiváló. volt s
mint az iskola és az egyház mélyen
szántó történetírója halhatatlan érdeme-
ket szerzett és a magyar kultúra történe-
tének kiváló szolgálatckat tett.

Még egyszer fellobban a remény, hogy
kifejlesztik az intézetet. Ki is hirdetik a
VI. osztály megnyitását, de e helyébe az
V. osztály eltörlése lett valósággá. Igy él

.tovább a nemzeti kultúra szolgálatában
mint algimnázium 1882-től tovább. Am az
1883. évi 30. t.-c. követelményei súlyos
válság elé állitják a fenntartót és iskolát
egyaránt. Már megkapja a bezárást meg-
előző harmadik megintést is a helyi-
ségek tűrhetetlen volta miatt. Az egyház
egy része maga is elkedvetlenedík, fél a

8
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bekövetkező nagy terhekföl. Am az- egyik 27-én, .mire másnap a tanulők kőzőlt oly
lelkészéhen Mikler Sámuelben . valóságos éles politikai és tettleges összeütnőzés
pünkösdi láng gyulad fel. Maga sorba történik, hogy a tanítást abba kell hagyni.
járja a híveket kérve és könyörögve, Két VIlI. o. tanulót: Rosenauer Györgyöt
meg~yőzve és megindítva oly áldozatokra és Scholtz Sándort a cseh legionáriusok
vesziv rá az egyháztagokat, 'hogy rövide- elhurcolják Március l-én a; pozsonyi
sen biztosítva lesz az új gimnázium' meg- minisztérium úgy dönt, hogy az iskola-
építése. riak nem engedi meg a tanév befejezését.

Március 3-án kiadják az utolsó magyar
V1. A qimnázium. nyolcosztályú lesz. bizonyítványt. Egyedül az iskolában nem

A remekül megjervezett, helyesen meg- szakad meg a kapocs a tanuló ifjúság és
épített, nagy rendben tartott új ott- az igazgató, valamint a tanárok között.
honában nyugodt életet élt az iskola Mintegy félszáz tanuló az igazgató .és
mint négy osztályú algimnázium 1912-ig. Stibinyi Gyula tanár vezetésével Aszódrá
Ekkor támad fel utolsó vezetőségében a jön át, mint egykor a pataklak Pósa-
kifejlesztés merész és szép gondolata. A házy és Buzinkai tanárokkal élükön Deb-
város megigéri a régi kir. kath. főgimn- recenbe, vagy a rozsnyóiak a protestáns
épületét kellő átalakítás és állandó fenn- üldözés idején Bombik és Sárossy pro-
tartás mellett, felemeli a segélyezést is; Iesszoraikkal Sajó-Gömörre, Itt Aszódon
a bányai kerület teljes erővel támogatja még két éven át tartunk besztercebányai
a törekvést; a besztercebányai Ev. Egye- érettségít volt magyar tanítványainkkal.
sület Sztehló Gerő lelkész buzgó elnök- Néhány ott maradt kartárs megkisérli
lése mellett minden vagyonával a kifej- . I lá . , lzi ,. f
lesztés ügve mellé áll; társadalmi szer- az IS {Q at rnint tot a gimnáziumo t enn-

~- tartani, dc a cseh áramlat azt se nézi
vek és egyesek ugyancsak áldoznak A jó szemmel. Rövid kísérletezés után az
világháború zivatarában 1917-ben éli meg iskola teljesen megszünik. Épületét és
az iskola az első rendes. érettségi vizs- felszerelését a cseh állami tanítóképző
gálatot ifj. Rosenauer Lajos iskolai fel-
ügyelösége.; s az alólirott igazgatósága veszi bérbe az egyháztól.
alatt. . De hogy eme lelkünkben oly sok édes

emléket és fájdalmas tapasztalatot fel-
Vll. il. cseh tneqszállás. idéző .visszatekintésűnket emelkedetebb

De eljön a nagy összeomlás rettenetes hangulattal fejezzük be; ide irhatjuk azl
ideje. 1918 karácsonynak estéje előtt egy még, hogyabesztercebányai ev. gim-
nappal csehek szálljak, meg a városl náziumnál kezdte meg közéleti pályáját
Január 9-én bevonul amegye zsupanJa, két kiváló egyházfőnök is mint tanár:
aki katonasággal idegen z-ászlót tüzet az néhai dr. Baltik Frigyes és D. Raffay
iskolára. Míg ez ott leng, pár napig a I Sándor. Ennek az iskolának volt tanít-
tanítás szünétel, Stefanek tanügyi referens ványa a legnagyobb magyar filozófus is:
átveszi, illetve elveszi az iskolát' január Dr. Böhrn Károly .

.Szeniháromság-lsten !
- Irta: Keztyiisné Balogh Margit. -

Bús Erdélyországban oly nehéz a járom,
Kiticses Kolozsoáron bocskoros láb tapos,
A szé p 'Jádvőlgyében nem kacag apalak,
A.:- .11)as hegy alján az erdő haragos.
Maros vize mentén idegen, füzes nb,
Tilink6t a pásztor kezébe nem vehet,
H ogy ez így maradjon az idők végéig;
Szerit Auja-úr-Lsten nem hiszem, nem

lehet!

.-1 Bánság buzúja, acél, piros szeme
Rabló maqtároklian gyül puszta halomra,
A.::i a kalászlengeri más kéz aratja le,
A kévéket testvér nem veszed karodra.
Elcsitult a nóta a bús, magyar ajkon,
Kob záoal a regős. fonó ba nem mehel,
Idegennek terern az a kanaán föld ...
Oh, áldott Szenilélek nem hiszem, nem

lehel!
: (

fl magas Tútrábtui háborog a Zöldtó, Ezer éves .lqldiink, r{;gi, nagy határunk
Ki pusztult mitidenr [ű fenn a Lengyel- Vérrel pecsételve csak magyar maradhat,

nyergen. Öseirik . szereziék dicső, nagy csatákon,
A Lottuiici csúcs már nem beszél az éggel, El a mi lestiinktől soha nem szakadhat.
Nincs Felső-Hágiban a szép rig6verseny. Hívnak a temetők, hiv a sziilőházllnk,
Késmárki templomban felpat/ant a kripia, Álmamat, vágyamat mind Hazámnak vi-
Fold mélyében a holt aludni nem szeret , . 'szem,
()ss:,e[örtek Iglón mindeti tárogatót:.. I Hogy újra egész lesz az idők végéig;/
Megváltó Krisziusom. nem hiszem, nem I Szetittiáromsáq-lsterc ezt hiszem, 'ezt hi-

lehet! . szem!
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Petőfi Orgoványon ...
- Rajz. Irta: Zalai Szalay László. -

Itt bolyongok, amerre a madár <a legmagasabb tolvajosi dombhoz
'se száll, az orgoványi TóI v aj 'Ü s nem messze ...
erdőben ... Molnár Gergely nagy- -- Pihenjünk, - mondja a nagy-
tiszteletű úr a vezetőm, aki ismer tisztdetü úr, - üljünk, le ...
itt minden fát, minden, bokrot, Leülűnk ...
minden cserjét, különben nyakig Halálos- csönd van ... Fojtogató
keverednek és talán soha ki nem érzést •keltve .. , Míntha meghalt
keverednék erről a tájról... volna ez a tájék, mintha temető

A hires Tol vaj o s ma már nem derrnesztö dohos csöndjét érez-
-erdő ... Mert az osztás óta, - ami ném... "
ezelőtt huszonöt éve történt, - a Hová lett innét a madárdal?,.,
gazdák .a, ·fákat nagyrészben kiir- A lepkék?.. Bogarak zümmö-
tották . . .' gése? ...

Azóta csak olyan haldoklás a -- - - - - - -. r- - - --

Tolvajós veg,etációja." Ura a Bokáig homokot túrva, hang nél-
fölszabadult nyargaló homok.,. kül búcorogtunk tovább... S mi-
Amely .Tassanként betemeti, el- kor a' csönd ólomsúlya már túlon
árasztja, megfojtja a völgyekben túlnan sok, -- megszólalok:
fészkelő tanyákat, szőllőket, szán-~' Nag~ tiszteletti úr!... Beszél-
tóföldeket egyaránt, mig a kopasz- j-en valamit Petőfi Sándorról ! ...
szá tett tájra rászabadult szél a Említette, hogy sokat járt-kelt itt!
dombok fűve-fája alól hordja el __o Ogy van... Sokat járt-kelt
a homokot, kiforgatva, kidöntve, itt ... ,
kiásva rendre valamennyit. . . --- Beszéljen hát· kérem! ...

,l\1osolyüg, megáll, .pipát vesz ki.
Sok tanya helyén, ma már csak _ Jó, jó! .... De hogy megértsük

a kémény áll ki ~, h~?mo~ból ... 'egymást, -- hogy megértsük Pető-
Sok hely,en. a gyumolc.sfak, ~;- fit Orgoványon, - ahhoz egy...kis
~;,,~... És mindenen, ami Ir;~g e~, előtanulmány szükséges!... '
t~~lg eHe~etve:. - masho,l fe.hg kl-, Csodálkozva néztem... ' '
döntve, ..ossz.~torve, - fe~relsmer-_ Ugy ám... Ballagjunk csak
het.etlen}11 rag a pusztulas telhe- tovább szép lassan... Mindenek-
te~1en f~rge... előtt ösmerni köll Orgovány fló-

rolvajo~t ,elny,e~te a meggo;ndo- ráját! ...
lat]an~l folszabadlt?tt h?moka~... -- Az orgoványi Tolvajos nö-
Tolvajós ma egy szarnyan hullam- vényvilága ugyanis teljességgel el-
zó h0Il!ükt,epg,;r, melyben )tt",ott kii]önült~ .. Nem csák Magyaror-
fuldokl~ ~zalfak, bokore~dok; -~ szágon, de : egész Európában ...
som, ~o~,en~, l~eketty; cIh~res~k, O r g 'o v á n y, B ó c s a, T á z 1á rés
-:-; nyuJ.tjak ágaikat nema kőnyör- II.a las, vagyis a buckák közép-
gessel, Ir~almat, segedelmét esdve. ázsiai cserjeket és .sivatagi fűve-

Dombok és völgy,ek... Dombok ket, növényzetet hordoznak ...
és völgyek hulláma ... Vegetáció - Ide nézz-en: ez a hev-erő
már csak a félig eltemetett völ- na pr ó z s a a világ legkisebb cser-
gylekben van ... A dombok csupa- jéje ... Alig egy újjnyi .. :. Oldalt
szon meredeznek.. fekete gyökere- fekszik, élhever .a szél nyomása
ket mutató, félig, kidöntött, hal- alatt és nem terem meg sehol más-
dokló bokrokkal, fákkal. . . hol, csak itt a buckákban ...
- - -- - - - - - - - - - Az meg ott t o l l a sj s ze g-

.'Der}edelmes völgyhöz érünk ... f ű ••• Ez itt zörgörü ... Az szö s z-
Az idelátSzó hires Ló állá s-hoz k oe bakszakáll... Amaz' a ran y-

S~
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vessző sikkantyú... Vala-
mennyi középázsiai sivatagi nö-
vény ...

- Már most aztán figyeljen,
mert jön Petőfi' Orgoványon l ...

- Ez itt árvalányhaj, az meg ott
szamárkenyér, - amiről így ír a
nagy költő': .

Itt tenyészik a bús árvalányhaj
. S kék virága a szamárkenyérnek

- Gyerünk csak tovább... Ez
a cserje : az úgynevezett kecske-
rágó:

Piroslik a 'kecskeráqó
Szőllő árka Il)ellett,.

- Az meg ott a törpenyárfa ...
Hogy is mondja csak? ..

A csárdánál törpe nyárfaerdő
Sárgul a királydinnyés homokban

--'- Hát aztán?.. Ai rú:eg ott a
gyalogbodza ... Azt írj a róla hogy:

A nesztelen homokban alig teng
Egy-két gyalogbodza

- Ott meg a kikirics! ...
Virit a 'kikirics,
Csak virits, csak virits

-- Már most aztáll vegye csak
elő a térképet a hátizsákból .. : Es
keresse meg rajta az orgoványi

. csárdát... "
- Ott találja valahol, az orgo-

ványi tanyák, meg az orgoványi
Tolvajos buckák határán, a kecs-
keméti országút mel1ett ...

Hogy is mondj a csak Petőfi? ..
A tanyákon túl, a pusztaszélen
AlI magában dölt kéményű csárda
Látogatják a szomjas betyárok
Kecskemétre menvén a vásárra ...

Nahát! . .. Köll még több? ..
Vagy elhiszi már, hogy ez a petőfi
költemény is Orgoványon született,
ha Pesten is anyakönyvezre Petőfi?

Tudva vagyon, hogy anagy
költő nyugtalan, _koborló termé-
szetű volt ..'. ne az is tudott do-
log, hogy kóborlásai- közben soha
nem fordúlt meg s,e Halason, se
Bócsán; se Vadkerten, .ahol kecs-

rágót, szamárkenyeret, törpenyárt,
gyalögbodzát és egyéb pusztai nö-
vényt láthatott volna ... Marad hát
egyedül Org.ovány,· az akkor még
Kunszentmiklóshoz tartozó puszta!

- Egyszer egy csunya nov,em-
beri délután, - ezernyolcszázki-
lencvenháromban történt, _. esett
a havaseső, szél dudált, - elun-
tam magam a parochián ...

- Még nőtlen ember voltam,
község , se volt itt, - csak nagy
messziről fehérlett egy.-egy tanya
keménye ...

- Mit volt mit tenni? .. üzött,.
kínzott az egyedüllét, fogtam a
botot, Iölleghajtót, - elballagtam
a csárdába ...
,- Tudtam, hogy gyakran ott

időz á : tanítóm, Makay Sándor,
aki borivó ember volt, nem mint
jómagam ...

- Hát igy is volt: ott ült .a
hosszú kecskelábú asztalnál ...

- Elkezdtünk beszélgetni, be-
szélgettünk, beszélgettünk, - hát
egyszercsak az ablakon át látjuk,
hogy befordul ám egy echós sze-
kér és megáll az udvaron az állás
alatt i ••

-'- Ketten szállnak le ... A lova-
kat kifogják, kocsi fárához kötík,
takarmányt vetnek elejbök, - az-
zal ballagnak betele ...

-- Adj Isten, - fogadj Isten! ...
- Az egyik az apa volt, a másik

meg a nagy melák fia ...
- Mielőtt leültek volna, az öreg

odafordult a fiához és rámutatott
arra az asztalra, amelyiknél mi
ketten / üldőgeltűnk: .

-. Nézd meg azt az asztalt jól,
te gyerek í ••• Mert annál írta Pető-
fi Sándor azt a szép versit, hogy
azt mondja:

Pusztán szűleitem, a pusztán lakom

Odahivtuk őket az asztálunk-
hoz. .. Kikérdezgettük, hogy mi
járatban vannak ...

-~ Kertész emberek volnánk oszt
Szarikról gyüvögetünk ... Káposz-
tát viszunk Szabadszállásra ... Vi-
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rág a böcsületes nevem, e meg itt Odamegy a legény: - Engödel-
a fiam a Jóska! met uram, ha mög nem sérteném

No derék! ki légyen? ..
- - -- - - - -- Az ráemeli a szemét 'Oszt kísség

-_.. Osztáll honnét; tudja' kigyel- mosolyogva mondja: ---=-- Petőfinek
med, hogy a Petőfi Sándor azt a hívnak! ...
szép .versit hogy «p u szt á n sz ű- Ahogy az apám elérti a szót,
le tt e m, a pusztán l a ko m» - maga is 'előr-e hajol, 'Oszt megszól-
itt írta ?'. . . lal: - Csak nem a poéta r! ...

-- Hunnét? .. Hát az édösapám-- De az~... . '
tul! . . . -- Aki azt a szép versőt írta:

--Még hogy! ... Hát az meg 'Osz- tTe vagy, te vagy, barna ki s-
lán humiét tudja?.., 1 á n y s ze me m Ie l ke m f é n ye».

-- Az? . .. Az meg 'Onnét tudja, ' - Az! ...
mert hogy az meg csikós-számadó - Meg hogy: «A vir á g nak
volt itt a Tolvajosba.l ... Hát! ... megtiltani nem l e he t» ...
Innét származtunk mink el Szank- -- Az!... '
ra ... Itt őrzötte az apám a szent- - Meg hogy: «Árvalányhaj
miklósi gazdák ménesít!... a s ü v e ge m bo k r é t á j a» ...

-- Ahun e! ... Oszt hogy esett - -Az ' ... Az! ...
az eset? .. Mondja már el nekünk Err ernárosztán föláll az apám,
• 1IS. . . . odamegy .hozzá, oszt megfogja,

- Elmondom én, - had'tud- megrázza mind a két kezével ~
ják ' ... Ezernyolcszáznegyvennégy kezét: - Hogy az én Istenőm áldja
nyarán fene meleg vült... Az meg 1 •••
apám meg a ménest itt a csárda - - - - - - - -- - -
k?r~yékén legeltette ... .Igen cs~k ~'Ü aztán elkezdtek beszélgetni"
l{lsz~radott a t?rka, od.all1tett~ hat borüzgatni ..,., A csíkós-legény meg
magahol azoregeb?lk ].~genyt: látott szájjal hallgatta ...
G~i,el:ec~ak, azt m.?ndJél, megigyunk De osztán egyszercsak ő is meg-
a, csard~ban,.~g): uveg bor~. ,. Osz- szóllalt, mert valami ugyancsak
.tan. majd ,fol;~U~d a tarsél~, a döfte az 'Oldalát: .:.-. Hát ha mög
Pallt,' .. ,Hat Igy IS volt, beultek nem sértem, - ha poéta az úr,
a csardaba... nem tudna rólunk csikósokról is

Ahogy oszt ülnek, iszogatnak a verset irni?... ' ,
h~~,:.Ösön,'egysz'~rc~ak nyili~ ám ~z .Petőfi' ránézett: Megpróbálom! ..
aJto,oszt b~kosz(!)l1 valakI... ul Azzal elővette a noticét meg a
asztalhon szepen, oszt bort paran- plajbászt, fölkönyökölt az asztalra,
csol . .. r • " r - 'oszt hozzáfogott ...

Az apam holmi kodorgó diák- . Kis fertáljóra mulva fölolvasta:
nak nézte, mer' hogy zsinoros '
mentét, rejtos nyakkendőt, magyar Pusztán születtem, a pusztán lakom,
11adrágot meg könnyű ki,s csizmá- Nincsen födeles, kérnényes hajlokom ; ,

De van jó cserényem, van jó paripám ;kat vis'elt... A fején meg tollas Csikós vagyok az alföldi rónán.
kalap volt ...

Hogy osztán leült, a kalpagot a
f'ogasra tette,' a nagy-nagy haját
hátrasimította, oszt a bajuszkáját
megpödörte . . . .

Az apám odasúgta' a legénynek :
_.. Eridj már, oszt turlakold meg
tőle, hogy mif'éle í •••

/

Szőrén szoktam megülni a lovat,
Ha ide vagy oda utam akad;
Nem szükséges a nyereg a hátán,
Csikós vagyok az alföldi rónan .. :
I I , I ll! 1

< 1 ~!. :
Gyócs a gatyám,patyolat az ingem,
Nem vettem, a rózsám varrta ingyen .•
Hej, maholnap az én piros rózsám,
Csikósné lesz, az alföldi rónán.
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A Theologusok Otthonának felavató ..unnepe .
Lélekemelő ünnepnek vólt a szinhelye

az 1929. év november 12-ikén Sopron sz.
ldl' .. város, mert ezen a napon volt a mosl
épült «Theologusok Otthonának» ünnepé-
lyes felavatása. Nagyszámú közönség
gyülekezet már d. u, 3 órakor a temp-
lomba, mikor is D. Geduly Henrik lisz a-
kerületi püspö], mondott a Theol. Otthon
felavatására alkalmi beszédet. Isten-
tisztelet után a sokaság kivonúlt az új
Otthonba, hol annak udvarán folyt le a
felemelő szép ünnepély a következö .pro-
gramm szerint:

1. Hiszekegy, énekli a theologus ifjúság
énekkara Rusznyák Ferenc theologus ve-
zetése mellett.

2. Zierrnann Lajos, a Theol. Otthon-

. lD. Zászkaliczky Pál szenior felszólalása
az ifjúság nevében.

11. Himnusz, énekli a közönség.
A nagyszámú ünneplő közönség, illelve

vendégek soraiban ott voltak még a kő-
vetkezök Dr. Hermann Miksa ny. keresk.
miniszler, Dr. Petri Pál államtitkár, Dr.
Raffay Sándor püspök, Dr. Mesterházv
Ernő egyházker. felügyelő, Sándy Gyula
műegvetemi tanár, Dr. Rásó Lajos egye-
temes ügyész, Hoepfner Guidó épitész,
Dr. Pröhle Károly. prodékán, Dr. Ma-
gócsy-Dietz Sándor egyetemi tanár, Kuthy
Dezső egyetemes főtitkár, Dr. Simon Ele-
mér főispán, Dr. Thurner Mihály polgár-
mester, Dr. Schindler András helyettes-
polgármesler, Dr. Koszterszítz József a

,~ soproni Theologus Otthon.

Bizottság elnöke, kormányfőtanácsos, meg-
nyíló beszédet mond.

'.3.' D. Báró .Hadvánszky Albert egyete-
mes egyházi és iskolai felügyelő avató-
beszéde.

4. D. Kapi Béla püspök megáldja az
új Otthont.

5. Nyíljátok meg ti kapuk... énekli a
theológus ifjúság énekkara Rusznyák Fe-
renc theologus vezetése mellett.

6. Dr.Weszely Odön Rector magnificus
felszólalása.

7. Dr. Kiss Jenő hittudománykari dékán
felszólalása.

8. Dr. Deák János egyetemi ny. r. ta-
nár, az Ev. Theolognsok Otthonának fel-
ügyelő-tanára átveszi az épületet.

9. Laitinen Toivo finn segédlelkész, az
Otthon finn lakója felszólalása.

Szent Irnre-Kollégíum igazgatója, Fekete
Zoltán főiskolai tanár, Dr. Kövessy Fe-
reric főisk. tanár, Dr. Töpler Kálmán,
Brösztl Lajos ldl'. tanfelügyelő és nagyon
sokan a helybeli városi, megyei, egyházi,
polgári és katonai hatóságok képviseleté-
ben: a theol. fakultás tanári kara.

Bemutatott képünk az új Otthont áb-
rázolja s ennek alapján fogalmat lehet
alkotni az impozáns épület méreteiről,
nagyságáról is. Az Otthon Sopron váro-
sának most fejlődő legszebb és legegész-
ségesebb részén: a híres löverek, a
nyaralők negyede alatt, épült egy ka-
tasztrális hold nagyságú telken, melyet
Sopron sz. kir. váro.s adományozott az
Otthon céljaira. Kedvező fekvése jellem-
zésére megemlítjük, hogy az Otthonból
öt perc alatt már erdőben lehet az em-
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ber, ami - hisszük - lehetővé teszi majd
azt is, hogy nyaranta az OtthonL esetleg
lelkészi és tanári családjaink s ifjú-
ságunk olcsó nyaralLatására is fel lehes-
sen használni. Az emeletes szép épület
kényelmes helyet nyújt hatvanhat theo-
logusnak, akik többnyire kettesével-hár-
masával vannak elhelyezve. Az egyes
Jakószobák egy hallszerüen kiszélesedő
nagy r elötérből nyílnak, hol alkalma
nyílik a bennlakó ifjúságnak komoly fog-
lalkozásra és. lelket nemesítő szórako-
zásra egyaránt. A theolognsok három
szobacsoportban laknak; minden egyes
csoportnak vannak fürdő- és égyéb mel-
lékhelyiségei. Van az intézetnek olvasó
és könyvtári szobája is, ahol az Otthon
jelenleg még kicsiny, de folyton gyara-
podó könyvtára áll az ifjúság rendelke-
zésére. Szép ebédlője s konyhája ez idő
seerint, sajnos, még nem szolgálhatja az
élelmezés céljait, mert az anyagiak nem
engedték meg a konyha, ebédlő stb. tel- De végre mégis Iuda. s Izrael
jes felszerelését és üzembe állítását. Re- Szabaddá. lett) börtönkaplIja. tárva.
mélni lehet azonban, hogy eljön az az ts látták otthon) hogy Samária ,
idő is, míkor ' a bennlakók az intézetben Hitében g!lengült s nem seerit már hazája.
kaphatják élelrnezésüket is s az ifjúság- A szenvedők)· a lélekben erősek
nak a fehér asztalnál való naponkénti Megálkozlálfa törpe' .csűqqedőket
találkozása nagyban hozzá fog járulmi ts trrequelés fakadt a satnya népen), ,
ahoz, hogy az Otthon valóban a theológus Mely meqroskadi, triert gyenge volt hitében.
ifjúság meleg Otthona legyen. l' . , .:

Az épület mellett, mint fönnebb emlí- 'E: ~tf, a p~lda. ·~Ó~ lngyazz;, ,magyar!
tettük, szép nagy kert terül el, rnelyeí Tes!u.efld~t l~ rabiqábtui tr;rlJak) (.
azóta Dahner Samu soproni főkertész ,4.n7lg le' [ll élsz szabad foldeden ,
tervei szerint elrendeztek és beültettek. S reád van bízva a: ős) ssent magyarsag.
Néhány év mulva valóságos park lesz De f!}y:szer maid 'szabaddá 'lesz a Kárpát
ez s ~gyil;. dísze lesz Sopron városának is. És jönnek cissza mind, 'de mind az árvák .

.\ szép Theol. Otthon felépítése az egye- Ha olelésre tárulnak karok)' .
terncs egyház buzgóés tevékeny fel- Hogy számolunk majd akkor) mag!farok'!
üf;lyelQjének Dr. Báró Radvánszky Albert- .' ',-
nek egyházépítő programmjának egyik irn- Yottunk-e nemzet) n1ely 'szabad: 'liazájá!
már mezvalósult láncszeme. Hiszen a csak Eréntujel és munkájáoal szerette'!' .
három. 'évvel ezelőtt felvetődötl tervet ő Mi 'voll siauuhlc, ha bent őrölt' az önzés)
tette teljesen magáévá s aztán ritka ügy- Fa.7Y kü!ső úrmáruj zúqott :e! felette'!'
buzgalommal. s odaadással vett részt az .. /!1(ú]yar colt-e sziuűnknek mindeii hanq]«,
építkezés előkészítésében sannak meg- Vagil honfelejlő rajba szétszakadua ,
valósításában. Bizonyosra vesszük, hogy G!]íllöllü,k egymásl s, más. bűnél kulaioa
éí is jóleső örömmel és jogos büszkeség- Erényeinket lúlniille a' tludua?
gel látja most egyik kedvenc tervénela
a megvalósulasát. mert ő nagyon .jól
tudja azt, hogyalelkésznevelés kérdése
az egyetemes egyháznak egyik legfonto-
sabb, szinte mondhatnánk : létkérdése.
Adja Isten, hogy ehhez hasonló siker
koronázza Isten kegyelméből többi egy-
házépítő terveit is.

Az épületet Gerlóczv Gedeon budapesti
építész tervezte s Stráner Gyula mérnök,
soproni vállalkozó építette.

Amikor bemutat juk a Theologusok Ott-
honát, tesszük azt egyúttal azzal a kiván-
sággal és kéréssel: tekintsék kedves olva-
sóink egyházunknak ezt a legújabb sze-
retetintézrnényét a mavukénak s tárnogas-
sák azt minden alkalommal, midőn az
Otthon nevében keresik fel hittestvérein-
ker.' Az Otthonnak pedig azt kivánj uk : fej-
lődjék, virágozzék egyházunk és hazánk
.jávára l .

Rabságra jutott Iuda s Izrael.
Ha záiuk sze nt földjétől elszakadtak.
K er!yct len zsarnok vad gőg jél ől verve
Robszolqasorban bús könnyek fakadtak.

Satnáriábati olt hon élt tujuqodtan.
il. nép) mini eddig) ősi, régi honban,
Nem dulla föl vihar a háza táját,
Ncm rabolfák el főle a liazáiái.

A samáriabeliele.

fis a rabsáqbori Iuda s Izrael
H ua, hazáját ,imádkozva védte.
Mindig erősebb) tisztább lelt hite
s« biztosabb lelt honfiú erénue.

Samáriábati meoalkudut: éltek)
H itiik meggyengült, semmilseni reméltek.
Test lettek, melijből uirakél a lélek.'
Mi nemzei voll) közönybe siiluedt nép lett.

. Hittűnk-e abban) hog!] az lsten egyszer
Segítő jobbjál áldva nY.lljtja nékünk'! .
S ha annyit szolgált multjában az Crnak,
Jövendőkben is kell még a mi népünk'!
, Es ha [elelliuik: gond és bú setétleli,
Tudtuuk-e büszkén lenni hős szegények)
Kik elbiriák: nehéz inséqek napját,
De lelküket. a keneért el /lem adják'!!

Vigyázz) rruupjar! Hogy úgy ne járj,
mint. egy,kor

Samáriának népét elvetették,
Mert számon kérik) hogyha visszajönnek,
Szioed hitét Ú multad .mituleti teitét.
- És ha megőröl önzés) törpe hit)

Ha tiszta erkölcs, érzés nem hevít,
.Keméruj itélet 'gyásza eltakar,
Ha újra nagy Lesz s Lűszke a magyar!

Hamvas József.
/
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Zwingli Ulrik (1484-1531). szerű terített asztalok fo qlalták el. 152·1.
. Né~~száz e,sztende;e annak, hogy Zwing- Zwin-rli rne=uösült s példáját naptársai

II Ul rik a Kanpel (Svájc) mellett vivott is követték, Ettől kezdve nagy erővel folyt
csatábari hősi halált halt. Ez az évforduló a reformáció Svájc többi részeiben is.
azért érdekel bennünket, mert Zwinzli Zwinzli ekkor már a művelteket is bele-
személye és munkája szerves kapcsol~t- V(~)J1ta az I'fgyházjavítás munkáiába kűlő-
b~n, áll a világtörténelmi ú i-kor vallásos- nosen « Az Igaz és hamis vallásról» írt
sáqával s benne az evangéliom vértanú- ]~i)nvvével. Paptársa: Judae Leo Luther
ját tiszteljük Neve nem ismeretlen előt- Ujszövetsécét ~dta ki svájci' nyelvjárás-
tü~k. hiszen a mult esztendő ünnepsé- han. 1520. nerlia megielent az egész Szerit-
g~ll1ek során a marburgi értekezletről írás eredeliből készült fordításban.
tortént megemlékezésekben is olvastuk és . Z"vi~gl,i nemcsak Zürichre terjesztette
hallottuk. kl, hata<;at~ J:ane~, a Svájccal szomszédos

Egy wildhausení jómódú tisztviselő- németországi vidékekre is. Kezdetben
családot ajándékozott meg vele az Isten Lyt~er i,s ,örömmel f~gadta e, lángeszű
1.484 jan. l-én. Tanulmá;yait 'Baselben férfi fellépését. Csak mikor az urvacsorai
Bernben és Bécsben végezte. A tanulók~ tan~an a szélsőségekre hajló Karlstad,t
~ak azt a nyomorúságát, ami Luthernak ~'"1na:- és a méo radikálisabb holland
IS osztályrészül jutott. nem ismerte. A Hoen hatása alá került akkor a test-
réui szkolatikus teológia sem' tudott reá véri szövetkezés helyett' támadni kezdte
m.ár, úgy. hatni,. mint kertársaira s így a Luthert. Igv ő és társai voltak a refor-
l~ozeplw!'l katolikus kecyességet sem tette máció eqysécének első megbolvgatói s a
ugy a magáévá. mint Luther. Ezért nem két evancéliornl irányzat eredménytelen
is volt soha oly 'súlyos és nehéz lelki' úrvacsorai vitáiának okozói. Zwindli' be-
k~zdelme, rnint nagy németországi tár- látta később, hogy mily kárt jelentO ez az
s~nak. ,Lelké,)1el~ irám;ító tűzoszlopa a ~i- evangéliom ügyének, azért kereste aztán
lázos esz és tiszta ertelem voltak Míg a. Lutherr~l '.'a:ó megegyezést Ennek az
Luther szívének gigászi küzdelmével ke- egvezkede;;1 k~s~rlet?ek lett az eredménye
reste Isten kegyelmét ő az értelmi belátás a H ~s.s~m Fülöp altal összehivott mar-
~s következetes gondolkodás rideg útján bur~l el:,tekezfet, ~m~lyen, a keresztyén
jutott az Igazság fényéhez. Ezért nemi valJas. fobb 19azsagarra nezve már-már
sikerült neki a bibliai keresztvénséz mé- meg IS egvezett Lutherral, csupán az
l~'ér~ sem úav eljutni. mint 'LLlth~rnak I ~Trvacso,ra k~rd~sében nem t~dtak meg-

Már- .mint Glarus lelkésze felismerte a alla~odasra jutni. Luther a krisztusi igék
svájci élet nemzeti veszedelmét mikor alapján az úrvacsoraielemeket Jézus
honfitársait idegen nemzet zsoldo'sai közt val?sao;os testének és vérének tekintette,
látta. Ez ellen lépett fel először. Csak ZWll1gJ: a~onban csak egyszerű emlék-
később fo tlalt állást a katolicizmus ferde vacsorat latott bennük. Mivel egyik sem
és evangéliom-ellenes vallási élele ellen. engedett. .. ~. szakadás bekövetkezett s ettől
De itt is inkább a maga ecvéni meg- fo,gva lmlon. utakon járt a svájci és a
cvőzödését hirdette. Csak L;ther iratai- neme~ors;.áQl reformáció.
nak hatása alatt lépett ki a nyilt küzdö- Zwingli hatása Svájc ősi kantenaival
térre, mikor Sámson Bernát ferencrendi szemben 'erőtlen volt. Ezek lakói nem
szerze!es Svájcban énolv szégyenletes mó- akart::k me!!~'álni, réai szentjeiktől, Az
clop arusította a bűnbocsánatot, mint ellentete~( IlV'I! h~bonll'a vezettek. melv-
Németorszázban Tetzel. Határozott refor- nek so:a!l Zwinzli Kappélnél elesett s a
mátori ecvéniséae akkor bontakozott ki. refOl:macIó teriedés~ egy időre Svájcban
m,időp ,Z~rich városa a főtemplom lel~ n;egall?Lt. C.sak n;Ikor Kálvin világ tör-
készévé választotta; ez alkalommal mon- tenel~~I. ala]~la f~l~~n!, akkor mozdul meg
cl<?tt ~ekösz~n tő _b~s.zédében már az egy- a s."a lC~ reforn~aclO IS. De enn~k a meg-
haz es erkolcsok javításának szükségét m?z~ulasn~k az lett az eredmenye, hogy
hangoztatta. K~lvll1 tellesen beolvasztotta Zwingli hí-

1522. jelent meg első reformátoriirata veit a l1:aia reformációjába.
!llelyben a bő it kérdését vitatta. Ez a; vitéz Ma!!assy Sándor.
Irat már a következő évben két heves
s~~vitára kényszerítette a pápás hit vé- Kazinczy Ferenc.
d?IVel , szemb~n, .. ~e mindk~t vita az ő Száz esztendeíe annak, hogy irodalmunk
(hada~aval. vézzödőtt. ESIkerek, köve~- l}agyérdemll alakja, Kazinczv Ferenc örök
l~ezmenyel ,lettek: ~ tt;~pJoml képek es alomra húnvta le szemét.. Ez elmúlt száz
~~obrok b~ké~ eltavohtasa, a szerzetea év alatt irodalomtörténetünk legkiválóbb
J ~n.d~k ,eItor~ese. akolostoroknak isko- irodalmi jeleseink közt jelölte kiKazinczv
lákká _ es ,korházakld ,való átalakít~sa. Ferenc helvét, elismeri és méltatja hai-
,~1egszUl:tel, a harangozas?k, az oruonálás hátatlan érdemeit, de vajjon jóvá tudja-e
e~ a ,mIs'e, s a~ Úrvacsol;at két SZl? alatt tenni ezzel azt a sok szenvedést, amit
szolgáltatták In.' Az oltárole helyet epy- kerának közönye, kortársaínak irigyke-



dése és saját anyagi nyomorúsága miatt
el kellett tűrnie?

Kazinczy alakja általában úgy él a köz-
tudatban, mint aki ko rának jeles költője,
fáradhatatlan buzgalmú irója, a nyelv-
újítás győzelmes vezére s irodalmi életünk
szervezője volt. Igaz, mindez volt, de
ennél még több is: a műveltség terjesz-
tésének ihletett apostola, a műízlés fej-
lesztője, Széchenyi lelki rokona s esz-
méinek előharcosa. Tágas szellemi hori-
zont és széleskörü müveltség' egyesült
benne előkelő ízléssel, s ezek a tulajdon-
ságai, valamint nyelvünk és irodalmunk
ügyéért való eszményi rajongása hivatott
vezérévé avatták kora irodalmi életének.
ötvenhat évre terjed Írói pályája, 'mely-
nek állomásain nemcsak elismerés és di-
csőség, hanem közönbösség és rosszin-
dulat is várta; «koszorúi nem enyhíték,
hanem égették homlokát, s neve híres
voltát élte nyugalmával fizeté», mondta
róla' már tanítványa és híve, Kölcsey.
De sem a IJlellőzés és sikertelenség, sem
súlyos anyagi gondjai nem oltották el
szívében a lángot, mely irodalmunk 'és
nyelvünk ügyéért égett benne. SZÍVós és
céltudatos munkájával diadalra juttatta
a nyelvújítás ügyét, félévszázados .agitátori
tevékenységévei pedig irodalmi életet te-
rem tett s a közérdeklődés terébe állította
nyelvünk és irodalmunk ügyét. Költe-
ménvei, amelyek az ő korában irányt
jelzők és példaadók voltak, ma már tálán
elf'akultak, művészi fordításai, amelyekre
annyi gondot fordított, nem kelthetnek
olyan érdeklődést, mint megjelenésűkkor,
de nyelvünk gazdagodása és stílusunk mű-
vészi fejlődése szempontjából megbecsül-
hetetlenele. Kazinczy jelentősége általában
nem egves költernényeinek művészi érté-
kében vagy valamely prózai munkájának
fontosságában, mínt inkább egész írói,
és vezéri működésének korszakalkotó ha-
tásában rejlik. Mikor 1831. augusztus
23-án örökre kihullott a toll «a szép-
halrni szent öreg» kezéből, azzal a tudat-
tal szállhatott sírba, hogy az ügy, ame-
lyért egész élete rnunkáját áldozta, gazdag
sikert aratott. A nemzet hálája pedig mél-
tán sorozza halhatatlanjai közé azt' az
írót, akinél többet mind máig senki sem
tett jiyelvünk és irodalmunk ügyéért. ri

Katona .József (1792-1830).
Amig Kisfaludy Károly, Katona kor-

társa', megláthatta írói műkődésének ered-
ményét: a hálás és lelkes közönségnek
szeretetél, színdarabjainak népszerűségét,
- addig ugyanebben az időben egy másik
nagy költő ismeretlenül élt, merész kép-
zeletének meg-ragadó alakjai életében nem
is juthattak színpadra. Katona József ez
a nagy költő, Kecskemét szülöttje, aki
«Bánk bán» círnű tragédiáját már 1814-
ben, ~3 éves korában megírta, 1819-ben
átdolgozta s 1821-ben kiadta. A tragédia
Katona életében nem keltett feltünést.
Csak amikor Gyulai kritikát írt róla és
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Egressy eljátszotta 11834-ben, - akkor
állapította meg az irodalmi kritika, hogy
«Bánk bán» a legjobb magyar tragédia.
A költő ekkor már régen a sírban pihent
szülőföldjén, - keserűen csalódva iro-
dalmi álmaiban. Milyen sok költőnek jut
osztályrészül az a szornorú sors, hogy
életükben nem ismerik, vagy félreismerik,
S csak a sirjukra hull a babér! Katona
is így járt. Bánk bánja a magyar iro-
dalomnak egyik legértékesebb alkotása.
Nemcsak pusztán művészi szempontok
(jellemzés, szerkezet, tragikum) teszi
azzá. Minden igazi, maradandó értékű,
klasszikus alkotásban vagy .általános em-
beri, vagy nagy nemzeti érzelmek jutna),
kifejezésre, - amelyek örökké élnek az
emberek .szívében s azért örökké idő-
szerüek. Ezekből a művekből nincsen
nagyon sok! s e kevés között ott találjuk
Bánk bánt. Benne Petur, Tiborc szemé-
lyében a magyar dac, elkeseredés, szól
az idegen elnyomás ellen, - amely _ér-
zelem évszázadokon keresztül a nemzet
érzelemvilágába beidegződött. Ezért lehe-
tett Petur bán neve köznévvé, a lázongó,
kuruckodó, dacos magyarole nevévé. -
Katonának maradtak ugyan fenn más
drámai alkotásai is, de Bánk bán mellett
egyik sem kerülhetett szóba. Halálának
100 éves évfordulóján szülővárosa szép
sírernléket emelt a költőnek. N. S.

*
Katona József sirjánál.

Írta: Kutas Kálmán.

Halálba hulló lelke hívla Bánkol.
Naqnúr eljött, kezét csak tördelé:
«Erőnk a végzet rég fölégeté.
Meqhaln! jobb a rokkant oriásnak:»

S a költő meghalt. S míg a sírja halmán
Mint izmos fejfa felmered! a Vád:
Érzé jönni a zord Tragédiát,
Ki sírt, fejét szomorkodón leliajtuán,

Ott várlak ők, míg végre ásni kezdte
A. síri az Emlék, s földből kiemelle
A nam} luüotla! a Hír s a Dicsőség,

S hordozzák mosi ... Előtte 'néma fönség:
A. Géniusz mequ, s hulló fényözönbe'
A H alhafallanság lépked mögötte.

Klsíaludy Károly (1788-1830).
A magyar művelődéstörténet hőskorá-

nak egyik hőse, a megújhodó magyar
irodalomnak vezéregyénisége Kisf'aludy
Károlv. A XIX. század első két évtizedé-
ben egy másik hős : Kazinczy Ferenc tar-
totta kezében az irodalom szervezését és
irányítását, már amennyire széphalrni ma-
gánvából tehette. A huszas években Kis-
f'aludy Károly köré gyűlnek a lelkes fiatal
irók, s új lendülettel, új színnel viszik
előre a nemzeti művelődést. Új színt ad
Kisfaludy Károly az' irodalomnak már
azzal a kűlső sajátossággal is, hogy Pes-
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ten, az ország 'szívéhen helyeződik el;
megerzi, hogy az Irók egvesülése nélkül
irodalmi közponl, irodalmi élet nem fej-
lőd hetik Ennek a központnak erőteljes
kifejlesztésére szánta «Aurora» (1822) cí-
mű folyóiratát is, amely a magyar idő-
szaki folyóiratok közül messze kirnagaslik
íróinak tehetsége, öntudatos célkitűzése
és mind végig megőrizett romantikus
iránya miatt' Kisfaludy Károly ugyanis
nemcsak szervezte a magyar irodalmat,
nemcsak központot és összefogó folyó-
iratot adott számára, - hanem műveivel
irányt jelölt. Kazinczynak irányával szem-
ben, amely az általános emberit, a klasz-
szikus kimértséget, szabatosságot hang-
súlyozta, Kisf'al udy Károly vígjá tékai,
drá mái. költernénvei a nemzeti élet tala-
jából fakadnak, -=- a népies dalokat sze-
retellel utánozza, - a fantáziának nagy
szerepet juttat. Ez .az· az irány, amit
romantikus iránynak szoktak nevezni,
amelynek megjelenése a rna-rvar. iroda-
lomban az ő nevéhez fűződik. Az iro-
dalom történet feljegyzi olyan irók nevét
is, akik a jelenre ugyan 'nem hatnak már,
de a saját korukban fontos lépéssei vit-
ték előre az' irodalmi életet. Kisfaludy
Károly nemcsak, ilyen muzeális iró. Egy-
két műve a magyar nemzeti irodalmi
miiveltség lényeges kiegészítő része. «Mo-
h ác s» círnű gyönyörű elégiájánál szebben
nem énekelte meg magyar költő a «nem-
zeti nagy létünk nagy temetőjét», a «hős-
vértől pirosult gyásztért». E költeményé-
nek záró soraiban már 1824-ben ki-
mondja körülbelül azt, amit Széchenyi
6 évvel később mondott hiressé vált szálló
igéjében .. Széchenyi azt mondja: «1\1[a-
gyárország nem volt, hanem lesz.» Kis-
Ialudv Károly pedig az ernyedő, töp-
rengő, a mult dicsőségéri merengő ma-
gyarhoz lelkesítve kiált: «El magyar, áll
Duda még, a mult csak példa legyen
most, Egve honért bizton nézzen előre
szernünk.» A «R á k ó c z isz á n t ó d a-
l á--ban is a nemzet lelke szól, s a
«S Z ülő föl d ems z é p hat ára» a ha-
zájától búcsúzó hazafinak örök értékű,
egyszerűségében is megkapó felsóhaj tása.

V Í g.i á t é kai . közül egyik-másik
(Csalódások, Kérők) még ma is
színre kerül ugyan, de ezeknek 'különöse:n
a saját korukban volt nagy jelentőségük
Drámai alkotásaiban a színszerűség, élén],
párbeszéd, a magyar élet alakjainak szín-
padra vitele volt új, s ezek a tulajdon-
ságok szerezték meg neki a «magyar víg-
játék atyja» nevét A romantikus irány
megalapítójának élete is tele van roman-
tikával. A_ győrmegyei Téthen született,
édesatyja korán elidegenedett a fiútól.
akinek születése édesanyja életébe került
A benne égő tehetség irányát eleinte ő
sem tudta megállapítani, mint ahogyan
Petőfi, Arany, Jókai is eleinte nem a
költészet, hanem a szinészet, illetőleg a
festészet felé fordultak. Kisfaludy Károly
is festő akar lenni. Bécsben tanul, Olasz-

országban jár. Katona is volt, harcolt a
franciák ellen; hadifogságából megszökött.
Amikor Pes len letelepszik, nyomorogva
él -mint címtábla Jestö, - amíg 1819-ben
egy színdarabjának nagy sikere tehetsé-
gének igazi pályáját ki nem jelöli. Ettől
kezdve haláláig 1830-ig az irodalomnak
élt s ezért a munkásságáért hálával em-
lékezünk meg róla halálának évszázados
fordulóján. N. S.

Tréfák.
I~ ~ .

Behíztnsította magát. Egy em-
ber bemegy egy cipőüzletbe, hogy
cipőt vegyen. A segéd mutat neki
egy pár szép cipőt, amelynek ára
28 P. A vevőnek azonban csak 24
pengője volt és kérdi, hogy nem
adná-e oda a cipőt; a -hiányzó 4
pengőt holnap 'elhozza. A segéd
beleegyezik. Amint a vevő elment
a cipővel, az üzlettulajdonos szem-
rehányást tesz a segédnek s azt
mondja, hogy ezt az embert soh'se
fogja többé látni.

A s eg é d: Biztos vagyok benne,
hogy visszajön, mert két balcipőt
csomag-oltam be neki.

*
Egy kalap türténete, A.: Ejnye,

de elegáns kalapja van!
B.: Pedig hát ez 15 éves kalap.

Ogy van a dolog, hogy 15. évvel
ezrelőtt megvettem, 10 évvel ezelőtt
kifordítottam, 2 évvel ezelőtt új
szalag-ot kapott. és a mult héten
az egyik vendéglőben kicserélték.

*
A szórakozott apa. Apa, mondja

a kis Gyuszi, egy pók mászik a
plaíondon!

A z a pa' (munkában): Lépj rá
és ne zavarj munkámban.

*
A kls diplomata. Feri hazajön

az évvégi bizonyítvánnyal. Apa, ne-
ked nagy szerencséd vpn, a jövő
esztendőre egy filléredbe sem ke-
rülnek az én tankönyveím. .

Apa: Hogy,hogy?
Fiú: Ismétlem az osztályt.
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A világ'legrégíbb kultúr népe.
Irta: Dr. Deák János., .

Kerunkat a lázas munka és alá g nak a 1,eg r égi b b k ul t u-
gyors iramú haladás korának le- r á t 'a d t a, -s ame ly kul tur á-

hetne nevezni. Inert a mai ember nak ele me imé g mai sit t é 1-
színte mindent abból a célból cse- ne ka mi «mo d e r n ne k» ne ve-
Iekszik, hogy minél inkább ,gyor- z ,et t k \11 tur á n k b ani s,
sítsa az \ emberiség fejlődésének, hogyez a sumir nép faji őse
haladásának az ütemét. Minél ha- a m a·g y arn a k. Hogy ez a nép
marabb el akarja érni a mai em- nem semita eredetű,' az kétségte-
ber a holnapot, a jövőt, s meg len; hogy nem indogermán, az is
akarja tudni. hogy mit tartogat az bizonyos, - legfeljebb egyes né-
még számára. Érdekes azonban, met tudósok szeretnék a sumir né-
hogy ugyanakkor, midőn a mai pet is indogerrnánná tenni. ne
ember arca ily határozottan a jövő 'hiába, mert minél több surnir em-
felé fordúl, nem hagy neki nyug- lék kerül ott a távoli Mezopota-
tot a rég múlt idő sem s. néni ke- miában napvilágra, annál bizo-
vésbbé lázas' munkával és- sóvárgó nyesabban megállapítható, hogy a
vággyal akarja feltárni a rég múlt sumir n.é p turáni nép vo I t.
idők rejtett történeteit is. Es kű- Oshazája nem az Eufrates -és Tig-
lönös, hogy amikor az ernbesí ris alsó folyása volt, ahol később

.szellern szinte évről-évre újabb lakott, han-em ott keresendö az va-
meg újabb találmánnyal lepi meg lahol a távoli hegyekJcözőtt, vagy
a világot, ugyanakkor ugyancsak azokon is túl: A,zsia szíve - felé;
évről-évre újabb meg újabb ada- vagy pedig Indiában. Későbbi ha-
tokat szolgáltatnak a csodás múlt zájukat a Krisztus előtti negyedik
megismeréséhez az?k a~ ~satás04, I év~ez.redben fi?gl;U~,att~k .1~.Ia. -su-
melyek keleten mar régóta Ioly-, mirok, . ahol .onallo varosi fejede-
nak, a háború alatt - sajnos '\ lernségeket alapítottak, melyek egy-
szüneteltek, de amelyek a világ- szer-másszor egymással is rhadba
háború befejezése után ismét újúlt szállottak. Jellemző azonban, hogy'
erővlel indúltak meg az egész vo- országuk csak akkor volt igazán
nalon. ,- hatalmas és virágzó, mikor egy-egy

Nem akarják ezek az igénytelen vérűkből való erős kezű fejedelem
sorok az ásatások egész történetét vezetése mellett az egyik város le-
nyujtani, még csak az összes elért igázta a többit segy birodalomban
eredményeket sincs szándékunk- egyesítette a sumirokat.
ban, feltűntetni, hiszen arra itt ele- Ilyen város volt a többi között
gendö 'helyünk sem volna. E he- Ú r városa iS,melynek romjait a
lyett azonban fel akarjuk hívni '01- közelmúltban - hozták napvilágra
vasóink szives figyelmét annak az \V o o II e y C. Leonhard profesz-
ásatásnak az eredményére, mely szor ásatásai, melyeknek eredmé-
a világ eddig ismert legrégibb kul- nyét őmaga közölte a rnűvelt, kö-
turnépének, a sum ir népnek és zónséggel ,« V o r 5000 Ja h ren, .
híres városainak, többek között a Aus g r a bu n ge II vo. n Ur (Chal-
bibliaból is ismeretes Dr-nak tör- da a), Ge sch ich te und Le ben
ténetére világított reá li közelrnult- d oe l' Su me re r» c í m.ű műv é-
ban. Érdekelnie kell. ennek ben-o be n. Sokat tudtunk már a régebbi
núnket magyarokat nem csupán ásatások alapján is a sumirokról,
általános kulturális szempontból, \V o.o II e y professzor adatai azon-
de azért is, mert minden okunk ban képessé tesznek .bennünket
megvan annak 'm~gállapítására, arra, hogy' jóformán teljes képet
hogy a,_sum.ir.nép, me l y a v i- alkossunk magunknak az ó-kor
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eD;1,elegrégibb kulturnépének az évig .uralkodott, utolsó virág- és
életéről. Iénykoráf élte a sumir nép, hogy

A sumirok, mint fentebb' emlí-azután nem sokára összeroppan-
tettük, városi királyságokra meg- jon az elamita támadások súlya
oszlottan éltek; időközben azonban alatt.
a nyelvében, kulturájában egysé- Elbukott a sumir nép" bukásá-
ges nép többször egyesült hatal- nak okozója azonban nem erőtlen-
mas királyok vezetése mellett. sége vagy gyávasága v-olt. A s u-
Ilyen nagy királyai voltak a sumir mir nép vit é z nép, si inte
népnek Urukagina, Lugal-zaggisi, mo n d h a t n ó k, h og y v-alósá-
Gudea, Dungi és más-ok, kik a Kr.1g-os k at o n a-rie m ze t vo It.' Ma-

Sub-ad királynő hárfája.

, 'eo harmadi~ é.vezred?en éltek., L u-I radtak r~~nk d;omborm~vek, me":
gal - zag g lIS 1 országa, az' o-kor lyek alapjan teljesen megismerhet-
méretei szerint is nagy ország, va- jük ennek a katona-nemzetnek
Ióságos világbirodalom volt, mely hadseregét s háborús életét. Meg-
később az akkád Sza r g ,on ural- jelennek előttünk a sumir katonák,
ma alatt lett ismét nagy jelentő- amint menetelnék ; látjuk őket üt-
ségűvé. Gu de a különösen nagy- közet vagy várvívás közben ; vilá-
szabású építkezéseiről volt híres, gosan föl lehet ismerni öltözetü-
ő építette egyebek között Eninnu ket, fegyvereiket; látjuk a győztes
templ-omát Lagas városában. Du n- kírályt, midőn győztes katonái fog-
gi alatt, Kr. e. 2260 táján, aki 47 lyo~at hoznak veléje. Nem ' hagy-
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hat juk el annak a megemlítését gyakorolt, rnint az apa: az enge-
sem, hogy a király a ránk maradt detlen gyermeket örökségétől meg-
domborművek bizonysága szerint foszthatta, azt megbélyegezhette,
míndíg az első csatasorokban har- vagy a városból kiüzethette stb.
oolt ... Ismerték és alkalmazfák a Hasonló törvények szabályoztak a
sumirok a hadíszekereket, nekünk sumir nép egyéb életviszonyait is.
azonban úgy tetszik, hogy hadse- Híres volt a sumir nép k ler e s-
regük gerincét a gyalogság képez- ke de 1m é r ő 1 is. .Ha nem is
te, mely egyebek mellett hosszú mondhatjuk, hogy háborúikat a
dárdával volt felszerelve s több sumirok egyenesen kereskedelmük
SOfJOS zárt oszlopot (falanx) alko- kifejlesztése érdekében folytatták,
tott. A hadsereg szervezete oly ki- annyi azonban kétségtelen, hogy
váló volt, hogy az mintáúl szolgált a háborúkat követő békés időket
az idegen népek hódító uralkodói- nagyon íel tudták használni keres-
nak is, Elmondhatjuk tehát; hogy kedelmük f.elvirágoztatására. Su-
az ó-kor népei a magyarral rokon mir kereskedőkkel míndenütt le-
sumir néptől tanúlták meg .a Iiad- hetett találkozni az akkori művelt
viselést, ép úgy, mint évezredek- világban. Állításunk megértése cél-
kel később Európa népei a ma- jából fudnunk kell azt, hogya su-
gyartól . . . ,mírGlk országa, melyet az Eufrates

Nagy volt a sumir nép a hábo-jés, TlgrísIszapja hódított el a ten-
rúban, de talán még nagyobb volt ge'1·től, nagyon termékeny volt;
a békében. Ránk maradt törvé- követ, fát, ércet azonban a sumi-
nyeik arról' tanuskodnak, hogy a rok. országa nem nyujtott s Lgy
sumirok fe j le tt jog é le tie t él- míndezt ~ és még sok más egye-
bek s törvényeikben különös gon- bet is +-r- idegenből kellett behozni.
dot fordítottak a szegények és el- Innen van az, hogy kereskedelmüle
nyomottak támogatására és védel- felvirágzott, kereskedőik úgy szól-
mére. Törvények szabályoztak az Váll kapcsolatban állottak az ak-
állami és a magánéletet; törvény kori világ összes 'Országaival s a
biztosította a nő és feleség társa- fejlett kereskedelem magával hoz-
dalmi helyzetél s viszonylagos füg- ta a nép vagyonosodását.
getlenségét és önállóságát még fér- Épí t k e zé' s ű k is fejlett, sőt
jével szemben is. Igy pl. jellemző, mondhat juk, hogy még. mai mér-
hogy a házassági szerződésnek egy lékkel mérve.Is, elsőrangú volt; a
külön záradéka védte a feleséget sumir nép az ó-kor első építő nem-
férjének ama hitelezőivel szemben, zete, tőlük tanulták meg a későbbi
kiknek a férj még a házassága. népek egyebek mellett az ablakok
előtti időből tartozott. A férj, fele- ívelését, a bolthajtásos és kupolás '
sége beleegyezése nélkül, semmi építkezést. Nem győzzük eléggé
körülmények között sem intézked- csodálni a kiásott épületmaradvá-
hetett közös vagyonuk felől. Há- nyokon, hogy hogyan építhettek
zasságuk idejéből származó adós- oly hatalmas városokat, s bennük
ságokért természetesen közösen vi- óiásiitemplomokat s egyéb épüle-
selték a felelősséget. A távollevő telset viszonylag kezdetleges esz-
férj helyett a vagyont a feleség közeikkel, 1par u k is igen fejlett
gondozta abban az esetben.. ha volt; különösen ki lehet itt emel-
nem volt nagykorú fiúk. A -f,eleség nünk ö tv ö sei k let és fe g y v ler-
tarthatott rabszolganöket; férjétől műv 'es 'ei k ,et, akiknek ügyessé-
íüggetlenül íoglalkozhatott üzlet- gét és tudását s művészetét való-
tel; a biróság előtt tanuskodha- ban csak csodálnunk :lehet. Mes-
tott, férje halála 'es tén úgy örö- Kalam-Dug arany sisakja a mai
költ a vagyonból, mint a gyerme- ötvösiparnak is büszkesége le-
kek. A családban. a gyermekek hetne. Virágzó volt a sumir nép
fölött az anya ugyanolyan jogokat szobrászafa, amint ezt az előkerült
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szobrok és domborművek mutat-l készítettek volna olyan remekmű-
ják ; elég ebben a tekintetben pusz-I vű hárfát, mint aminő az, melyet
tán a Sub-ad királyné sírjában ta- ugyancsak Su b-a d királynő sírjá-

Iált ezüst tehénfejre hivatkoznom., ban találtak.
Szerették és művelték ?- zenét is, Finom ízlést. és nagy kézügyes-
- ha nem így lett volna, aligha I séget, szinte mondhatnók: művészi



rátermettséget mutatnak a sumi-
Tok minden ipari vagy művészeti
alkotásukban, legyen azoknak
anyaga kő, fém vagy fa s hozzá
kell tennünk mind ehhez még azt
is, hogy eredetiség. teremtő erő,
találékonyság jellemzi minden al-
kotásukat s így megértjük" hogy
ők lettek tanítómestereikké az ó-
kor népeinek, előbb, mint Egyip-
tom. Csak természetes, hogy egy
ilyen nép szerette és .művelte az
akkori tudományoknak úgyszólván
minden ágát. A nevelésre és taní-
tásra igen nagy gondot fordítottak. T T' , t kr' k'
Elsőrangú mérnökeik, jogászaik, V tgyozzato IlU.
orvosaik voltak s' nem szabad Irta-: Kezfyüsné Balogh Margit. -
utolsó helyen említenűnk theolo- I
gusaikat, költőiket s iródeákjaikat Székely házak közdtt, fenyő erdők ölén,
sem. Igaz u!Zyan, hogy.vallásos éle-o A Hargita alján síró szellő támad,

~ Panaszós,' keserű, éjszakai ének,
tükben még igen nagy szerepe van Lágy karral öleli korúl a szép lájat,
a varázslatnak, a babonának" de Fel a csil a.:okig repül konruiű szárnyán.
viszont az is igaz, hogy vallásuk Pisla, BáJ.a, Gábor,
is messzíre kímagaslott a kör-I Vig II á z z a tok fiu k, sz é lsz éle el a

. - ít á b o r tnyező népek vallásai közül. Azok
a mythoszok, legendák és him-
nuszok, melyeket ma az asszir-
babiloni irodalom körében szok-
tak emlegetni, - a legkiválóbbak
csaknem kivétel nélkül a sumir
népre viszik vissza a maguk ere-
detét. Elég legyen itt csupán a
világhírűvé vált Gílgames-eposzra
vagy az Etana- és Tamrnuz-legen-
dára hivatkoznunk.

Az, amit a íöntíekben így rövi-
den s vázlatosan elmondottunk,
csak sej teti azt .a fejlett állami,
társadalmi, tudományos és mű-
vészi életet, rnelyet a világ. leg-
régibb kulturnépe a sumir-nép élt
s ez a magas és fejlett kultúra
megmagyarázza azt a hatást is,
melvet a sumirok az emberiség
fejlődésére gyakoroltak, A nép el-
bukhatott, megsemmisülhetett, de
tovább hatott kulturája! Róluk is
elmondhatjuk azt, amit a latin
költő Horatius a görőgőkre vonat-
kozól.ag mond: «Graecia capta fe-
rum victorem cepit et artes intulit
agresti Latio», ami magyarul azt
teszi, hogy a legyőzött Görögor-
szág legyőzte a vad győzőt (Ró-
mát), amennyiben a művészeteket
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(tudományokat) bevitte a -művelet-
len (parasztos) Latiumba. ,A sumi-
rok nemzete letünhetett a történe-
lern színpadáról, de amit tudo-
mányban, művészethen alkottak,
az közös kincsévé lett az egész
emberiségnek. Örök dicsősége ma-
rad ez a sumir népnek s egyben
a turáni fajnak, melyből egy kicsi
rész kijut nekünk árva magyarok-
nak, a- sumir nép Európába sza-
kadt kései Iajrokonainak is.

A kassai dómban .karcsú, szép toronyban
Hajnalt harangoznak, érces, szerit imádság,
Az' éj mély kárpítja rózsásan mosolsjoq,
Ezernyi ormával ébredez a Kárpát ,
Zúq, beszél a harang a reggeli ködbe,
Rácsokolja szoját tninden magyar rögre:
Pista, Béla, Gábor,
\' igy á z z a t o k fiu k, ela lsz i k: a

'. [tábor!

A széles Alföldön, téli, alvó rónán
Hömpölyög a Tisza széke, fodros habja,
örökké ·su.~og6 füzesek kisérik,
Fecsegő vízcseppnek erőssiil a hangja .
Mennydörgéss.é uálik: lent. Titelnél uéqre
Ogy harsogja vadul a rab, bús vidékre:
Pista, Béla, Gábor,
Elő Ő r s ö t tili k, vár j o n r á n k a

~tábo]':

A szentek imádására vonatkozó-o
lag azt tanítjuk, hogy a szentek
az ernberek szeme elé állíthatók a
célból, hogy 'a hitben és a jó tet-
tekben nyújtott példáikat adott hi-
vatásunk szerint követhessük .....
De a szentírás sehol sem tanítja,
hogy a szeriteket imádjuk, vagy
hogy hozzájuk segítségért folya-
modjuk; mivel egyedül a Krisz-
tust állítja, oda közbenjáró, en-
gesztelö, főpap és szószóló gyanánt.

A. H. XXI.
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Magyarország és a Iinneh.
A világháború .elött is számon I jük meg, hogy ennek a kapcsolat-

tart?ttuk ;és hirdet~ük azt, hogy nak egyik legáldottabb eredmé~y~
a fmn nep rokon a magyarral, aza th ,eo log u s - c Ster e a k c 10,
de ennek a megállapításnak nem I melyről, Istennek legyen hála érte,
vontuk meg a tanúlságait és gya- már úgy szólhatunk, hogy megvan.
korlatí következményeit, azaz nem Az 1928.év volt az ·az esztendő,
léptünk velük közelebbi kapcso- melyben evang. theologus első Iz-
laLba. Pedig mit jelenthetett volna ben ment ki Finnországba tanúl-
ez nekünk, azt csak most tudjuk mányai folytatása és az ottani egy-
igazán. S mivel a finn nép aJuaga házi élet megismerése céljából. S
egészében evangélikus, ebből kő- ez az első- theológus D e d in szk y
vétkeznék az Is, hogy a finnekkel Gyula ez idő szerinti -, szarvasi
való kapcsolatot ápolni első sor- segédlelkész volt. Akik figyelem-
ban evang.. egyházunk .hivatott. mel kisérik egyházi lapjainkat,
Távolról se mondjuk azt, hogy azok tudják, hogy mi mindent
más vallású honfitársaink' nem tudtunk mink meg a finn nép és
képviselhetnének bennünket Finn- a finn evang. egyház életére vonat-

!e~legzetes finn templom... .
~ _ 1 ~ ~,. r .• ! i,; 1 !.\!, " 1 .1 , .~.. :', I I 1, li' ,r, i :: ( i - J
országban, politikai, tudományos I kezólag már eddig is Dedinszky

. vagy művészí vonatkozásban, de Gyula közvetitésével. De nem ke-
azt állíthatjuk, hogy veszteséget véshbé fontosnak és értékesnek
jelent a magyar nemzetre, ha az tartjuk azt is, hogy az ő példáját
evangélikusság .nem juthat itt követve jött el hozzánk' az első
olyan szerephez, amelyre első sor- finn theologus: L ait i ne n T'Üi-'
ban ő hivatott. Ezért csak öröm- vo segédlelkész. Sokat kellene ir-
-mel tudtuk üdvözölni azt, hogy nunk, ha el .akamánk itt mondani
Dr. Raffay Sándor püspök Báró mindazt, amit mi nekünk Laitinen
Podmaniczky Pál, jelenlegi &OP- Toivo jelentett addig, míg Sopron-
roni egyetemi professzor, társasá- ban volt, hol fákultásunkon szor-
gában már évekkel ezelőtt elláto- galmasan hallgatta az előadásokat
gatott Finnországba, hogy ígymeg- s együtt lakott theológus Jársaival
vesse az alapját a magyar és finn a Theol. Otthonban, melynek in-
evang. egyházak közötti kapcso- gyen helyét egyetemes egyházunk
latnak. Hogy ebből a kapcsolatból jóvoltából élvezte; vagy ha el
mennyi áldás háramlott már ed akarnánk mondani azt, amit ő a
dig is nemzetünkre és egyházunk- mi számunkra ma jelent, mikor
ra, arról itt nem kivánunk' bő- már otthon van- szeretett hazájá-
vebben szólani, csupán azt említ- ban. Röviden csak ennyit mon-



_ ~ 129
dunk: jelenti számunkra afinnek-I öröme betelik s az 1930-31. tan-
kel való közvetlen, személyes kap- .évre magyar theológus megy Finn-
csolatot, amelyet nem lehet ne- országba: Helsinkibe és finn theo-
künk eléggé értékelni. Leveleiben logus jön Magyarországba, Sop-
mindig meleg szeretettel emlékszik ronba.
meg Sopronról s tudjuk, hogy na- Amikor naptárunk közönségének
gyon örülne annak, 'ha mihama- bemutat juk Laitinen Toivo képét,
rább követője akadna és .ismét egyúttal Ieközöljük azokat a SIÜJ'lO-

lehetne finn vendége a soproni kat is, melyeket ő a Luther Nap-
theol. fakultásnak és Theol. Ott- tár számára küldött ....
honnak. Hisszük, hogy ez az D. J.

A finn lutheránus egyház.
lrta : LaitiDeD Toivo.

A finn nép lutheránus nép. Hi- való régi formákat. Igy pl.' a ,finn
szen csak 20/o-a áll a lutheránus püspökök egészen a múlt század
egyház keretein kívül. De valóban végéig birtak a successio apostoli-
édesanyja is volt ez az egyház a cával is. A szellern tisztára luthe-
finn népnek, melyet hol kemény ránus. Ritka ország az, ahol Lu-
f'egyelmezéssel, hol vígasztaló szó- ther Mártont annyira dicsőítik,

mint Finnországban. Luther be-
szédgyűjteményei közkézen forog-
nak a' parasztnép körében is a
Finnöböltől kezdve 'egész.en az
Eszaki - jegestenger partvidékéig
mindenütt. Sok a hazai, tehát
speciállsan Iinn eredetű ébredési
mozgalom, amelyek. mind eleven
bizonyságai annak, hogy az Isten
élő valóságga lett a finn nép szá-
mára. A szent, a szigorú (<<félté-
keny») Istent tanulták megismerni,
aki nem hagyja a bűnt büntetés
nélkül, de a Krisztus Jézus által
megtalálták a kegyelmes, szerető
Atyát is, aki kegyelmesen fogadja

./ a hozzá forduló megalázkodott.
bünbánó bűnöst. Amikor e tekin-
tetben az idők folyamán akár szó-
ban, akár; tettben megalkuvás volt

Laitinen Toivo. észlelhető, a nép önmagától tért
vissza a reformáció szelleméhez.

val nevelt. Minden nagyobb küz- A hit gyümölcseként hatalmas
delern nélkül kerítette hatalmába bel-, kivándorlási-, (Amerika) ten-
ezt a nemzetet az evangéliom, gerész-, és pogánymissziói munka
még Luther életében. Mindaz, ami keletkezett. Az egyház minden te-
a középkori római egyházban még I vékenységénél általában a vallá-
jó, használható volt - továbbra sos, szorosabban: hitbeli munkán
is megmaradhatott. A régi for- van a hangsúly, a kulturmunka
mákha új tartalom került, Ezért úgyszólván teljesen az állam-
találhatni még ma is az egyházi ügye lett, ámbár azelőtt termé-
életben ilyen, a katolikus időből szetesen ez is teljesen az egyház

9
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kezében volt. E tekintetben örök még kevesebb.) A műveltség azon-
érdemeket szerzett magának az ban nem visz közelebb Istenhez.
egyház, tekintve, hogy már 200év Már a gör-ögök bolondságnak tar-
előtt is buzgó igyekezettel töre- tották a keresztet. Es mégis az
kedott megismertetni a nép széle- ilyen keresztet és annak Urát
sebb rétegét is a betűvetés mester- akarja a finn lutheránus egyház
ségével, (1920-ban 0,080/0 volt az hirdetni és így véli leginkább szol-
analfabéták száma, ma azonban Igálhatni nemzetét és Istenét.

Alkalmi megemlékezések ..
Sztranyavszky Sándor dr.

a dunáninneni evang. egyházkerület új
. felügyelője.

Csak az igazán kiváló, a: szürke hétköz-
.napiasságból : kiemelkedő egyének osztály-
része, hogy még életükben s aránylag
'f'iáíalon sor kerüljön életrajzuk megírá-

Sztranyavszky Sándor dr.

sára. Napjaink egyik ilyen kimagasló
egyénisége, evangélikus egyházunk és a
közélet egyik ilyen kitünősége: szlranyauai
dr. Sziranyauszky Sándor belügyi állam-
titkár, a dunáninneni evang. egyházkerü-
let ujonnan választott felügyelője.

Neve már is ép oly ismert, egyénisége
ép oly rokonszenves a politika körében,

mint az egyházi' életben, pedig még csak
férfiúi kora delelőjén áll. Magasba ívelő
pályája - az egyházi élet terén - most
ért csúcspontjához a kerületi felügyelői
méltósággal, amelyet a dunáninneni egy-
házkerület összes egy házainak egy hangú
szavazalaival nyerl el, ami az egyházi élet-
ben magában véve is páratlanul álló ese-
mény, de tisztelői körében a legkevésbbé
sem volt meglepő! .

1882. december 9-én született Balassa-
gyarmaton. Elemi iskoláit szülöhelyén,
középi koláit pedig Budapesten a Ferenc
J ózsef intézetben, a pozsonyi eva.ig,
liceumban és a losonczi áll. főgimnázium-
ban végezte, amely utóbbi helyen érettségíL
is tetl. Már a' szülői háznál gondos pro-
testáns nevelésben részesül. Édes aty ja
- a család ősi tradicióinak hódolva -
nevelőkül kitünően végzett evang. theoló-
gusokat alkalmazott Iia mellé, akiktől a
fogékony lelkű ifjú megtanulta vevaug
egyházunkat szeretni, azért munkálni és
áldozni. Az államtudornányi doktoratus
megszerzése után előbb édes atyjának
ldl'. közjegyzöi irodájában közj egyzöj el ölt,
majd nógrádmarczalí gazdaságuknak keze-
lője, de hivatottsága csakhamar a poli-
tikai pályára viszi. 1905-ben, a nemzeti
ellenállás idején - alig' 23 éves korá-
ban - már választott tagja Nógrád vár-
megye törvényhatósági bizottságának és
aktiv részt vesz a nemzeti ellenállás
Nógrádban is nagy hullámokat vert moz-
galmában. Az országos polilikai életbe
1908-ban kapcsolódik bele, amikor Tisza
István, mint az akkori korrnány ellenzéke,
tartja össze a Nemzeti Társaskört, amely-
nek tagjává lesz. 1912-ben a balássa-
gyarmati választókerület csaknem egyhan-
gulag ,választja meg nemzeti munkapárti
programmal országgyűlési képviselőjévé s
mándátumát meg tart ja az 1918. évi októ-
beri összeomlásig. A világháborúban két
esztendőt tölt a fronton s több kitünte-
tésben részesül. A forradalom idején
nógrádmarczali birtokára vonul vissza s
ott éli át teljes visszavonultságban 1\kOJll-'
m unizmus időszakát is. A kommunísták
.eröszakcsságaival szemben saját falujá-
nak és gazdaságának népe védi meg.

1922. évi március havában kapcsolódik
vissza a politikai életbe, amikor is Nó-



meg lelkészévé. Nagy szónokí készségével
és kiváló lelkipásztori érzékével sikerűlt
fellendítenie a hitéletet és egyházias buz-
góságot és tekintélyt biztosítania a lélek-
számban kicsiny bajai lutheránia szá-
mára. Fájdalmas volt a bucsú, amellyel \
bajai -hívei és az egész bajai társadalom,

Taubinger Rezső, amely ma is osztatlan szeretettel csüng
tábori főesperes, nyugalomban. kivételes egyéníségén, elbocsátotta őt kö-

réből, amikor, mint tényleges állományú
Az evangélikus tábori lelkészi kar szé- tábori lelkész, 1901 november l-én Bécs-

niora, Taubinger Rezső, a katonai ellátási be. távozott ..
törvény értelmében 1929. őszén nyug- Bécsben a második hadtestparancsnok-
állományba lépett. Méltó róla ebből' az sághoz került, ahonnan jóformán egész
alkalomból ezen a helyen a következök- Ausztriára kiterjedő szolgálati kerülete-
ben megemlékeznünk, .ben évenként két, több hónapot igénylő
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grád és Hont vármegyék főispánjává ne-
veztelett ld. Ezt a tisztét kőzel öt eszten-
dőn át viseli s innen kerül 1926-ban a
belügyi állam titkári székbe, mint clr.
Scitovszky Béla belügyminiszter politikai
államtitkára.

Mint belügyi államtitkár főleg közjogí
vonatkozású és államrendőrségi ügyekkel
foglalkozik. Szakértelmével és fáradhatat-
lan tetterejével nagyban hozzáj árult a
m. kir. rendőrség szervezetének európai
értelemben vett további -modern kiépí-
léséhez és a közbiztonsági szervek ki,
fogástalan működésének biztosításához.
19,26-pan, mint belügyi államtitkár, ő irá-
nyítja a téli választásokat s maga az
ország egyik legszélsőségesebb elemek
lakta kerületének, a salgótarjáninak lesz

·egyhangulag megválasztott egységes párti
képviselője. 1929-ben a kormányzó kegye
a II. o. polgári érdemkereszttel tűntette
ki s a Johannita-rendnek 'is lovagja lett.

Egyéni kiválóságát egyházi köröl,ben is
korán észrevették s ifjú kora óta veszi ki
részét az egyház világi, elemeit megillető
munkából, Alig 22 éves korában már a
cserhálsurányi evang. egyház felügyelője.
Később a balassagyarmati egyház választ-
ja meg másodfelügyelőjének édes atyja,
Sztranyavszky Géza ldl'. közjegyző,. egy-
házfelügyelő mellé, majd az alsóeszter-I
gályi, a nagybörzsönyi, a bányai egyház-
kerülethez tartozó pesterzsébeti s végül
1929-ben a 22.000 lelket számláló orosházi
egyház felügyelője . lesz.

A nógrádi egyházmegye és a dunán-
inneni egyházkerület életében mint a jog-
ügyi bizottság, a kerületi törvényszék
tagja és egyházkerületi jegyző vesz részt
hosszabb idő óta s magasabb fokú egy-
házi gyűléseinken tárgyilagosságával, vi-
lágos okfejtéseivel és erős protestáns ön-
tudatról tanuskodó felszólalásaival nem
egy kényes kérdést sikerült közmegelége-
désre megnyugtató megoldáshoz juttatnia.
Külön kiemelendőnek tartjuk a «Ne Te-
mere» pápai enciklikanak nyilvánosságra
I"erülte után a nógrádi egyházmegye kőz-
gyűlésén mondott, a pápai enciklikával
szemben erős birálatot gyakorlo, szilárd
protestáns hitéről és meggyőződéséről
tanubizonysá$ot levő, joggal feltünést
keltő beszédet.

Egyházi és politikai pályája a benne
rejlő képességelméi fogva csodálatosan
ível felfelé s azok, akik dr. Sztranyavsz-
ky Sándort ismerik és szeretik, jövőjéhez
a legszebb reményeket füzik! .

Kirchner E.
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Taubinger Rezső pozsonymegyei, régi,

evangélikus családnak a sarja, ki 1869-
ben Szereden született. Tanulmányait a
pozsonyi liceumban és theologíai aka-
démián, valamint Németországban a ros-
tocki egyetemen végezte, látogatta to-
vábbá a berlini, hallei és greifswaldi
égvetemeket is és tanulmányi utat tett
Dániában és Svédországban. I

Lelkészi szolgálatát Bácskában kezdte
meg, ahol rövid szeghegyi segédlelkész-
kedés után Ujvidéken csperességi segéd-
lelkész lett és mint ilyen, az újvidéki és
péterváradi helyőrségekben is kisegítő lel-
készi szelgálatot végzett, amivel kapcso-
latban 1895-ben tartalékos tábori lel-
késszé való kinevezés részese lett. 1896-
ban a bajai egyházközség választotta

Taubinger Rezső.



132
missziói utat tett, így végezvén lelki-
pásztori szolgálatát és a hozzá beosztott
szolgálati állomástól és egymástól távol-
fekvő vidéki katonai nevelőintézetekben
tanévenként négyszer a vallásoktatást.
Bécsi székhelyén. ahol a huszonötezer főre
lehető helyőrségnek időnként a tizedrésze
gondjaira volt bizva, az evangélikus tá-
bori lelkészi hivatalt és annak any a-
könyveit 'vezetle, az összes helyőrségi,
kórházi és fogházi lelkipásztori teendőket
ellátta és a helybeli hadapródiskolában
és tiszti. leánynevelő-intézetben rendszeres
hitoktatást végzett. Hivatali működése fe-
lelte nehéz és fárasztó volt,' nemcsak
azért, mert területileg igen nagy szolgá-
lati körre terjedt ki, hanem azért is,
mert a másik oldal óriási túlsúlyának
nyomása ellen való állandó védekezésben
folyt le.

A világháború először az orosz harc-
szintérre szólította az 1. (Dankl-) had"
sereg kötelékéhe. Innen egészsége meg-
rendültévei Bécsbe került, ahol kifejlesz-
tette a nagy, tábori lelkészi hivatalt. Ké»
sőbb ismét az orosz hareszmtéren a 7.
(Kőves-) hadseregnél nyert beosztást, ahol
a hadseregbeli lelkész nélküli német ala-
kulatok és kórházak lelki ellátásáról is
gondot -viselt,': mignem az olasz 'harcszin-
téren, a 11. (Scheeuckenstuehl-) had-
seregben találj uk; ahol az összeomlásig
műkődik.
. Taubinger Rezsőnek, aki a régi vágású
evangélikus lelkészek ároni nemzetségé-
nektipikus alakja, az a fontos szerep
jutolt a monarchiá közös hadseregében,
hogy emberi erőt szinte meghaladó fá-
radsággal járó szolgálatának mintaszerű
elvégzése mellett a protestáns egyházi
érdekek alázatos lelkű, de bátorszavú kép-
viselője legyen és mint éber lelkiisme-
ret, ne hagyja elnémulni jogaink követe-
Iéséf mindaddig, amíg azok teljes mérték-
ben nem érvényesülnek. A teljes érvénye-
sülés azonban az összeomlás miatt már
csak az önálló, magyar, nemzeti had-
seregben következhetett be.'

1918 december havában Tauhinger
Rezső _a budapesti katonai parancsnok-
ságnál lépett szolgálatba és, mint leg-
idősebb protestáns tábori lelkész, félté-
kenyeri őrködött a felekezetközi egyen-
jogúság szempontjainak érvényesítése és
megóvása felett, ami a protestáns tábori
lelkészet központi megegyengetésével si-
került is. Mint a protestáns tábori püs-
pökség ideiglenes vezetője, a szervezeti
rnunkálatokon kívül a protestáns tábori
lelkészi intézmény fokozatos kiépítésén
is buzgólkodott. Ebben a szellemben foly-
-tatta munkásságát. az első protestáns
. tábori püspök hivatalba lépése után is,
mint annak helyettese és irodaigazgatója,
örömmel látva annak az intézménynek a
fejlődését és erősödését, amelyet a nagy-
hatalmi állású rnonarchia megtagadott,
de Csonkamagyarország megadott a pro-
testantízmusnak, ezzel is megbizonyítva

méltányló jóindulatát és hálára indító
szeretetét.

A fentiekben körvonalozotl, eredményes
szolgálal után vonult nyugállományba
Tauhinger Rezső.

Lelkészi karunknak az a része, amely
háborús szolgálata folyamán vele szol-
gálati érintkezésben állott, azoknak a hí-
veknek ezrei, akik pályájának évtizedei
alatt lelkipásztori szerétetének a melegél
érezték és mindazok, akik értékelni híva-
tottak és méltányolni tudják a poziciól,
amelyet jórészt az ő kitartása vivott ki
az evangélikus ügynek a hadseregben,
egyrészt fájó érzéssel látják a íontos :
munkamezőről való távozását, másrészt
azonban azzal az őszinte kivánsággal ki-
sérik nyugalomba vonulását, hogy meg-
érdemelt nyugalmát áldja és annak esz-
lendeit sokasítsa meg az Isten kegyelme,

LehoLzky AnLal dr.
m. kir. kormányfő tanácsos.

Amidőn Magyarország korrnányzója kis-
rákói és bisztricskai Lehotzky Antal drt
1929. évi szepternber hó 14-én a köz-
ügyek terén kirejtett, buzgó és eredményes
munkásságának elismeréséül m. kir. kor-
mányí őtanácsossá nevezle ki, olyan fér-
Jiú lett részese legmagasabb kitüntetésnek,
akinek életeleme a köz szolgálata. Ennek
bizonyságául vegyük sorra közéleti tiszt-
ségeit. Felügyelője a mono ri missziói, a
pilisi anyaegyházközségnek .és a pestrue-
gyei közép egyházmegyének, az egyete-
mes egyháznak pedig tb. világi Jöjegy-
zője. A Johannita-rend tb. lovagja. Habár
az. egyház és annak ügye áll szívéhez
legközelebb, a közélet más térein is
fáradhatatlanul tevékenykedik. Már 27
éves korában országgyűlési képviselő
volt. Mint világi hivatása szerínt kír.
közjegyző, élénk .részt vesz a közjegyzői
kar életében és kar társai bizalmából
tagja Pest vármegye törvényhatóságának.
Monor község közigazgatási, kulturális és
társadalmi életében nélkülözhetetlen fak-
tor. Elnöke az állami elemi iskolák gond-
uokságának, továbbá több olyan bizolt-
ságnak és egyesületnek, amelyeknek veze-
tése különös odaadást és tapintatot igé-
nyel. Monor és környéke közgazdasági
életében is fontos szerep jut neki.

Ezt a minden közügy iránti érdeklődést
a túróci hegyek közül hozta magával, -
felvidéki nemesség köréből, amelynek
mindeukor kiváló érzéke volt a közügyek
iránt, és amely annyi kiválósággal gazda-
gította hazai társadalmunkat, a bisztrics-
kai Lehotzky-kúria falai közül, hol, minl
Lehotzky Lajos, akkori alispán, később
kúriai biró, fia, 1870. április 25-én szü-
letelt.

A szülői ház áldozatos szere tele gon-
doskedott arról, hogy olyan tanítók és
tanárok keze alá kerüljön, akik a családi
tradíciók szellemében a köz emberévé
nevelile Az elemi iskolát magánúton vé-



,gezte az akkor nagyhirű Csink tanár,
leányának vezetésével, majd néhány besz-
tercehányai diákév után az eperjesi kollé-
.giumba került, ahol iskolatársa lett a
tiszai egyházkerület jelenlegi jeles fel-
ügyelőjének, a: családja hagyományaihoz

. híven egyházi életünkben áldással mű-
ködő Zelenka Lajos dr.-nak. A professzo-
rok kőzűl Herfurt és Ludmann voltak
mélyebb hatással jellemének a kialaku-
Jására. Az eperjesi évek alatt fogékony
Ielkűlctét különösen megragadták a kollé-
gi um ref'ormációi emléknapi űnnepélyei,
amelyeket máig is olyanokként emleget,
amelyeknek egész életére kihatott a je-
lentősége. Hitben és lutheri öntudatban
megerősödve, vett búcsút az eperjesi
kollégiumtól és budapesti· jogász lelt
belőle. .

Lehotzky Antal dr.

Az isteni gondviselés Budapesten olyan
környezetbe vezérelte, amelyben ezirányú
jellemf'ejlödése újabb tápot kápott. Győry
Elek dr., egyetemes főjegyző, ügyvédi
irodájában folytatott gyakorlatot és ott
megismerkedett az egyetemes egyház köz-
igazgatásával, amelybe l897-ben, mint
egyetemes aljegyző, tevékenyeri is be-
kapcsolódott. 27 éves korában ilyen
magas kitüntetés, nem hiszem, hogy osz-
tályrészül jutott volna eddig valakinek

)lagánélete nem kevésbbé fonLos egyházi
kapcsolatokat teremtett számára. Beniczei
és micsinyei Beniczky Lajos dr., pest-
vármegyei alispán és pestvármegyei egy-
házmegyi felügyelő, finomlelkű leányá-
nak, Ilonának a személyében olyan nő
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felé fordult az ifjú szerelme, aki Mária
és Marta [ellemét egyesíti nemes egyéni-
ségében úgy, hogy szorgalmatoskodása és
so kraigyekvése nem merül ki a házi szol-
gálatban való szünLelen foglalatoskodás-
ban, hanem jut abból a legszentebb szol-
gálatnak, az egyházénak és a szerétet-
munka legkülönbőzöbb ágainak is,

Ilyen körülmények között és ilyen kőr-
nyezetben alakult ki és vált Lehotzky
Antal dr. egyénisége azzá ami, és így
lett az életé áldássa minden közösség
számára, amelybe őt az Isten kegyelme
belehelyez te.

lúg-vérig lutheránus, hangoztatja ezt
szóval és megbizonyítja cselekedetekkel.

A kormányzóí kiLün tetés, amely közéleti
munkásságát jutalmazta, jórészt Monor
község közéletében kifejtett buzgó és ered-
ményes tevékenységének szólt, Amit pedig
Leho tzky Antal dr. ott végez, azt a
lutheránus végzi benne és általa, az a
lutheránus, aki belső kényszer alapján
kötelességszerűleg résztvesz a reá nézve
illetékes közösség minden életmegnyilvá-
nulásában. .

A pestkőrnvéki községek jó része olyan,
mintha minden lakójuk csak féllábbal
állana otí, Ennek főokát abban látom,
hogv lakosaiknak túlnyomó többsége a
fővárosban keresi a kenyerét, ott van a
társasága, ott szórakozik.

Lehotzky Antal dr. családi tradicióinak
a ffivökerei a felvidék klasszikus földjé-
nek a lalajában ágaznak szét, Pályájának
kezdetén a főváros lakója volt. Amikor
azonban Monorra költözött, odaállt, rniht
egész ember, az új közösségbe és az új
közösséz üqyének a szelgálatat olyan jog-
nak tekinti, amely egyben kötelesség is,
A mono ri Lehotzky-kúría olyanná lett,
mint a hegyen épített város, amely nem
rejtethetik el, hanem. mint a gyertya-
tartóra helyezett gyertya, a jó példa fé-
nyével világít mindazoknak, akik azt a
községet lakják. '

örvendezzünk, hogy a legmagasabb őr-
helyen álló férfiú meglátta ezt a világos-
ságot és magas elismeréssel emlékezett
mr: ennek a fénynek a hordozójáról..

Kívánjuk : világítson tovább még soká,
sunározzék egyéniségéből, életéből szerte
a lutheri jellern és élet tiszta fénye, ra-
gyogása. Kuthy Dezső.

Kováes And'or.
Kovács Andor 1866 okt. l8-án született

Osnvánban (Gömör megyében). Elemi is-
koláit szülőhelyén, a középískolát a rima-
szombati ev, főgimnáziumban végezte.
Theológiát Eperjesen hallgatott, majd
l890-ben Jolsván a kerületi közqyűlés
előtt kitüntetéssel állotta meg a papi vizs-
gát, melv után lelkésszé avatták. Min t
segédlelkész Brassóban, Miskolcon és
Hozsnvón müködött, 1892-ben a hérnád-
vécsei kis gyülekezet hívta el lelkipász-
torának. Nagy lelkesedéssel fogott hozzá
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az erh~gyott, leszegényedett egyház talpra-
állításához. Hamarosan kijavíttatja temp-
lomát s új lelkészlakotépít Az egyház
szegénysége miatt nem tudott "iskolájába
tanítót· fogadni, ő megszerzi ,a tanítói
oklevelet .s egy .személyben lesz a gyüle-
kezet tanítója és papja. I

r Életének új fejezete kezdődik, midőn a
hatalmas alföldi magyar gyülekezet: Oros-
háza hívja el lelkipásztornak Állását
1902 febr, 23-án foglalja .el' s itt fejti }ki
életének minden energiáját

Kiváló egyházi szónoklataival, ügyes' és
világos kritériurnával hamarosan kitünik
lelkész társai közül, előbb egyházmegyei
főjegyző, majd pénztáros lesz s 1920-

egyháznak, -hanem a magyar hazának is
nagy' szolgálatot tett Alelkigondozás, a
szegények segítése és vigasztalása az a
munkamező,: ahol legszivesebben dolgozik
Munkájának mindenhol megvolta szép
eredménye is. . '. . -.

.Egyháza mellett a másik dédelgetett-
szent eszmény Hazája. Szülőföldjét, szülei
sírját őis siratja, mert rablók kezére
jutott. Lelke sokszor szomorú midőn
szegény hazájára gondol. Minden cselek-
vése, rnunkája szorosan össze van nőve
a Hazáért való önfeláldozó munkával.

A társadalomban megértő, előtte csak
kétféle ember van: becsületes és becs-
telen. Mindenkit megbecsülni, szeretni,
támogatni, aki a· Haza, népe, községe
javát akarja, mindenki ellen harcot hir-
del" aki egyenetlenséget szít, rombol és
pusztít. A' társadalom minden rétege egy-
formán szeréti és becsüli. Ezt a közmeg-
becsülést igazságoságáért, pszinteségéért
és önzetlen munkájáért érdemelte ki..

Irodalmi téren szép munkát -fejt ki.
Szebbnél-szebb imakönyvei, egyházi be-
szédvvűjternényei, elbeszélései, vallásos
énekei, .cikkei je'entek és jelennek' meg,
melvek mind növelik érdemeit

Mindenki' megnyugvással és örömmel
vette tudomásul midőn a, Kormányzó Úr
Üfőméltósága Kovács Andort 40 éves lel-
készi és to éves esperesi működése év-
fordulóján korrnányfőtanácsosi címmel

·tüntette ki. Gyülekezete június 15-én me-
·leg,' bensőséges ünneplésben részesítette.
Most is sok ezer tisztelőiének és barát-
iának néma köszönete kísér és kéri buzgó
imádságban a mindenható Istent, hogy
tartsa meg őt sokáig jó erőben, egész-
sé-rben, család-a, egyháza, hazája és mínd-

·nyájunk ,örömére .. Kálmán Rezső, ev.Telk.

Kovács Andor.

Szlávik ~átyás.
Szlávík Mátvás hetven éves! Ha nem

volnának előttünk életrajzi adatai, róla
·valóban nem hinnők el, hogy a tisztes
· hetvenes évekbe' lépett Az a mozgékony
szellem, ruganyos turista test mai nap is
époly jellemző tulajdonsága, mint 16 év-
vel ezelőtt, .arnikor a Luther Naptár
1915-i évfolyamában mint egyházi köz-
életünk kírnacasló egyéniségének arcképét
hozta és munkássázának úgy irodalmi.
- mint egyháztársádalmi, - tanügyi je-
len tőségét kiemelte. Azóta, - azóta jött
1918, - azóta Eperjes, Szlávik Mátyás
munkatere nem a míenk l A 70 éves Szlá-
vik Mátyás arcképében van az ajk kőrűl
evy fájdalmas vonás, amely az ő egyéni
kínos szenvedéseire utal a hontaJanság
nehéz idejében, s utal az örökké élő vá~
gyódásra a régi Eperjes után, - de a
szem a ré~i tűzben, lelkesedésben lobog.
s a homlok mögött most is eszmék,
gondolatok alakulnak egyházi életünk épí-
tése, egyházi irodalmunk teilesztése ügyé-
ben. Mint egyházi életünk .kiváló egyéni-
ségének, s ugyis mint a Luther Naptár

ban az egyházmegye gyülekezetei nagy lel-
kesedéssel esperesüknek választják, amely
tisztséget immár 10 esztendeje visel.
, A lelkészek mintaképe, klasszikus be-
szédei, tudományos felkészültsége, helyes
megitélőképessége, példás harmonikus
élete sok tisztelőt és barátot szerezszá-
mára. Nem elégedett meg a szószékkel,
hanem elment. a hívek közé s igyekezett
őket összegyűjténi s az egyház szelgála-
tába állítani. A reformáció 400 éves
jubileumán megalakítja a Nő- és Leány-
egyletet, amely' egyesületek caritativ rnun-
káját messze vidéken .is csodáljak. A
szórványban élő híveket összegyűjtötte,
egyházakká szervezte, Ezzel nemcsak 'áz



jó barátjának, munkatársának szívből ki-
vánjuk, hogy ezt a lobogó lelkesedést,
munkakedvet, Lesti-lelki erőt még sokáig
élvezhesse maga, családja s egyházunk
jH~a K

Gömöry János.
Ez a gyászos ésáLkos Trianon által

nyugdíjba kényszerült eperjesi tanférfi.
mint igazi «vir integer» azoknak a theo-
lógiát is végzett középiskolai igazgató
vagy Lanári nemzedéknek egyik legmun-
kásabb és legismertebb sarja, amely egy
Breznyiket Selrnecen, Tatayt és Becskát
Szarvason, Pákhot Iglón, Martinyit és
Lefflert Nyíregyházán, Marhansert Bony-
hádon, az akadémikus Vandrákol és Hazs-
linsz kyt Eperjesen, Michaelíst Pozsonyban,
Gombóczat Sopronban, Tavasit és később
13öhm Károlyt Budapesten adta vezető

Szlávik Mátyás.
~~ i

evang. egyházi tanűgyűnknek magyar
hazai k özoktatásűgyűnknek és kőzművelö-
désünknek' ,

Született 1869 máj us 12-én Nyiregy há-
zán.: Előkelő kecskeméti családja '18-ban
sűrűn vitézkerlett és Sántha Károlylyal
is rokonságba került. Négy testvérével
korán árvaságra jutva édesanyjuk párat-
lanul önfeláldozó nevelése alá került.
Gimnáziumi tanúlmányait szülőföldjén,
ahol Martínyí és Leffler, a theol. aka-
démiát Eperjesen, ahol Csengey, Hörk,
Mayer és Szlávik, a némeL egyetemet
a Szirrnay, Glosius és tiszakerületi stipen-
diumán Greifswaldban, ahol Cremer,
Zőckler és Nathusius s a hazait Buda-
pesten és Kolozsvárt végezte, ahol
Beöthy és Ballagi, illetve utóbbin Schnel-
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ler és Böhrn vallak ismertebb nevű
tanárai. Szak tárgyai voltak a történelem
és a 'földrajz. Kolozsvárt szerezte meg
az 1896/97. iskolai évben a középiskolai
tanári és kőzben Pilisen a lelkészi ok-
levelet. -

Külföldi tanúlmányai előtt egy ideig
segédlelkész volt. Losonczon Margócsy
József lelkész oldala mellett, s azok után
egy évig nevelősködött Gencsy. Béla nyir-
bakányi nagybirtokos fiai mellett. Elődje
vol l itt Materny Imr-e, ma nagyváradi
lelkész és Bácz Kálmán, ma pápai ref.
főisle .tanár. Itt többször volt alkalma a
Dégeníeld, Patay, Podrnaniczky és -Tisza
előkelő protestáns és emelkedett szel-
lemű családjaival találkezhatni. Majd
Raffay S. püspök, akkori tápiószentmár-
Loni lelkész rábeszélésére a Szentkirályi
családrtál vállalt névelőséget, ahol a
Thaly K. által is gyakrabban fölkeresett
több ezer -l,ötetes családi könyvtárban
volt alkalma buvárkodhatni. Igy püspö-
kének legelső káplánja volt.

Az eperjesi kollégium főgimnáziumába -
1897. hivatott, ahol több éven át a nagy-
hírű Magyar Társaság elnöke és .« kellé-
giumi nagykönyvtár őre is volt. Leg-
jelentékenyebb azonban és a cseh meg-
szállás óta legnehezebb volt 1903 _óta
1928-ig az ő igen nagyarányú főgimn.
igazgatói működése. 25 éven át viselte
e nehéz tisztet megszakítás nélkül és
pedig úgy, hogy minden 3 évben egy':
hangúlag választotta meg tanár társai -bi-
zalmából a kollégiumi igazgatóválaszt-
mány. Legnagyobb alkotása volt a Icolleg.
főgimn. új épület emelése, amelyhez a
beruházási államsegélyt minden pártfo-
gástól men Len, sőt so], ellenzéssel küzdve
egymaga eszközölte ki. Az új . épület
ritka szép berendezéssel 1911 őszén ada-
toll át rendeltetésének és ma is- sáj-,
nos a Lót kultúra szolgálatában - a fel-
vidék egyik legsikerültebb iskolaépűlete.

Egyéb tanúgyi tevékenységéhez tar-
lorik, hogy a tiszai egyházkerűlet s az
egyházegyetem közgyűlésein és tanúgyi
bizottságaiban . lelkesen közreműködött
eperjesi iskolájának, az evang. tanügynek
és a tanároknak színvonala érdekében.
Több ízben is képviselte egyházkerületét,
a minisztériumot, mint elnök, illetve mint
korrnányképviselö .-az evang. középfokú is-
kolák érettségi vizsgálatain, sőt kezdemé-
nyezésére és fáradhatatlan agitációjára
alakult meg az Evang. Tanárok es Taní-
tók Orsz. Egyesülete, amelynek 10 éven
át titkára. majd az egyesület tagjainak
osztatlan bizalmából elnöke is volt.

De lelkészi jellegéről sem felejtkezett
meg. Gyakrabban prédikált a gimn. ifjú-
ság istentiszteletein. Majd néhai Korbély
G. esperes súlyos és tragikus végű beteg-
sége idejében az eperjesi állami tanítónő-
képzőben a: vallástani órákon 1 évig he-
lyettesítette .. Végül a szerencsétlen állam-
fordulat után Fábry Viktor eperjesi lel-
késznek szivesen segített a lelkigondozás-
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ban, a gyermeki istentiszteleteken s az
evang. Diakonissza nőegylet ifj. cso-
port jának vallásos estélyein, amelyeken
gyakrabban felolvasásokat tartott.

Társadalmi és emberbaráti működésére
áttérve több éven át mint az Eperjesi
Széchenyi-kör (Berzeviczy Albert alko-
tása) irodalmi szakválasztmányának el-
nöke tudományos, szépirodalmi és nép-
szerű ismeretterjesztő előadásaival Eper-
jes magyar kultúréletének elsőrangú irá-
nyírója volt. Mint a Sáros megy ei Vörös-
keresztegylet titkára a vilá~háború alatt
megszervezte a vidéki fiókokat. Az eper-
jesi 200 ágyas vöröskeresztkórház léte-
sítése is az ő rnűve volt, és a íJyermek-
védelem dolgaiban is buzgón működött,

Gön:öry Jáno~.
_..:..~ ".i I :"'J :._~_.L~.i.~

Emberbaráti működése meleltl mint a
Sárosmegyei Szabadelvűpárt egyik al-
elnöke, s Eperjes város képviselő testüle-
tének és több bizottságának tagja polgári
kötelességeinek is megfelelt. E nagy-
arányú munkásságáért a Vöröskereszt II.
oszt. díszjelvényével és a II. oszt. pol-
gári és hadi érdemkeresztlel is kitün-
tették.

Mindezekben az evang .. élet- és világ-
felfogásnak erős meggyőződésű híve. A
békés építő munkának embere s a túl-
zásoknak sem barátja, Mások politikai,
vallásos és nemzetiségi meggyőződését
becsüli. Az ő nézete szerint is csak a
harmónikus együttműködés biztosításával

lehet mai szagatott társadalmunkban a
békés együttélést és előrehaladást biztosi-
tani. Eszérin t élt a múltban és él a je-
lenben - sajnos 1930 márc. 1. óta az
iglói Fischer Miklóssal együtt ép erőben
és egészségben - n!Jllgdíjban.· Szőrnyű
való'!

S-ok időt, kitartó rnunkál igénylő és
nagyarányú elfoglaltsága mellett irodalmi
téren is müködni nem igen volt ideje.
Pedig az eperjesi kollégium főleg
akadémiai - tanárkara ebben is évtize-
deken át elől járt. De azért tanúgyi cél-
jaival: és alkotásaival szorosan összefüggő
cikkeket sürün irt az Evang. Egyház és
Iskolába, s több éven át szerkesztette az
Evang. Tanáregyesülel évkönyvét. A zsi-
nati lanúgyi bizottságba és annak tör-
vénytervezetébe is .tőbb értékes javaslata
került. A megszáJlás óta - több ideje
lévén - a kolJégium nagy múltjának
földerílésén fáradozik Buvárkodásának
egyik érett gyümölcse a nemrég meg-
jelent «Báno Miklós ifjúsá.ga» c. műve.
Ebhen a XX. század uralkodó eszméinek
megújító hatását rnutatja be egy előkelő
fiatal diák életén át az eperjesi kollé-
gi urnra és a sárosi társadalomra. J elen-
leg a míívelt lársadalom részére egy
«Euoru]. Konqoiár, megteremtésén fára-
dozik. Mai patmoszában is ezer áldás
kisérje további rnunkás életét. «Exegit
monumentum ... 1» Felvidéki.

Egyházalapité • tanító: l\'laszny
Sámuel.

A jótékonyságáról, áldozatkészségéről és
példás ev. egyházi hitbuzgóságáról isme-
retes kispesti ev. egyházalapító Maszriy
Sámuel nyuz. állami igazgató-tanító és
kispesti egyházfelügyelőről van itt szó.
Sok-sok hazai evang. tanítótestvérünknek
fénylő követendő például szolgálhat 35
évi egyházalapító és építő munkássága,

A nápolyi gályarab: Maszniczius Tóbiás
lelkész és iró elüldözött 2 fia egyikének
méltó sarja. A túróezt Tótprónára és a
gömöri Rozsnyóra telepedett családnak
köszönhetjük Masznyik Endrét, a ma-
gyaros bibliafordítót, a' rozsnyói nagy-
hírű Maszny Pál orgonistát, az isten-
tiszteleleken Czékus püspök jobbkezét és
a mi Maszny Sámuel bátyankat.

A tótprónai Masznv család Elesdre és
onnan Besz tercebányára költözött egyik
iparos tagjának fia Sárn uel 1860 július
22-én született. Négy elemi, mint négy
alzimnáziumi iskoláit Besztercebányán
végezte, és mégis hálás elismeréssel adó-
zik Lindtner Lajos és Droppa János
elemi iskolai tanítóinak, valamint Hein-
lein Adolf, Grossmann Lajos, Polevko-
vics János, Krnety János s főleg a ké-
sőbbi igazgató Rosenauer Lajos tanárai-
nak Ecvháznak és iskolának egyaránt az
-ő idejében s több évtizeden át egyik
legnagyobb jóltevője és támogatója az
ismert nevű Stadler Tófor kir, tanácsos,



felügyelő volt. Gimnáziumi tanuló korá-
ban Lutherhez hasonlóan az evang. pat-
ricius családok házainak aj tói előtt ő is
evangéliumot olvasott és egyházi éneke-
kel énekelt németül és tótul, Ilven tisz la
evang. légkörben és kiváló tanítómesterek
nevelő oktatása,' valamint a gimn. ta-
nács terern ben elhelyezett beszlercebányai
egyházi és iskolai jóltevök képeinek
állandó szemlélése, de főleg nagynevű
gályarab ősének hithűsége és vértan ui
egyházszeretete érlellék meg benne azt
az telhatározást, hogy ő is a papi pá-
lyára lépjen. A szülői háznál naponként
tartott reggeli,· déli és esti áhitat is
korán nevelte benne a vallásosságot, az
evang. hitvallású egyház szeretetét s a
jóságos: isteni gondviselés dicsőítését. Ho-
kona Cseesetlea Sárn uel pozsonyi theol.
akad. igazgató és evang. egyház jogi iró
is . szerette volna a felsőbb osztályok el-
véczése után megnyerni a theológiának.

Nem így történt. Anyagi eszközök hiá-
nyában a tanítói pályára lépett, s a
losonczi államí taníLóképzőben 1880-ban
Terray Gyula, akkori' igazgatósága alatt
lette le a lanítóképesítő vizsgálatot. Nagy-
szalalnán viselt felekezeti taníláskodását
azonban hazafias érzülete és go ndolko-
zása által indíttatva, már a következő
évben Szüllő Géza lanfelügyelője aján-
latára a jezerniczi Túrócz megyei állami
tanítósággal cserélte fel, ahol 1882-ben
nőül vette Riecsánszkv Zsuzsánát, Endre
volt. bényei lelkész nővérét, miáltal Sár-
kány Sámuel pilisi lelkész és későbbi
bánvakerületi püspökkel is rokonságba
került. Itt nagy áldással 12 évig műkő-
dött. s a vallást kivéve e tót községben
az összes lan tárgyakat magvarul taní-
tolta. Amidőn a rnúlt évben 35 év elötti
működési helyét és ott elhunyt két gyer-
meke sirját fölkereste, a 40-50 év kő-
zöttí férfi és női tanítványai meleg szere-
tettel és hálás tisztelettel fogadták- a
mai Ú. n. Szlovenszkóban és emlékezésül
elhúnyt . gyermekeinek nevére már 1888-
ban a>: ivankof'alvi templomnak értékes
bronz gyertyatartót, a papi ruhára ezüst
csatot s a régi artikulárisnak helyére
épített új templomra nejével együtt a

.radványinak renoválására is 1928-ban
200 pengőt adományozott,

1893-ban J ezerniczről hasonló mmoseg-
ben Kis pestre helyeztetett át s itt kifej-
lell 29 évi tanítói és evang. egyházköz-
ségi munkássága élele legszebb és leg-
áldásosabb korszakát képezi. 22 évig volt
iaazgató, 6 év óta nyugalomban él. Nyug-
díjaztatása alkalmából ,,42 éven át hű-
séggel, szeretettel és odaadással a haza,
magyar nemzet, vallás, felebaráti szeretet
s a társadalom ügyében kifejtett ered-
ményes és nagyarányú. műkődéseért» mi-
niszteri elismerésben részesült.

De a tanügy mellett az egyházi és más
társadalmi és közintézmények sem kerül-
lék el 'hivatalos állásában és későbbi
nyugdíjas állapotában sem az ő jóságos
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éber figyelmét; ~<\z evang." egyházközség
megalapítása es szervezese volt egyik
legfőbb gondja. Házról-házra járva s a
híveket 1893-ban leányegyházzá szervezve
az állami iskolák torna- vagy tantermé-
ben már 1894. és 95-ben istentiszteletet
tarthalott Melis János; Sass Béhl, Klár
Fülöp, Raczián János és később Klimó
Kálmán, Wagner Lajos és Varsányi Má-
tyás fővárosi lelkész és vallástanár. A
leányegyház Pestszentlörinccel és Pest-
erzsébettel egyesülve már 1905. missziói
egyházzá alakult, és első lelkészének Máté
Károly budapesti Deák-téri segédlelkészt
választotta. 1922-ben .úgy Kispest, mint
Pesterzsébet már önálló egyházzá ala-
kult, mely alkalommal, mínt valóságos
egyházalapító Maszny Sámuel 5 társával
együ tt örökös prezsbiternek választatott.

Maszny . Sámuel.

De az egyház megszervezesen kívűl
annak legnagyobb jóltevője is lett. A
templomépítés képezte egyik legnagyobb
gondját, s Máté K. lelkész és több férfi
és női egyháztaggal együtt, kik között
özv. Szilvássyné és Hankischné tűnt ki,
ő maga járt elől a templomalap össze-
gyűj tésében. Sándy Gyula műegyeterni
tanár, mint műépítész tervei szerint -
bizony igen nehéz időben- a lemplom
mihamar fel is épült és 1927 május 22-én
Raffay püspök már fel is avatta.

Tanügyi téren és körökben is serényen
munkálkodott, Már 1881. a Túrócz-Zó-
lyom megy ei ál t. tanítóegyesülel választ-
mányi tagja, s 1893. Kispestre helyez-
tetvén résztvett 1896. azokon a tanács-
kozásokon, amelyek az «Allamí tanítók
orsz. egyesületénelo megalkotására vezet-
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tek, s 1928. résztvett annak· 30 éves ju-I pótló és áldásos volt. Sok erőt, egész-
bileumán. ILt is kivette a maga részét séget a jövőre is e nagy és tiszteletre s
felolvasásokkal és tárgyilagos hozzászólá- követésre rnéltó evang. harcosunknak ! Ad-
sokkal" a Pestmegyei tanítók egyesülelében rnultos anos! Igazi hőse az -évang. egyházi
is, amelynek hasonlóan választmanyi tag- szeretet munkának ! Krisztus lelkének va-
ja es sok éven át volt könyvtárosa. Mun- lódi pedagógiai vitéze!
kássága nem egy ízben valóban hézag- Dr. Szlávik Mátyás.

M. Torkos József,
a tudós györi, majd soproni lelkész (1710-1791).

-- Irta: Dr.:Payr SaiDdor.~-

A régi tekintélyes Torkos család megyei láblabirónak és Bognár
kiváló tagjáról emlékezünk. Igazi, Katalinnak volt a fia. Gvőrött t669.
ősi ároni ház ez is, rnely több jeles szűletett. 1692-bfQl ment ki Wit-
papot 'és világí vezetőt adott evang. tenbergbe, hol több latin érteke-
egyházunknak. Győr a származási zést adott ki és 1695: a magiszteri
helyük: ele később Moson, Komá- képesítést is megszerezte. 1698-ban
rom, Veszprém és Vas megyébe is hivták vissza Győrré igazgatónak
átkóltóztek. Győrött ma már csak és káplán nak. 1702 óta ő volt az
a révf'alui Torkos-kert őrizi nevü- öreg Lövei Balázs lelkész helyet-
ket, 'mely Torkos Bélának a költő tese, 1707. pedig rendes lelkésznek
Torkos László fiának .tulajdona. is megválasztották. .
Karsay Sándor püspök idejében or tartották a magyar pietisták
még Révfaluban élt Torkos Éli vezérének, Bél Mátyásnak és fa
(Illés') nyugalmazott lelkész. Tor- Halléból visszatért magyar ifjak-
kos Kristóf 1816. még tagja volt a nak igazi lelki atyja. volt. A mel-
györi kűlső tanácsnak. Volt kor- Iette szolgált rektorokból és káp-
mányhiztos és ügyvéd is Győrött a .Iánokból lettek a kerület legbuz-
Torkos családból. . góbb papjai (Sz. Bárány, V ásonyi,

Fábri, Perlaky). Ő adta ki a győri
1. Az elődök és az apa. Luther-kátét, az Engesztelő Aldo-

A családnév az irodalomban tü- zat kedvelt imakőnyvét, több éne-
nik fel először. Torkos J ános ret írt a Gracluálba, T. Török
«Historia az Absalonról» című éne- István Ielett Vadosfán 1723. ő pre-
ket irt, melyet Bornemisza Farkas- dikált s az Újszövetséget is az
nak ajánlott. (Debrecen, 1561). A eredeti görögből lefordította és
nemességet 1587. Torkos János 1736. kiadta. Sógora, Schweidl Mi-
győri városbiró s ennek testvérei, hály és pattónusa Poldt, Mihály
István és András szerezték meg. bőkezű pártfogói voltak Győrött
István fia, 1. Torkos Péter szintén az egyháznak.
városbiró s 1612. Győr megye Torkos Andrást 1736. püspöknek
szolgabirája volt. Ennek fia II. kandidálták, ele ő S. Szabó János
Torkos Péter (t 1655) szintén szol- nemesesői lelkészt ajánlotta maga
gabiró, unokája Ill. Torkos Péter helyett. Első neje, Petz Zsófia
pedig 1699. a győri ev. gyülekezet 'egy halberstadti gyöngykereskedö
első inspektora. Méltó fivére volt leánya volt. Ettől született fia,
az utóbbi Péternek T'o r ko s And- Torkos Justus János pozsonyi j'e-
rás (1669-1737) a jeles györi pap. les orvos. Második nejétől, Burg-
Nővérük, Torkos Éva pedig a kis- staller: Máriától született fiai: .J ó-

péci csperes-lelkésznek, Károlyi zs ef, akiről itt bővebben szólunk
Istvánnak volt a felesége. és Mi hál y, .a modori lelkész és

Tor ko s András, Dunántúl ki- dunáninneni püspök.
.váló lelkésze, Torkos János győr-
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2. Györi igazgató és lelkész a temp-
lom elvételéíg (1737-1749).

Tor ko s .J ózsef 1710. okt. 30.
Győrött született. A helybeli jó is-
kolán kívűl 1724. Besztercebányán,
a boroszlói híres gimnáziumban és
1732 óta majdnem öt évig Witten-
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rátussal, latin, görög és héber idé-
zetekkel hossz ú előszót írt. Édes-
atyja azt akarta, ugymond, hogy
a református Károlyi Gáspár és a
r. kath. Káldi György után evang.
theológus által f.ordított Újszövet-
sége is legyen a magyarnak. Nagy

.\f. !o:n:PHV5 'fORKOS '
:t:ccl.pn1:!'ül' latu'.J:"'f''nI\ttml v.n.M.:tlUn "''''lll'j»!>l.F..<,I.Scmprou,A.C,Pa»ol' i'tVM.5·1l(w .

Torkos József, soproni lelkész,

bergben tanult, hol 1736. ápr. 30. áldást vár a fiú is az~új fordítástóI.
magiszterré avatták. Ezt jelzi neve Harsányi István is megbizható jó
előtt az 1\1betü. A theologia mel- fordításnak mondja Torkosét. Úgy
lett fizikával és mathematikával is a fiú, mint az atyja szígorúan «a
Ioglalkozott. Mint 26 éves ifjú Wit- meg nem másult Augustana Con-
tenbergben 1736. rendezte sajtó alá fessióhoz» ragaszkodó theolognsok
atyjának Üjszövetség-Iordítását, a- voltak. «Némely jóltevők költségé-
melyhez nagy tudományos appa-] vel» jelent meg a nagy mű 792 sü-
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rűn nyomott lapon. Rövid oltári fer Kristóf győri kereskedő felett
imádságok . is vannak hozzácsa- mondottat adta ki (Jena, 1748. 42
tolva. Második kiadása Pozsony- lap). Scheffer özvegye Ostffy Te-
ban 1803. j-elent meg. réz- volt és Matkovich Pál a ke-

A következő 1737. évben a fiatal resztfia.
tudóst a győri gyülekezet konrek- A tudós buzgó igazgatót 1746.
tornak és káplánnak hívta meg. második rendes lelkésznek is meg-
Négy nappal a megérkezése után választották. Németh, az első lel-
édesatyja 1737. jún. 17-én meghalt. kész már eddig is évi 32 torintot
Özvegy anyjának ő lelt a vigasz- fizetett neki a stólákból. Mint 36
lalója és szemefénye. Dunántúl éves fiatal .lelkészt 1746. már püs-
akkor nem lévén püspök, Cset- póknek megválasztották, de nem
neken júl. 6-án Antoni Sámuel fogadta el; az artikuláris Nemes-
avatta fel. Fiatalsága miatt atyja dörnölk pedig lelkésznek hivta meg.
helyébe most még nem őt, hanem De nem tudta elhagyni szülő egy-
Németh Sámuel malonisoki lel- házát, mely veszedelemben forgott.
készt, a későbbi püspököt válasz- A püspök Ienyegetődzött. Az volt
tották meg. Oreá a jóhirnevű győri a bűnük, hogy a grammatikán túl
iskolának igazgatását bizták. Sok felsőbb tudományokat is tanítanak.
ifjú keresle ezt fel messze vidékről. 1747-ben a soproni lyceum igaz-
Torkos rektor 1740. külön levélben ga lónak hivta meg Torkost, de ezt
szólította fel a lelkészeket és patró- a szép állást is megköszönte.
nusokat, hogya győri alumneumot Buzzón visel l kettős hivatalában
támogassak. Tor~os taní~ványa volt- érle T'Ürkost a szörnyű csapás,
a~k?r, itt ,Kyznllcs. Istv~n, a v~nd hogy a györi prot. gyülek,ezetek
b~.blIaIo~d~to (surdi .1~lkesz)·rDel~e vallásgyakorlatát az 1749. márc. 10.
kuldte fiait 1743. Pronay Gábor IS kelt kir. rendelet hirtelen meg-
AC,sá:ól. Tork,o~, ~myjánál ,:,:ol,~ak szüntette. Egészen váratlan nem
.szallason. A gyarl rektor suruen vQH ez. Már Fábri Gergely káplán
Je.:,elez,ett Prón3lyval. . Ez r évben is Ieljegyezte, 'hagy Torkos atyjá-
kul,?t~ m~g Pronay. hitvesének ,~ tói is 1731. máj. 30. vármegyei biz-
Gyorott titokban kinyornatott uJ losok követelték a templom kul-
énekesk?nyvet, az Új Zengedezö csát. De a patrónusok bőséges
Mennyei Kart. pénzadományokkal ekkor még meg

Munkatársa volt Torkos 1740- ludták menteni az eklézsiát. 1747-
48. a Győrött megjelenő Titulare ben is az egyház dolgában hall-
Calendarium c. latin' naptárnak. gatták ki Torkos István. és Enessey
Ebben megjelent értékes cikkei: Imre győrmegyei táblabirákat. De
Magyarországi feljegyzések (Obser- most gróf Zichy Ferenc győri pűs-
vationes 1740), A tűzesvas-próbák pök kegyetlenül végrehajtotta a
istenitéleteknél Magyarországban kir. rendeletet. Az elvett épületek-
1744. A magyar vezérek és királyok ért a város némi váltságdíj at fize-
sorrendje és uralkodási ideje 1745. lett salelkészeknek, - tanároknak
A· föld kerekségén szerteszét élő távozni kellett. Az volt az ürügy,
magyar,ok Turkoly Sámuel ma- hogy Győr csak mint véghely ka-
gyar utazó levelével 1747. A Győr pott 1681. vallásszabadságot, m ost
és Kornárom között talalt római pedig már nem az. Igy lett Tor-
síremlék 1748. Miskolczi István kos isegysz,erre számkivetett.
győri sehész költségén magyarra Büszkén irta neve után: exul. Ha
fordította a Manuale Chirurgicum Dörnölkre megy, nem jár így.
c. munkát 1741. A növényi éld 3 S . 1 lk' 35" (1749
fejlödése és kimulása, Győr 1741. . ~ oprom e esz eVlg .-
Történet-politikai értekezés Mária 1784).
Terézia koronázásáról, Győr 1742. De az ilyen püspökjelölt tudós
Gyászbeszédei közül csak a Schef- embert a s-oproniak már hat hét



mulva (1749. ápr. 22.) megválasz-
tottak rendes lelkészüknek. Es ettől
kezdve 35 éven át törhetetlen testi
és szellemi erővel, nagy buzgóság-
gal és hűséggel lelkipásztorkodott.
Nagy is volt az áldás munkáján.
O volt Sopronnak egyik legkedve-
sebb, legtudósabb, a más vallásúak
előtt is legtekintélyesebb lelkésze.

Itt talált idősb tudós lelkésztar-
sával, Oertel Gottfrieddel a legjobb
barátságban élt. Mindketten szi-
gorú biblikus és hitvallásos lelké-
szek voltak. A liceumi igazgató, a
j,eles Ribini János (1747-58) azon-
ban racionálista liberális theologus
volt és a primánus diákok elé ki=
tűzött vizsgai tételek miatt, sajnos,
heves vita is támadt dogmatikai
kérdésekben kőzöttűk. ügyöket a

. boroszlói theol. tanárok elé feleb-
bezték s ezek a lelkészeknek adtak
igazat. Ez a vita volt az oka, hogy
Oertel halála után 1757. nem Hibi-
nit választották a helyébe. A tudós
igazgató azután Pozsonyba távo-
zott. Oertel leányát vette feleségül,
így állott nemes boszút az ellen-
telén. Torkos .József szelid termé-
szetű, kedves, nyájas modorú fér-
fiú.' Szinte meglepő és sajnálatos,
hogy a tudós és erős magyar ér-
zelmű Hibinivel nem tudták egy-
mást jobban megérteni. A támadó
fél inkább Oertel volt,

Torkos fáradhatatlan volt a mun-
kában. Nemeskérerr Perlakv .T ózsef
püspök felett 1749. nov. 3~ ő pre-
dikált és Németh Sámuel új püs-
pököt Nemesdömölkön 1754. ő ik-
tatta be. A sok rendes, hivatalos
dolgán kívül szorgalmasan láto-
gatta a híveket, különösen a sze-
gényeket és betegeket. Hűséges
lelki atyja volt a tanulóifjúságnak,
nem csak a sopronínak, hanem a
vadosfai és nemeskéri diákoknak
is. Wíttenbergbe az ajánló levele-
ket rendesen ő irta. Igen sok diák-
kal és lelkésszel levelesett. Beliczai
Jónás említi, hogy midőn Torkost
1785. mint soproni diák felkereste,
az öreg úr eszavakkal bocsátá el:
-Carissíme, discas, ferrearn adhibe
diligentiam et confidas Deo.» (Ked-
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ves fiam, tanulj, fejts ki vasszor-
galmat és bízzál Istenben! Kis ' J.
Eml. 386).. ~

Papi nagy elfoglaltsága mellett a
tudományokra is .sok időt szentelt.
Es pedig nem csak a. theolegiával
foglalkozott, hanem az akkori poli-
hisztor tudósok szokása szerint tör- ,
ténelernmel, régészettel, természet-
tudománvokkal és költészettel is.
Torkosnak igen értékes kagyló-
gyűjteménye és fizikai müszerei is
voltak. Az utóbbiak között vólt
légszivatlyuja és üvegköszörülö ké-

Torkos Mihály dunáninneni püspök, -az
1791. évi zsinat vezérférfiai közötl.

szüléke optikai műszerek elöállítá-
sára. Külön rnunkát adott ki a
rnéhek viaszkészítményéről. (Der
wahre Ursprung des Bienen-
wachses. Oedenburg 1776. 82 1.)
Nem csak alkalmi beszédeket, ha-
nem az ének- és zenekar által elő-
adott kántáték versszövegét is Ő.
írta. Ezekből több megjelent nyom-
tatásban. Két kiválóbb alkalmi ki-
adványa az 1763. évi nagy soproni
földrengés után mondott bűnbánati
és Mária Terézia soproni látogatá-
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sára irt magasztaló beszéde. (Thrá- soproni plébános, Fűletinczi Keltz

. nén, Kuss und Salbe, Regensburg Imre jezsuita, több falusi pap és
1764. 4 r. 28 1. és Dank- und Denk- ~ városi hatóság képviselői. Az
altar, Oedenburg 1773. 26 '1.) Kuz- őreg Oertelt illendő és eléggé tisz-
mics István vend Ujszővetség-for- tességes formában mintegy félóráig
dításához is az előszót ő irta (Halle kérdezgették a keresztségre vonat-
1771). Három természettudományi kozó dolgokról.
társaság is tagjának választotta: a Azután ez ment ki a kertbe és
berlini; a felsőlausitzi és alsóauszt- Torkost hívták be, aki rövid ..he-
riai. széddel köszöntötte a püspö köt.

4. Torkos a g~Tőri püspök előtt. Gróf Zichy püspök is barátságosan
válaszolt s íelhivta, hogy foglaljon

A köztísztelethen álló tudós lel- helyet a számára kijelölt széken.
kész életének egyik inkább derüs, A vizsgálat vezetését pedig a tudós
mint szomorú Jelenete volt az, Primesz György plébánosnak adta
melyet 1757. gróf Zichy Ferenc át, aki rövid megszólítás után
győri püspök rendezett a számára. Torkoshoz tíz kérdést intézett, me-
Ez a jó főur, aki Torkost Győrből lyek mind a keresztségre vonat-
már egyszer elűzte, most Sopronlia koztak. Már 11 óra is elmult,' mi-
iseljött utána. Az 1731. évi Károly- kor a vizsgálat véget ért s a tudós
f'éle Rendeletértelll1ében. ugyanis eva'ng. lelkész bizonyára jól meg-
r. kath.' püspökök vizsgálták meg, felelt a plébánosnak. A két lelkész
vajjon a' protestáns lelkészek tud- udvarias szavakkal vett bucsut a
nak-e keresztelni. Zichy püspök püspöktől és a bizottságtól s őkel
17-18. már' Vadosíán is vizitálta a is azzal a barátságos intéssel bo-
j'eles· Fábri Gergely lelkészt nagy csátották el, hogy gondosan ügyel-
papi és fegyver-es hajdu kísérettel, jenek fel a bábaasszonyokra, ke-
hangos trombitaszóval. Most 1757- resztelésnél a vizet ne spóroljak s
ben pedig Sopron városával tu- a r. kath. papokkal békességben
d~tta, hogy vizit~ni jön s ,~y?zers- éljenek. Oertel és Torkos maga-
~nmd,a~ eyangel~k,!s. alapítványok sabb színvonalú utasítást is meg-
jegyzekét IS bekivánja. Az evang. -értett volna, És- érdekes fordulat
konvent az utóbbi kivánság elől lett volna ha Torkos is kikérdez-
udvarias levélben tért 'ki, de lel- heti cenz~r urait a biblica theelo-
k~s~,eine~ !i ker:eszts~g felől v~ló. giából. Ez elmaradt, de a jelenet
~~ke~dezeset a kir. rendelet szen~t így is érdekes kultúrkép Mária
turme kellett. Hadd legyen egy kIS Terézia korából.
mulatság is a városban.

Még az öreg tudós Oertel lelkész
i~ életben volt. Igy hát Torkos
másodmagával volt hivatalos jú-
nius 16. a r. kath. plébániára. Reg-
gel 9/ órakor jelentek meg az át-
ellenben épült Bálint-féle házban
{később Trogmayer szűcsmester
háza a Szentlélek-utcában), hogy
itt várják meg, meg hivni fogják
őket. Mintegy félóra mulva ez meg
is történt s a plébánia kapuján
belépve Torkosnak azt ajánlották,
'hogy maradjon. a kertben, míg
kellegáj át kihallgat] ák. Igy hát elő-
ször csak Oertel ment be az egy-
házlátogató Zichy püspök elé, aki-
vel még jelenvolt Primesz Györ-gy

5. Barátiés családi kör. Templom-
építés és avatás a pálya végén.
Torkos nagy népszerűségnek ör-

vendett Sopronban. Hivatalába
Wohlmuth János Konrád polgár-
mester és konventelnök iktatta be.
Ezt a jeles férfiút 1756. Torkos te-
mette s emlékét «Monumentum
Sepulcrale» füzettel örökítette meg.
Nagy tisztelője és jóbarátja volt
Torkosnak dr. Conrad András sop-
roni orvos is. Ennek ösztönzésére
adták ki Torkos művészi szép arc-
képét acélmetszetben, melyet NiI-
son J. E. bécsi művész készített,
Conrad pedig négy soros szép latin
verset irt reá: örökre szivükbe
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vésve marad Torkos ékesszólása, -1718 Halléban tanult. Győrött
kegyessége és hite. Rajta van ne- .majd Pozsonyban volt hírneves or-
mesi címere és nevének kezdő- vos. Igen sok értekezést irt, tagja
betűivel a jelmondata is. A vidé- volt a londoni és firenzei tudós
ken is sok tisztelőjé volt Torkos- társaságnak. Népes családot ala-
nak. Nemeskéren Klucsovszky Mi- pitott. Első feleségével PoórAnná-
hály, a jel:es verselő rektor, őt is val Kispécen 1725. kelt egybe. Fiai
latin' párverssel jellemezte mint közül János is pozsonyi orvos volt.
nagy t~hetségű hű ~elki ~tyát. " T 10 r k 'os Mih á'l y (1722-1801'i,

,C~aladot ,csak anyja halal~ .utan József testvér öccse. A bátyja 11:e-
keson alapított. Nemes Kleinrath vélte. 1743-ban Prónav László há-
Zsuzsannát, vette feleségül 1752. zában volt nevlelő s ,ennek költs é-
ruszti ,:agy.opos cs~ládból, ki azon- gén ment Wíttenbergbe. Modori
ba? m.ar har,o~ ev mulva elhalt. lelkész és dunáninneni püspökI
Második felesege nemes Artner volt. Kis .r ános mint albizáló diák
Mária Eleoriora volt. Ezzel való volt nála és ekkor mondott szavait
egybekelésére Torkos Mátyás és (A szív legyen a beszéd tiszta for-
Kleinrath Károlv tanulók üdvözlő 1:> •

verset adtak k( (Sopron 1757} A
két házasságból II gyermeke szü-
letett, de .ezek' közül csak a kései
Sámuel maradt életben. Károlv
fiuk sok bánatot okozott a szülök-
nek s mint közkatona Lemberg-
ben halt el.

Oertel után még Münch.. Dec-
card, Gamauf Sámuel és Asbóth
voltak Torkos soproni lelkésztár-
sai. Öregnapjaiban Pillich, Hay-

. nóczy 'és Töpler káplártok segéd-
keztek mellette. Még az ő nevéhez
fűződik a mai szép nagy soproni
templom felépülése is. A régi vár-
bástyát lebontva 1782 tavaszán
kezdték meg a' nagy munkát s
1784.újév napján avatták fel a kül-
sőleg igénytelen, de tágas, díszes
belsejével mégis imponáló temp-
lomot. Az első avató beszédet Tor- Torkos Sámuel, a soproni ev. líceum
kos mondta benne. Öregsége miatt jóltevője.'
még ez évben lemondott hivatalá- .
ról s belvárosi házában mint va- i'ása) soha sem feledte el. A pesti
gyenos rnagánzó még hét évig élt. zsinat 1791. az ő imádságával és
1791. febr. 10-én halt meg. Gamauf beszédével nyílt meg. A lelkészek
lelkész temette Stanislaides és Wal- őt tekintették a zsinat egyházi el-
tersdorfer tanárok segédkezésével. nökének. Mint ílyennek maradt
A tanuló ifjúság is latin és magyar fenn az arcképe. O is a hithű szim-
versekkel gyászolta elhunyt ősz bólista párthoz tartozott. Pál nevű
lelki atyját. (Elégia és A soproni fia óvári gazd. tanár, m jd Koburg
muzsák panasza. Sopron 1791. herceg számtanácsosa v,olt Bécs-
Petrik 1. 597). ben.

T'Ür ko s S á m ue 1 (1779-1838),
6. A család kiv~lóbb tagjai. .J ózsef fia, apjának egyetlen, kései

T,or·k,os Justus János (1699 öröme. Artner Vilmos, Halasi Mí-
--1770), József testvérbátyja. 1715 hály és Pozsonyban Gamauf Teo-
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fil volt a nevelője. Diákkorában volt lelkész, azután hirlapíró. Meg-
alkalmi verseket irt. Sopron vár- halt 1865. Pesten.
megye táblabirája és főpénztárosa Végűl még kimagasló alakja a
volt. Eőry Sándor, Tót János, Petz családnak és szintén a győrrév-
Gyula és Müllner Mátyás tanulók falui ágból való Tor ko s L á s z-
mondtak felette gyászbeszédeket és 1 é, a jeles költő. Kőszegen 1839.
verseket. A soproni lyceum egyik okt. 2-án született. Atyja Ferenc
legnagyobb 'jóltevője .. Több mint kőszegi ügyvéd, egyházmegyei törv.
62.000 forintnyi vagyonát ösztön- biró és nemesesői egyházfelügyelő
díjra, _tanár,ok, nyug. lelkészek és volt. Sopronban tett érettségít és
árvák segélyezésére hagyta. A ly- itt volt theológus. A főiskola [ubi-
oeumra hagyta apai könyvtárát és leumára «Sopron» című szép köl-
kagylógyűjteményét is. Arcképe a teményt írt. Első versévei (Tur-
konvent nagy termét díszíti. csányi-Album 1854.) köszegí taná-

T or ko s And r á s 1773. polgár- rát ünnepelte. 1862 óta budapesti
mester, 1776. pedig városbiró volt tanár. Ertékes gazdag irodalmi
Sopronban. T o r ko s Adá m szül. munkássága ismeretes. Régi tagja
Győrött 1755. febr. 25. Két évig a Kisfaludy- és Petőfi-társaságnak,

'b. Zaynál :volt nevelő _és lelkész melyek nem régiben ünnepélték
Vönöczkön 1786, Iharosberényben születésének 90-ik évfordulóját.
1795, Várpalotán 1802, Hántán Eletrajzát és arcképét a Luther-
i806. T'or ko s Károly Pápán Naptár már 1925. is közölte..
1813. született. Gróf Zay Károlyrtál Lászlónak korán elhalt bátyja,

. volt nevelő, azután pedig 1842 lel- To r ko s S á n do r Sopronban volt
kész Kecskeméten és 1850 óta Oros- törvényszéki biró és liceumi jog-
házán. Sok beszéde jelent meg tanár. Radó Kálmán még az ő
nyomtatásban. 1878. szept 28-án tanítványa volt. Öccse, TOor ko s
Budapestre utazott s ott nyomta- Gé z a pedig Győrött Karsay püs-
lanúl eltünt. To r ko sIs tv á n is póknek volt kedves káplánja. Mint
(István fia) 1856-:-62. Kecskeméten I/őcs'ei lelkész halt meg fiatalon.

Szereinéh már.
- Irta: Vályi Nagy Cjéza, -

Szeretnék m6r süket fülekbe zúgni
Közelgő. vészjel intése gyanánt:_
Vigyázzatok! liizár dúl itt is, olt is,
Kelet felől égig rujaldos a láng!

Szeretnék már sasszemem parázsábol
Hunyó pillákra fényt suqárzani,
Hogy világától ébredjen az alvó:
Hisz oétek, ha most alszik valaki! ...

Szeretnék már csodás próféciákat
Hirdetni s bizó lelkem nagy hitét
Belékohozni lomha kétkedőkbe:
Kitariást nincsen semmi, veszve tnéql ,

Szeretnék már- kart testvér-karba fonni,
Hogy elcsitulna gyűlölség, viszály!
S egy sziu, egy lélek lenne a magyarság.
És mindenkinek fájna, ami fáj!

Ssereinék már örvény felelt megállni,
Ahol Halál-dal! zugnak a habok, -
H ogy hullámsírban vergődő fajomhoz
Eljuttassam -;- a mentő-csónakot!. _.

A Lidon. *)
- Irta: Dr. Szigethy Lajos. -

ll/int a gyermek pilha anyaölben
Reng a bárka lágyan az öbölben.
Abrárul ruiqat engem is, vagy álom?
Nem a Lidól. hazám földjét járom.

Cseng a hajós víg olasz nátá]a,
ll1agyar viszhang felel halkan rája.
Szép Yelencét ködfátyolban látom,
Elmerenqek: honi délibábon.

A Laqunái zöld mezőnek nézem,
Hullámzik rajt reménység vetésem.
Pacsirtaszó kél a hatrzsonqásori:
Lesz még vidám magyar aratásom.

*) A «Luther-Naptár» munkatársának
Dr. Szigethv Lajosnak «Vándorrnadár» CÍ-

lllell megjelent verskötetéből.



145

Egyházunk nevesebb halottai.
Lándori dr. Kéler Zoltán.

1860-1929.
Nagy veszteség érte közegyházunkat

dr. Kéler Zoltán a dunáninneni egyház-
kerület felügyelőjének elhunytával. Dec.
30-án délután végsőt lobbant a láng,
mely őL élete utolsó leheletéig csodála-
tos lelki energiával töltötte el. Újév nap-
ján kísértük utolsó útjára a Kerepes-uti
Lemető halottasházából, az egyházkerület,
az egyetemes egyház vezérférfiainak és
nagy számú tisztelőinek mélységes rész-
vételével.

Amily puritán, egyszerű férfiú volt
teljes é.e.ében : olyan. egyszerű volt a
temetése .is. Alulírott ifjukori barátjához
és iskolatársához intézett. utolsó levelében

Lándori dr. Kéler Zoltán.

temetésére vonatkozólag ekképen intéz-
kedett : «Állapotom napról-napra rosszab-
bodik, gyengül és nagyon is itt az ideje
annak, hogy végbucsuztatásom ellátásá-
ról gondoskodjam. Elbucsuztatásomat Te
leszel ... szives ellátni. Jelenj meg ... a
régi hű barát ravatalánál, akivel szerzö-
dést kötöttél, és kötelezettséget vállaltál,
hogy Te fogsz engem elbucsuztatni. Az
egész beszéded tenorja az legyen, hogy
a régi jó barát mond végbucsút a másik
jó barátnak. Egyházi munkásságomat ne
említsd, arról egy szót se szólj ... Es 'ha
kerületi érdememről beszélnél, ez més
síri nyugalmamat is 'megzavarná, Rajtad
kívül temetésemen másnak beszélni nem
szabad. Beszédedet befejezve, egy «Mi-
atyárilo-kal bocsáss el engem végső
utamra. Nagyon kérlek... mindezt légy

szíves rigorózusan betartani 1»
Utolsó kívánságának igyekeztem meg-

felelni, bár nehezemre esett elhallgatnom
mindazt, ami Ot közegyházi munkásságá-
ban reánk nézve értékessé tette.

De ami nem' volt megengedve bucsu-
beszédemben, legyen szabad azt itt e
helyen elmondanom. .

Kéler Zoltán dr. egyike volt azon hiva-
tásos egyházi vezérférriaknak, akik őseitől
öröklött segyéni ambicióval táplált egy-
ház és hazaszeretete nagy tettekre heví-
Lett. Benne a mély tudás és a törhetet-
len vasakarat, a melegen érző· szív ál-
dozatkészségével harmonikusan egyesült.
Bármely oldaláról tekintjük is, akár mint
egyháztérfiút, akár mint joetudóst, akár
mínt embert: egyaránt kiválo volt. -

Mint egyházi férfiú a közigazgatás min-
den fokozatan végighaladva, lankadatlan

.hiLbuzgó tevékenységével, maradandó nyo-
mokat hagyott .hátra .közegyházunk törté-
neLében. Volt egyházfelügyelő a csákvári
gyülekezetben közel 30 évig j volt esperes-
ségi felügyelő a fejérkomárorni egyház-
megyében: volt világi elnöke a kerületi
Gyámintézetnek ; volt törvényszéki bíró a
kerületi és az egyetemes egyházi tör-
vényszékeknél j volt a dunáninneni egy-
házkerület világi elnöke s mint ilyen az
országgyűlés felsőházának tágja. Minden
fokozaton, ahová a közbizalom állította,
- evangéliorní erős hitével, megalkuvást
nem ismerő tiszta meggyőződésével s min-
den 'Iegcsekélyebbre kiterjedő éber figyel-

, mével szolgálta ev. anyaszentegyházát. El-
nöki megnyitó beszédei, -: melyek min-
denker a legnagyobh.mértékben lekötöt-
ték a hallgatóság figyelmét, - egyház és
hazaszeretetének hű tükrei voltak.

Mint jogtudós, egyházi. működésének
minden megnyilvánulásában kitárta szel-
lemi kincseinek gazdag tárházát, nem-
csak a törvények és jogszabályok bő is-
meretével, hanem azok helyes interpretá-
lásával igyekezett a bonyodalmas kérdé-
sek megoldását s a felmerült jogsérelmek
orvoslását elősegíteni. A sok közül itt
csak kettőt említek meg: az egyík :a ko-
máromi egyház temetőpere, a másik pe-
dig az «O. F. B." által egyházkerületünk
részére juttatott földbirtok átvétele s jö-
vedelmező haszonbérbe adása. Mind a
két fáradságos s nagy jogismeretet igénylő
ügyet sikerült neki szerencsésen diadalra
vinnie, miáltal elévülhetetlen érdemekel
szerzett s örök hálára kötelezte úgy a
kornáromi l!~yházközséget, mint a dunán-
inneni egy házkerületet.

Mint ember egyike volt a legjobb em-
bereknek. kinek szigorú, rideg külseje
melegen érző nemes szivet takart. A sze-
gények, ügyefogyottak, elhagyatottak O
benne mindenkor kész segítőre, pártfogóra
s támogatóra találtak. Csákvár ev. népe,
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- melynek temploma, parochiája, egyházi
könvvtára az ő áldozatos szeretetéről be-
szél, ~ örömünnepnek tekintette, vala-
hányszor felügyelői minőségében körében
megjelent. Komáromban, - melynek egy-
házi ügyésze s városi tiszti főügyésze
voll, és amelyet második otthonának te-
kintett, - sok szegénynek könnyítette meg
az élet nehéz terhét s törölte le könnyüit.
A világháború kezdetén, midőn arról ér-
tesült, hogyahadbavonuló tótnyelvű
katonák nem rendelkeznek anyanyelvükön
irott megfelelő imakönyvekkel, - szerető
sziv ének áldozatkészségével sietett saját
költségén ellátni utravaló lelki vigasszal
a hadfiakat. Budán pedig, midőn szemé-
lyesen meggyőződött a rádiós istentiszte-
letnek a betegekre gyakorolt jótékony
hatásáról, - nem szünt meg agitální, küz-
deni és áldo ini mindaddig, amíg a bécsi
kapui ev. templomban ki nem vívta a
rádíó bevezetését s az istentiszteleteknek
programmszerű beállítását. Jótékony ado-
mányai,' alapítványai, melyekkel nevét
minden vonalon megörökítette, - neme-
sen érző' jószivéről tesznek fényes tanu-
bizonyságot.

Nyugodjék békében! Emléke áldott le-
gyen szíveinkben! .

Csővári Géza, két bodonyi lelkész

.Dr. vitéz Kendeh-Kírchknopí
Gusztáv.

1883. október' 22-én született Rajkán,
Moson megyében, hol atyja tanító volt.
Itt végezte az elemi iskolát. A közép-
iskolai és theologiai tanulmányait .Po-
zsonyban folytatta s 1905-ben avatta
pappá Pilisen Sárkány Sámuel bánya-
kerületi püspök Első szolgálatát az aszódi
gyülekezetben, illetve gimnáziumban vé-
gezte, mint káplán-tanár. Innen az akkor
anyaegy házzá szervezkedő ikladí magyar-
német gyülekezet hivta meg papjává. 1907
ádvent első vasárnapján már a késmárki
templom szószékéről hirdette az Igét, el-
fogadva ez ősi gyülekezet meghivását. Itt
sem maradt soká. Kolozsvár evangéliku-
sainak lett lelkipásztora 1912 márcíusá-
-ban. Két évi kolozsvári müködése után
ütött ki a világháború. Ott hagyva ezt a
gyülekezetet is, 1914 szeptemberétől 1918
októberéig mint tábori pap a harctere-
ket járta. Amikor visszatért, a megszállás
nehéz küzdelmeivel találta mazát szem-
közt. Két ellenséggel kellett !{üzdenie:
evangélikus magyar egyházáért: az oláh-
val és a szásszal. Vesztett. 1923 novem-
ber 25-én már bucsubeszéd hangzott aj-
káról kolozsvári fehér templomában.
Budapestre jött. D. Raffay Sándor püspök
egyházkerületi lelkészül hivta magához s
azóta a. Deák-téri templom szószékéről
prédikált. 1930 március 9-én bőjt 1. va-
sárnapján újra bucsubeszédet mondott.
Egyszerre bucsuzott aszódi, ikladi, kés-
rnárkí, kolozsvári és budapesti híveitől:
Mindenkitől. Délután 3 órakor meghall.

47 éves volt.
Férfikorának . 'derekán kettétört élete

szüntelen nemes harc volt. A urunka
özönél keresle. Ahol járt, alkotott, épített,
lelkesítelt. Es közben tanult. Bölcsészeti
doktor, okleveles theologiai tanár lett.

Az isteni ige ékesen szóló hirdetője
voll, aki szívének minderl érzését és rnin-
den lelkesedését beleöntötte prédikáció-
jába. Templomait tömegekkel töltötte meg
és a tömegeket szinte magával ragadta az
ég felé. Szintiszta lutheri vallástevő voll
s az evangéliumot költői lendülettel
prédikálta.

A rábizott hívek hííséges pásztora volt.
A kicsiny gyermekeknek csodálatus érte-
lemmel. magyarázta az Igét, az iskolában
hittel tanított Imádságaival szárnyat
adott a hallgatók lelkének. A leoporsók
fölött könnyezőket az evangélium erejé-
vel vigasztalta. .

Az egyházi éneknek és zenének kiváló
ismerője volt.. Énekkarokat szervezett,
vezetett hosszú éveken át. Kántor és
orgonista is voll, pap létére az elsők sorá-
ból, Saját szerzeményeível is gazdagította
az egyházi énekkincset és ezt kevesen
tudták, mert szerénysége ismeretlen szer-
zővé tette öb a gyülekezet előtt.

Munkája nem volt gyülekezethez kötve.
Mint a Luther-Szövetség: igazgatója szerte
járt az egész országban. A Luther-Szövet-
ség munkáját föllendítette s a rá nézve
immár elvesztett jövőre hatalmas célki-
tüzésekkel látta el.

Lelkének egyik alkotó eleme volt a
hazaszeretet. Nyolc esztendőn át mint
katona, majd mint az erdélyi magyarság
egyik vezéralakja munkálkodott magyar
hazánkért. Magyarország Kormányzója
1928 júniusában vitézzé avatta.

A lélek, a kedély embere volt. Nagy
szerétet lakozott benne. ~

Sokat nélkülözött, de kérni sohase kért.
A kúzdelemtől nem riadt vissza, -kereste
is igaza érdekében és megállotta azt.

Az apostolok közül leginkább Pétert
szerette. Lelke is Péteréhez hasonlított
még a legemberibb vonásaiban is.

Réges-régen nem volt a kerepesi teme-
tőben egy siron olyan nagy koszorú
halom, mint mikor dr. vitéz Kendeh-
Kirchknopf Gusztávot eltemették.

, Ruttkay-Miklian Gyula.

Pauer Irma.
1879-1929.

50 esztendő, - milyen rövid idő azok
számára, akiknek nagyon szerető édes-
anyjuk volt és mégis mennyi szenvedés-
ről, mennyi munkáról és mennyi, az
örökkévalóság szernpontjából fontos alko-
Lásról, beszél ez az ötven év.

«Ki híven küzd egy élten át,
Az nyer csak égi koronát.»

Egy éneknek ez a két utolsó sora fejezi
ki leghívebben az ő életét: egy életen át
tartó hű szolgálat, küzdelern a sötétség,



a hűnellen. - Most már övé a jutalom,
olt lehet Annál, Akit úgy szeretett és oly
híven szolgált. .

*
Anyjának sokáig nem adott gyermeket

Isten és úgy kérte, mint Hanna Sámuelt:
«Ha gyermeket adsz nékem Istenem, né-
ked szentelem. A Tied legyen l» Isten
meghallgatta kérését s egy leánygyerme-
kel adott neki, aki tényleg az Uré lett
egész szívével. ' \ ..

Már fiatal leánykorában nagyon kornoly
voll, nem vá~ott a világi örömök után
és szívét valami kimondhatatlan fölfelé-
vágyódás töltötte be. 1900-ban látta meg
saját szívének bűneit s ismerte meg az
Ur Jézust, mint személyes Megváltóját.
Ekkor találta meg lelke békességét, nyu-
galmát az Ur Jézus keresztje alatt. Azóta
minden vágya az volt, hogy .az Urnak
szolgáljon és lelkeket vezessen Hozzá. .

Nehéz, rögös .uton kellelt haladnia,
sokat küzdenie, közönnyel, meg nem ér-
téssel, ellenszenvvel és hogy mindezek
dacára tudott mégis mindig örülni az
Urban, annak a titka abban rejlett, hogy
soha semmit sem akart magának. Tudta,
hogy mindent az Urtól kapott és így Neki
is adott vissza.

23 évet töltött, mint vezető munkás
belmissziói munkákban és sok léleknek I
lehe lett segítségére. Közben engedett a
szívében már régóta élő vágynak és
hosszabb némelorszá&i elő tanulmány után
1912-ben mint a Sudan Pionier Misszió-
társulat misszióuáriusnője, Egyiptomba
ment, hogyamohamedánok között is
szolgáljon az Urnak.

A háború kitörésekor visszajött· hazánk-
ba és folytatta belmissziói munkáját. En-
nek a betetőzése volt, hogy egy önálló
diakonissza-házat alapitott. 1924-ben Raf-
fay püspök úr megnyította előtte az ev.
egyház kapuit és belügyminiszterileg jó-
váhagyott alapszabályokkal megalakult a
«Fébé» Evangélikus Diakonissza Nőegylet,
amelynek magvát a diakonissza anyaház
képezte. Ebben a munkában töltötte éle-
lének utolsó, megáldott 5 esztendejét. Erre
szentelte utolsó erejét, erre árasztotta me-
leg szívének utolsó sugar-ait.

Klotildligeti otthonában hajlékot, igazi
otthont adott diakonisszáinak és ezzel
együtt nekünk adta mindenét, amije volt.
(Az 1926. évi Luther Naptár ismertette
annakidején a «Fébé» munkáját.) Felejt-
hetetlen éveket töltöttünk ott vele. Mel-
lelte megtanultuk szeretni Urunkat és
Kírályunkat, evangélikus egyházunkat és
a veszendő, bűnös, szenvedő emberiséget.
Példát adott nékünk abban, hogyan kell
a bűnt gyűlölni és a bűnöst nagyon sze-
retni. Megláttuk, hogy hogy lehet aláza-
tesságban járni, mint az Ur engedelmes
gyermeke, _ egyszerű eszköznek lenni a
Mesler kezében, de megállni rendíthetetlen
hittel, szent bizonyossággal abban, amil
az '1]1' neki pararrcselt. Aki lálla ragyogó
arcát a legnagyobb viharokban és a leg-
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nagyobb szenvedések közepette is, az
megérthette mit -jelent igazán hinni, de
láthatta rajta beteljesülni az Ur ígéreteit
is: olyan volt a békessége, mint a folyam
árja.

Mintha sejtette volna, hogy Ura ha-
marosan hazahivja az örök hazába. Kőz-
vetlenül halála előtt, nem tudva,
hogy halálos beteeség csiráját hordja
magában, - csodálatos nagy lépésekre
határozta el magát, Anyaházat, új ott-
hont. vett és alakíttatott át számunkra,
kórház lelket is vásárolt. Utolsó erejével,
halálos betegen készítette el nekünk
mindezeket. Amikor az orvosi tudomány
kimondta rá a halálos itéletet, nem tud-
tuk elhinni, hogy most, mikor ilyen nagy

Pauer Inna.

munka, nagy tervek küszöbén állunk, "az
Ur elvihesse közülűnk. Es mikor otl: áll-
tunk fájó szívvel a ravatalnál és sírba
tettük azt, aki nekünk a földön a leg-
drágább volt, értettük csak meg, hogy az
Ur nagy szerelete gondoskodo tt arról,
hogy még ő tegye meg azt a lépést, ami-
hez szükség volt az ő rendíthetetlen hité-
re és Ura iránti bizalmára. hogy még Ő
készítse el számunkra azt az utat, ame-
lyen tovább kell haladnunk.

Eletéhen nagyon sokan szerelték, de
sokan gyülölték is, közömbösek vele
szemben nem tudtak lenni az emberek
Aki igazán megismerte <5t és szerette a

10*
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világosságot, az meg kellett, hogy őt is lehel. Csodálatos prédikáció volt egész
s~e!,esse.,Vll~gos, átlátszó \ egyéniség volt, élete.
~:llago~.sagotaras~tott. Hogy mi és ki. volt Utolsó kéré se a halálos ágyán rettene-
o .nekunk, akik lsn:ertük ~letét, ismertük tes szenvedések közt is ez volt 'llOzzán]{
mlr:~en c~elek~detet, belathattunk n!l-gy ~kik az övéi voltunk, hogy hívek marad~
lelkébe, szrve .kImondhatatlan szeretetebe, junk az Urhoz. - O az volt!
azl elmondani, szavakba kifejezni nem I Dr. Farkas Mária, diak. föteslvér., -

fiz eklézsia humora.
1. Velence és a pápa uralma, !latal~as püspök w>lt Gy?rött
Az egyházi államot a pápáknak (b78.-8,). D ras k o V 1 ch György,

a frank uralkodók adományoztálc. M~tmuzzl unokaöccse, egyszers-
De hogyalekötelezettségüket ne mind kalocsai érsek és kardinális.
kelljen érezniök, a VIII-ik század 158~-ben személyesen jött el a sop-
~özepén némi szájhagyomány alap- ronlakhoz. Steiner polgártnestert
ján oklevél készült, mintha már és Gering városbirót a János-temp-
Nagy Konstaritin császár a IV-ik l~mba hívatta és meghagyta ne-,
század elején adta volna 1. Szil- kik: űzzék el a prédikátorokat.

/ veszter pápának Róma városát és Ilyenformában, mondá, most
I.tália tartományait; Nagy Konstan- utoljára jöttem hozzátok mint J ó-

tmnak természetesen soha eszébe nás próféta Ninive lakos~ihbz; «ha
sem jutott, hogy ilven okirabot nem engedelmeskedtek, 'őfelségé-
állílso~ ki. És tőle való ilyen hite- nek mondom meg sakkor ám Iás-
les okirat soha nem is v,olt.· sátok, mi lesz veletek».

Err~ hiv.atkozott II. Gyula pápa ne . Draskovich püspöknek ek-
u~lvaraban a velencei köztársaság kor valami terhes kellemetlen útja
kovete, a szellemes Girolamo Do- volt Prágába Rudolf királyhoz.
nato. Mert bucsuzáskor kiesett a szere-

Midön ugyanis a pápa azt kér- péből és őszintén, búsan kifakadt:
dezte a követtöl, hogy a velencei - Es én most Prágába megyek
köztársaság 'milyen jogcímen zva- a keserű sör mellé, ti pedig itt
korol felségjogot az Adriai-te~'cre- maradtok ajó bor mellett. (Und
ren, Girolamo Donáto ezt felelte: jetzt ziehe ich gen Prag zum

-.:...-Szent atyám, a velencei kőz- sauren Bier, ihn aber bleibt hier
lársaságnak az Adriai-tengerre 'vo- bei dcm guten Wein.)
natkozó jogait és ezeknek okmá- A haragos püspök valami jól
~1át ~n~ak az okiratnak a hátlap- tehát az eretnekekról is elismert.
jara írták, amely okirattal Nagy Hogy jó a boruk.
Konstantin császár Szilveszter pá- (Faut M. krónikája.)
pának 'adományozta Ráma városát 3. ~Iit morrdott V'oltaire a gyász-
és az Egyházi Állam többi terű- besz,édröl?'
letér, (P H Vas 1930)· .. . . . Voltaire, a gúnyolódó szellemes
2.,A soproni bor és a györi püspök. filozófus,. egy alkalommal végig

~ soproni bornak jó hire volt 'hall~atott egy gYás~beszédet." S
mar régóta. Már az egykori oltáros azután .valakI m~g~erdezte - tol~,
papok mondották: «Vinum Sopro- hogy milyennek talalta ezt a szo-
niense oor laetificat». (A soproni nokla tot? .
bor megvídámítja a szívet.)· Páz- :- Olyan volt ez a beszéd, felelé,
mány Péter is dicséri leveleiben mint Nagy Károly kardja. .
a soproni bort. Esterházy Pál - Hogyan értsem ezt? - tuda-
nádor pedig táncnótát irt " róla. kozódott a kérdező.
~-em c.s,!-da,hogy a györi püspök -- Hosszú és lapos, - felelte

, IS megirigyelte. Voltairc. (P. H. Vas. 1930.)
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4. Lavaler lelkész, a lfiziogriómus. 1790--91. évi országgyűlésnek egyik

Lav'ater Gáspár, -a jeles zű'richi vezérszónoka. Mint szeptemvír és
lelkész és énekköltő 'egész rend- főispán ő .írta' meg .a vezérszerepre
szert. dolgozott ki; mely szerint az törekvő köznemesi párt program-
emberek jellemét a koponya mére- j át, melynek nagy hatása volt 'IÜr-,
leiből és az arcvonásokból meg szágszerte. A röpiratok a «pápisták
lehet állapítani. Teljesen idegen kalapácsának- nevezték. Már 1788.
emberek belső lelki világát is így egyetemes felügyelőnek választot-
akarta- az arcukról leolvasni. Ez- ták és harminc éven át vezette egy-
zel azonban néha alaposan felsült. házát nagy bölcseséggel és hitbuz-

. Berzeviczy Gergely 1785. mint gósággal. A pesti zsinaton 1791.
egyetemi hallgató' Göttingénből maga helyett volt principálisát b.
írta haza az édesanyjának, hogy Prónav Lászlót ültette az elnöki

, Lavaternek együttmutatták meg székbe. Levelei mély vallásos ér-
Feder nevű jeles filozófus tanáruk- zésről fos forró egyházszeretetről
nak és egy eltogott vrablónak az lanuskodnak. Első vneje Palugyai
areképé~.•~ /n:i~'or felkérték) hog,y Pl atthy Eszter volt, a második
most mar jelölje meg, melyik ma- Szandai Sréter Éva.
sik: Lavater a rabló képét mondta Az .utóbbi vallásos, művelt lelkű
a f'ilozófusénak. és kiváló vendégszerető magyar

Lavaterrel történt az is, hogy nagyasszony volt. Vendég nélkül
más alkalommal póstakocsin 'uta- ritkán volt a ház és SS is eljárt a
zott -s egy nágvon rokonszenves rokonokhoz és jó barátokhoz. Mint
képű 'ember me!J,é'került. Utitár- már idősebb, általánosan tisztelt
sának: nyilt, bec§iiletes arca igen lmatrónával. történt meg veleeg.y-
megtetszett neki és megszólította : ~ze~,hogy I~legenházban asztalnál .

-Hol van, édes uram, az ön ulven a háziasszony mellett, meg-
nyája?" feledkezett arról, hogy nem otthon

_ Nincs nekem nyájam -- fe- van s az ebéd végén hűségesen el-
lelte az idegen' egyszerűen ---:-.nem mondta nagy gyakorlat folytán /
vagyok én pásztor. , megszcsott asztalbontó formuláját:

-- No, én sem tehénpásztorra -- Engedelmet kérek a csekély
vagy kecskepásztorr-a gondoltam,' ebédér!. . .
mond Lavater hanem azt hittem A regr magyar nemesi udvar-
hogy ön is lelkLpásztlÜrúgv, mint házakban ez volt az egyik legked-

• én. ' " vesebb -anekdota, mellyel a házi ak
Az utitárserre elhuzódott Lava-l és a vendégek egymást mulattatták.

tertől és szinte sértődötten I csak " ' ". .ennyit válaszolt: , 6. Deak Ferenc es a skot kálvínísta
_., Nem, én semmiféle értelem- pap.

ben nem vagyok .pásztor, biztosít- 'Pulszky Ferenc Deák Ferencről
hatom az urat. En a zürichi hóhér szóló emlékezéseiben a P. H. 1887.
vagyok.' szept. 29. számában mondja el ezt

Lavater- tehát most sem olvasott! a jellemző esetet.
jól az arcvonásokból. Az átutazó idegenek a budapesti
5. (,csai Balogh p,'t ' t 1- ~.átványos<;ágo~kőzé számít:ották az

, , . e erne asz a or,eg urat, Deak Ferencet IS s ke-
,T" b,ontasa. ." " r,est.ékaz alkalmat, hogy lá~hassákj
~agyneyu eg.ye~~mesf~lug~~lo?k A~mt 't;gysz'~raz «A~g?l királyné-

kedves .el,eteparJaval IS történt nál» ebédeltünk, a másik asztalhoz
olyan .vld~m ~set, mely a. tudós helyezkedett, el egy angol család.
B,al~agI MOT Ismert szórakozott- Egyikük f.elkelt s fennhangon kér-
ságáraernlékeztet. elezte van-e valaki a teremben aki

,ocs~i Balogh Péter -b. .Prónay angolul tud. Kiejtéséri megis~er-
Laszlo mellett volt patvarista. Az tem, hogy skót kálvinista pap s,
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rendelkezésére bocsátottam maga- 8. Karsay pi,ispök, mlnt miíbiráló.
ma l. Megkért, mutassam meg neki, Győrött élt nyugalomban az öreg
melyik ezen urak közül báró Dik, Turcsányi Adolf, volt soproni j-eles
mire megjegyeztern, hogy valőszi- tanár. Oszhajú, szép tiszteletremél-
nüleg a nagy államférfit érti ez tó alak. Nagyfokú rövidlátása sem
alatt, ele ez nem báró és nem is gátolta abban, hogy a festészettel
Diknek hívják, hanem Deáknak. ne foglalkozzék. Hetenként több-
De a vastagnyakú presbiteriánus ször is meg szokta látogatni ifjú-
nem hagyta magát megzavartatni: 'kori barátját, Karsay Sándor pűs-
«Ezt mi jobban tudjuk, mi ango- pököl, aki elgyőngült szemeivel
lok, báró Diknek hivjuk, tehát ez már alig látott. A régi időkről be-
az igazi neve, nem pedig az, amit szélgetve sokszor megemlékeztek
ön mond.» 1869. elhalt közös jó barátjukról,

Elmondtam ezt Deáknak, ki jó- Pálfy' OT ózsef'ről, a jeles theol. igaz-
izüen nevetett a skót pap csalat- gatóról, . a "soproni tanítóképző
kozhatatlanságán, egyik alapítójáról.
7. Székács püspök és a Béla _fia. Turcsányinak régi terve volt,

Torkos László, a költő mondja hogy Pálfy arcképét nagyobb olaj-
elemlékei között ezt a derűs ese- festményben is megörökíti. Mikor
tet. Régen történt, még a hetv-enes azután a kép hosszú' fáradsággal
években. végre elkészül L, meghívta Karsayt

Torkos akkor még a pesti evang. a lakására, hogy nézze meg, mit
főgimnázium tanára volt s mint szól hozzá, hiszen ő ismerte Pálfyt
ilven Székács Józsefnek a Béla fiáL legjobban.
is

v

tanította. Az egyik évben Torkos 1887-ben egy forró nyári délután
. a családjával Rákospalotán nyaralt indult el Karsay a káplánjaval

és itt volt nyaralója Székácsnak is. Győrszigetbe. Itt lakott Turcsányi,
Székács az egyik napon megláto- itt volt a kép és itt történt meg az

gatta itt Torkost és arra kérte, emlékezetes műbirálat. Karsayban
hogy adjon a Béla fiának a ma- minden szembaja ellenére is köny-
gyar nyelvből kitünő osztályzatot, nyeri felülkerekedelt a humopos
In-ert megigérte neki, hogy egy sza- .hangulat, Sz-emeit. erőltetve egé-
marat kap jutalmúl,' ha kitünőt szen közelről megnézi, megtapo-
hoz haza és most nagyon sajnálná, gatja a képet.
ha nem szerezhetné meg fiának - Hm, hm. Hát ez volna Pálty
ezt az örömöt. József Luther - köntösben! Hm,

Ime, milyen a szülői szeretet még hm. No szép volt tőled, te Adolf,
a nagy emberekben is 1 Eszünkbe hogy megfestetted.
jut Zebedeus fiainak az anyja, aki Karsay a szobában igen szük-
szintén az első helyeket kérte szavú volt. Mikor azután Turcsá-
Jézustól a két fia számára. Furcsa riyivalegyütt hármasban hazafelé
az is, hogy Székács a magyar indultunk, egyszerre csak megáll
nyelvben való kitünőségért épen Karsay az utcán és azt mondja:
szamarat ígért a fiának. -- Te Adolf, tudod mi sikerült

Torkos László még késő öreg- legjobban a képeden ? A Mózes-
ségében is visszaemlékezett erre a tábla. Ezt hát jól eltaláltad ..
régmúlt eseményre ésmegjegyezte: - Ebből is kitetszik, hogy rossz
«A kitünő meglett. Szerencsére, a szemed, nem látsz - f.elelte
meg is érdemelte a fiú, mert puszta duzzogva Turcsányi. Tudhattam
szívességből nem szerettem volna v-olna, hogy így járok veled.
Székács kedvében járni.» .~ No, csak ne haragudj - en-

Igy hát meglett a szamár is. Es gesztelé Karsay a barátját. Tudod,
a fiú, a későbbi hírneves, jeles I Adolf, a festésben is baj ám az,
orvos, Székács Béla, ezt meg is ha vak vezeti a világtalant, mert
érdemelte. . mindketten a verembe esnek. Te
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sem látsz jól, én sem. egyházi célra. Otthon Rozsnyón,

Igy zsörtölődött egymással a két többször ő maga házról-házra
jó öreg. De Pálfy érdemeire át- járva kereste fel a híveket a Fillér-
terelve a beszédet, hamar kibékül- egylet, Gyámintézet és más egy-
lek ismét. mert ennek dicséretében letek ügyében. Igy keletkezett
hát egyetértettek. azután aszálló ige:

Ezt az emlékezetes olaj festményt «Fizess, vagy fuss,
Turcsányi valószinűleg Pálfy leá- Itt jön Czékus 1»
nyának, Pálfy Ilkának ajándékozta,
aki Berecz Imre győri joeles 01'- 10. A szérakozott Ballagi Mór.
gonistának volt az özvegye:' Az ör'egBallagi Mór jeles pro-
9. Czékus püspök, az erélyes, vas- fesszorr-ól és a két tudós fiáról,

ember. Gézáról és Aladárról, több anek-
dota van forgalomban. Legismer-

Czékus István püspöknek (1818 bb l t Mik 'th r H-1890) már életében «vasember» te az, me ye 1 .sza es .ar-, sányi Zsolt is elmond.volt a neve. Vasakarat, vasszorga-1 b Ballagi Mór idegen helyen' egy
om, öles elgondolás és gyors uri házban volt ebéden. Szokása
kívitel, erély és minden akadályon
diadalmaskodó kitartás jellemez- szerint möst is tudományos kér-
lék. Sok nagyobbszerű alkotás di- dések forogtak a fejében. Alig le-
cséri áldott keze munkáját. hetett szavát venni. Amint azon-

Ismeretes a «Püspöki tükörfür- ban a levest megizleli, azt hiszi
dö. anekdotája. A három püspök: otthon van, hirtelen feláll és még-
Czékus, Karsay Sándor és Szebe- szólal:
rényi Gusztáv, a nyolcvanas év,ek--- A feleségem három napja
ben még jó erőben volt együtt beteg, ne tessék kérem rossz néven
Budapesten. Hivatalos dolgaiktói venni, hogy ilyen nagyon rossz a
szabadulva egyik napon együtt ke- leves.
resték fel Budán a Ráczfürdőt. Itt Czékus Istvánné Bauhefer ViI-
a különféle túsokon keresztül- ma, aki Kecskeméten igen jó ba-
menve végre a jéghideg rnedencé- rátságban élt Ballagiékkal, két má-
hez, az úgynevezett jégveremhez sik esetet mond el Ballagiról. Pes-
érlek. ten Heckenast könyvkiadónál volt

Szeberényi belemártván ujját a egyszer Ballagi. Valami könyvki-
hid eg vizbe, fe]szisszent: «Jaj, ez adásról tárgyaltak. Dolgát végezve
nagyon hideg, ebbe nem lehet bele- lesiet a lépcsőn, de eszébe jut
menni.» Karsay már mind a ké~ még valami, visszarohan, elmond-
tényerét belemártotta s elkezdte a ja, amit még akart, az előtte levő
hideg vizet egész testén szétdőr-' kalapot pedig felkapja (holott úgy
zsölni, azt mondván: «Igy lehet is fején volt már a kalapja) és
ezen segítení.» szokása szerint sebesen rohan vo-

Ezt látva Czékus felkiált: «Mind vább.
nem ér ez semmit, barátim, így A Váczi-utcába érve hangos ki-
kell ezt csinálni ls S ezzel beleve- áltást hall messziről: «A kalapo-
tette magát a medencébe, hogy mat, a kalapomat!- Az emberek
csak úgy felloccsant a hideg víz. körülnéznek, Ballagi is megáll,

Ez a tükörfürdő híven tűkrőz- látja, hogy kalap van a kezében,
beli vissza a három jeles főpásztor majd a fejére tapint, azon is ott
jellemet. Czékusról pedig egy jel- a' kalap. Err-e megfordul, de már
lemző szálló ige is maradt fenn. ekkor a tulajdonos (Heckenastegy
Akármerre járt, ha gratulált, ha másik vendége) utolérte. Es Ballagi
prédikált, ha felkö.szöntőt mondott I a körülállók nagy derültsége kö-
gyűlésen vagy lakodalomban, a zött adta át akalapot és kért
vége mindíg: gyűjtés volt valami bocsánatot. (Prot. Szemle 1909. 26.)
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fl ,kilencven~gy éves Torkos Lászlő
ífiukorí ernlékeíből,

A Jeles költőt, a tudós pedagó- . 1859-ben .pedig kiment Halléba a
gust, a Kisf'aludy- és Petőfi-társa- Torkos fiúk számára alapított
ság tagját, a Luther-társaság tisz- Pol dt-Iéle stipendiummal. Több
teletbeli tagját, a sok szép költe- ifjú theologus volt itt akkor az
mény ésegyházi ének iróját evan- úgynevezett «hallei magyar fre-
gélikus népünk forró szeretettel quentia. tagja. Torkos jól' érezte
zárta szívébe már régóta. De a magát. Tholuck és Erdmann jeles
kilencvenedik évforduló újra elénk tanárokat hallgatta. Az egyetemi
idézi pátriárkális nemes alakját. énekkarban is részt vett. Franz

A Luther-Naptár 1925. közölte Robert a kiváló dalköltő volt a
arcképét dr. Szígethy Lajos szel- karmesterük. Hegedűjátékáért pe-
Iemes, kedves emlékezésévei és dig a hallei családok is meghiv-
ugyanő örökítette meg Torkos ták. Tholuck Agostonnak a laká-
Lászlót a «Luther Lelke» Ill. kö- sán tartott «rnisztikus előadásaira»
tetéhen is. Porkoláb István is ked- is eljárt s ezek nem is voltak reá
ves 'képet fest a költőről a Harang- hatás nélkül. A jeles tanár Torkost
szóban '1922., amint a budai temp- is' többször magával vitte hiressé
lomban énekli buzgón az általa irt vált sétáira. Tholuck a kertjében
szerit éneket. Unokahuga, Pechné külőn födött sétapályát építtetett,
Torkos -Etelka pedig a miskolci hogy esőben is elvégezhesse napi
Örőmhirben 1929. forró rokoni sze- séráját. Tholuck életrajza ennék a
retettel irta le a rózsadombi villá- sétapályának a képét is közli s
ban népes családi körben meg- Torkos is' 'említi, hogy többször
ünnepelt kilencvenéves jubileumot, sétált mesterével esőben ez alatt
Az . 'előkelő női tanítványok és al a hires, fedett pálya alatt. Meg-
napilapok is hálás, meleg hangon hivta őt Tholuck többször teára
emlékeztek meg Torkos Lászlónak is, amikor felesége is jelenvolt, de
mind a három jubileumáról. gyermekei nem voltak. Nem tudta

Két folyóirat a. költő igen érté- megérteni Tholuck, hogy miért
kes Emlékeiből is közölt már rész- nem kell a magyaroknak aPátens.
leteket. Es a nemesszívű aggastyán A magyar beszédet is hallani akar-
most nekünk is megengedte, hogy ván, a «szeretlek» szó hangzását
belepillantsunk e renkívűl érdekes, igen keménynek találta.
nagybecsű iratokba. Hetven év Halléból többször kirándulást is
előtti időkből idézünk fel néhány rendeztek a magyar theolognsok.
adatot. Megnézték Wittenberget, Eislebent,

'Első versét Turcsányi Lajos lel- Jenát, Weímart, Lipcsét, Harnbur-
kész-tanár halálára irta s a kőszegi got sat. Ilyen útjokban találkoztak
templom szószékéről szavalta el. Zelenka Pállal és a jószívű Győry
Nyomtatásban is megjelent 1854. Vilmossal. 1860-ban újév éjszaká-
a Turcsányi-Albumban. Erettségít ját és napját Torkos két társával
1857. Sopronhan tett. Doma- Gnadau herruhuti telepen töltötte
novszky Endre tanár volt reá leg- és az itt tapasztaltak nagy hatás-
nagyobb hatással, aki később Pes- sal voltak reájok. Mulatságosabb
ten az esküvőjére is meghívta volt ennél a Helgoland szigetére
Torkost vőfélynek. Még a Bach- tett kírándulásuk.
korszakban két évig hallgatta Sop- Torkossal együtt több nagyra-
ronban a theelogiát. Vezére volt hivatott theologusunk is volt künn
az ifjúságnak már ekkor is, .a akkor Halléban, így Zsilinszky Mí-
Magyar Társaságban, ő indította hály, Horváth Sándor, a későbbi
meg a «Hajnal» c. diáklapot. ' I budapesti, Thebusz János, a zó-



153
Iyorni, Németh Károly, a veszpré- szerezni.» Ehhez kiegészítésül írja
mi, majd fehérvári és Petz Ernő kedves levelében a 83 éves dr.
a harkai lelkész. Lelkük gyakran Schneller István egyetemi tanár
hazaszállott, epedve várták a Bach- Torkosnak szintén rokona:
kerszak végét. Mohón olvasták a «Kiegészíthetem az inkább csak
lapokat s az újonnan jött ifjak is jelzettet azzal, hogy «A szegény
hoztak hireket. Az 1860~61. évi orvos betegei" c. operettnek lib-
hazai' mozgalmak a hallei diáko- rettóját Torkos László Írta s a
kat is Ielvillanyozták. Akik még zenéjét Stettner Gyula unokatest-
hazulról nem hoztak, .azok most vérem, lövői pap oomponálta. Én
Halléban csináltattak magyar nad- akkoriban b. Prónay Gábor egye-
rágot, attilát, csizmát. KépzeJhetni, temes feli(gyelőnek Gábor Jia rnel- .
hogyan sikerült ez anémet mester- lett nevelősködtem. Az opera in-
embereknek. Csizmájokról még .a tendánsa b. P.odmaniczky Frigyes
sarkantyú isem hiányzott. «Én té- volt, a zenei szaktérfiú pedig Er-
len - irja Torkos - vidrabőr kel Ferenc . .ló auspiciumok között
kucsmát s vállra vethető szürke nyujtottam be az operett partitu-
kőpönyeget hordtam, rnegis bá- ráját. Erkel előttem próbálgatta
multak a németek.» Visszafordul- annak egyes részeit, pár nap mul-
lak és suttogva kérdezték: «Hát va pedig igen elismerően nyil at-
ezek vajjon mifélék? Amerikaiak kozott: feltétlenül előadjuk.
vagy szinészek?» De mikor meg- Büszkén értesítettem Stettnert. A
tudták, hogy magyarok, akkor el- főszerepet ·Pauliné Markovics Ilka
kezdték ők is hangosan Kossuthot és ' Kőszegi, illetőleg Purt Károly
éltetni. . kitünő basszista, a kőszegi Purt

Ilyen Ieltűnő magyar ruhában, tanítón~:r:ak fia (volt sop~0I?-i theo-
sarkantyus csizmában jártak ak- lo~us) J,~tszo.tta V'o~na. ~mdan:y-
kor is mikor Torkos több társával nyian kőszegíek. Triumphált tehat
Hamb'urgba és Helgoland szígetére a localpatriotismus. Nagy bána-
rándult ki. Egy bátor, vidám németi tunkra. azonban Erk,el. megha~t
hölgyecske a sarkantyukra mutatva (csak vI~sz,aV'onult) s .~lChtC;~. Já-
meg is. kérdezte tőlök: «Hát az nos, e klya~ó .'Wagnenanus jött a
urak vajjon lóháton jöttek át a helyére. Ot .IS Ielkerestem. «E ~anz
szigetre ?» Kossuth fiai bizonyára nette Gsclllc~t -- n:ondta RI~h-
megfeleltek neki. A hallei hölgyek ter - aber jetzt se,~n mer beim
egyébként nagyon megbecsülték a Wagner ..» Igyegyelore Je ~ep~tt
magyar theologusokat. Gyurátz mond~lll az operett ,:eloa~asarol.
naplójából olvassuk, hogya 12 ifjú ~lk'~rultem Budapest;ol s igy nem
közül hárman joegyezték el magu- járhattam a dolog után.»
kat akkor Halléban. A nérset jó- Ime 83 éves tudósunk memoriája
módú uri családok is szinte ver- így egészíti ki a 91 évesét. Tor-
senyeztek a magyar ifjakért. kos «Emlékei» rendkívül gazda-

Torkos már mint pesti tanár gok az irót és korát jellemző, fel-
1870. temette el édes atyját, Tor- jegyzésekben. Megismerjük közel-
kas Fereric állami ügyészt és táb- ről a fővárosi tanárember neI;téz
labirót Köszegen. Anyja Jósa Lu- küzdelmeit, a közélet és irodalom
dovika volt'. Ezután csak husz év kiváló alakjait, az előkelő nőtanít-
mulva jött el ismét Dunántúlra, ványok hosszú sorát, Beletekint-
Tarcsa fürdőre, hogy beteg gyom- hetürik a költő lelki műhelyébe,
rát gyógyítsa. Ekkor kereste fel megismerjük műveinek keletkez-é-
régi barátját és rokonát Stettrier 'sét, alapeszméjét, célját. Nagyon
Gyula esperest Felsőlövőn. «Elbe- értékesek a pesti 'Nöképzöröl., a
szélg·ettünk a fiatalkori ábrándok- Veres Pálnéról . és lányáról, Rud-
ról,.mikor még azt hitte (Stettner), naynéról szóló adatok, akiknek"
hogy operáival hirt, dicsőséget f,og Torkos belső bizalmi embere ViDIt.
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Tarcsán Széll Kálmánné Vörös- i (Wilfinger Ernő János soproni lel-
marty Tlona tűntette ki barátságá- kész volt, ki a dunántúli ev. püs-
val, Rárótra a kastélyába is meg- pökök életrajzát irta meg Sopron
hívta. Megható, szinte .megrázó fe- 1796) .
.i'e~et a «Legfáj~almasabb, ~~l~- Nehéz a nagybecsű iratcsomóból
k'el~> melyben, al,düH ,e,n~le~u!e- kiválogatni, hogy melyik· részlet
Jesegenek betegseget, halalat es tőle szebb és érdekesebb. Hálás kö-
val~ .buc~uzását i~Ja Je. ~Vilfinger szönet az agg költőnek, hogy gaz-
EmIlIa" vül.l, ~ . k~:>lto h:tV1es~, a' dag, nemes lelki világába bepillan-
r:?Ul~ago~h~Joz~sl~gaz~ato, lean~a·1 tani engedett.
Osei szintén arom hazbol valok. Dr. Payr Sándor.

Tükörképek az elmult év történetéből.
x. Horthy Miklós tíz éves kor-
mányzóságának emlékünnepe 1930

márc. 1-én.

teherpróbája a mai nemzedéknek, s óhaj-
landó, hogy mielőbb eljussunk oda, hogy
tisztes munka után tisztes megélhetés jár,
jon mindenkinek. Ez az anyagi válság

Amikor 1920 márc. 1-én a nemzetgyűlés azonban párhuzamosan fut az erkölcsi
If orthy Miklóst korrnányzóvá választotta, válsággal ennek a nemzedéknek életében,
a világháborúban megcsonkított, a korn- s ez az utóbbi, az erkölcsi válság, az er-
munizrnustól és román rablóhadjáraltól kölcsi süllyedés még megdöbbentőbb. fl:
megalázott magJaI' nemzet támolyogva, anyagi uálsáqos helyzetből felvergődhe-
tanácstalanul kereste a szörnyű bukásból tűnk, de ha a nemzet erkölcsi világa dől
kivezető utal. Most, amikor tíz évnek romba, - ha isten,' haza, tiszta családi
távolából tekintünk vissza az elmúlt időre, élei, becsűlel csak sz6lamokká lesznek.
meg tudjuk itélni Horthy Miklós korrnány- akkor elveszünk. Ennek az erkölcsi sűllve-
zóvá való választásának jelentőségét. Az désnek egy kelevénye fakadL fel Tiszarh·
általános csüggedés, reménylelenség köze- ben. Világszerle hirhedt lett ennek a szin-
pelte, ő képviselte a rendületlen hitet magyar vidéken l-evő falunak neve. Orca-
nemzetének jövőben, - a zűrzavaros ren-. pirulással gondolhatunk csak' arra, ami
dezetlen állapotok közepette az ő kemény oLt történt, Egész sorozata a gyilkosságok-
Iérlikezéhez füződölt a rend fogalma; - nak, amelyek a vezeLő emberek hanyag-
amikor mindenki már csak magára gon- sága, nemlörődömsége miatt éveken ke-
dolt s önző haszonvágy és kicsinves resztul felfedezetlenül maradtak. Anya
lorzsalkodás és meglazult kötelességtudat megmérgezte, a Iiát, feleség az ur~t, gyer;
uralJwd?tt a lespedő lársadalomban, ő n~ek, az, anYJal!, És ~tt ,~em volt sz~ anyagi
adolt példát az önzetlen munkássáqra és válságról. ,sze&enysegrol, nyomorr~l;, n~11I
az önmagát legyőzö [eqqelmezeit köteles-I, menti a q:)~1seges ~etLeke,t a ,kenye!'ehseg,;
'séoérzetre. Horthy ~fiklós nemzetéért do- I Itt, a7~ ,erko1csi sullyedesnek. elképesztő
bogó szíve és erős keze a tanácslalan mélvségével, azt lehet mondam az erköl-
nemzetet felráz la új munkára serkentette esi érzéknek Leljes megszünésével állunk
és a jobb. jövő 'hilét keltetle fel benne, sZ,e~be '. Ezeknek az e~berállatoknak lel-
Tíz év multával így emelkedik iö Horthy keb~l k~veszelt az ~~y.ai szerete~, a gyer·
l\Iiklós történeti jelentősége, s bár minden mel~~ hala, a testven mdulat, lo,:esz~tt _a
ünneplést elhárított mazától - a nemzet lelkiismeret, ezekben csak az osztanok
szívből jövő lelkesedés~eL Ülte meg 1930 ul::alkodtak S ami l~ülönös mértékben
l1;árcl\IS elsejét. Szilágyi Mihály, Hunyadi döbbenetes; nem. egy llye~, ember aka?!.
Janos, Kossuth Lajos után Horthy Miklós ----:mert sa.l.nos ilyen ,elszort,an lt:;sz IUm-
Magyarország nezvedik korrnányzója. dig, - de itt egy egesz falu, egesz kör-

. "'. nvék erkölcse rothadt meg, EzL sem
II. Anyagi 'éserkölcsi válság: állam, sem egyház, sem társadalom nem

'I'íszarév, nézheti összetett kézzel. Hadat kel üzenni
a «Bűru-nek, ki kell irtani az emberek

Nagyon sokat halljuk és olvassuk azo- lelkébő! mind azt, ami bűnre vezet: a
kat a panaszokat, amelyek feltörnek a vagyonéhséget, szereleméhséqei, a diva/-
lelkekből az anyagi nyomorúság miatt. hajszolást, nagyravágyást, - amelyek
Nem csak nálunk hangzanak fel; álta-. egyik helyen az egyke nyavalyájával pusz-
Iános csapása ez a háborútól tönkretett ttíják a nemzet testét, a másik helyen
Európának A gyáripar pang, a ~azdasági gyilkosságra vetemednek Hogyan üzen-
terményele nehezen értékesíthetők, egyes jünk 'harcot a bűnnek, - hol fogjuk meg
európai ipari államokban,' mint pl. az emberi lelket? A szegedi törvényszék
Angliában óriási a munkanélküliek száma. elnöke a bűnper tárgyalásán minde
Ez az anyagi válság mindenesetre súlyos egyes vádlotthoz ezt a kérdést intézte·
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"Hiszi-e maga az Istenis» Szemtanuk sze-j gaságba döntöttek bennünket. A fegy-
rint az ünnepélyes nyugodtsággal feltett verekkel való háború végetért ugyan, de
kérdések' megrázóan hatottak ott a bűn Iolyik helyette a pénzügyi világháború.
Iörtelrnei között. úgy érezzük, hogy ez a A békeszerződésekben, így' a trianoni
kérdés az egész társadalomhoz szól. szerződésben is' kemény rendelkezések
«Hiszi-c maga az Istent» Igenis: az Isten- szólnak a sok mindenféle fizetésről,
ben vetett hit, s ebből fakadó keresztyén amelyet a «Jóvátételi bizottság» csavar
élet az egyedüli erő, amely a bűnt le- ki belőlii.nk.
győzi. Minden más eszköz célLalan, erőt- A trianoni békeszerződésben a jóváté-
len. Sem szocializmus, sem társadalom- lefi össze{/ nem. voll megállapítva. ,Az
biztosítás, sem agrárreform, sem magas összeg nagyságát a jóválételi bizottság
napszám, sem anyagi jólét ezen nem időről időre, az or-szág leherbirásához
segít! III csak egy- segíl: a lelkek meg- képest állapítja meg a szer~ődés szerint.
töltése az evangéliúm szent eszméivel. Súlyos megállapíLás volt az is, hogy az
Mit ér nekünk az autó, a rádió, a repülő- .úgynevezett jóvátételizáloggal lekötötték
gép, a villany, a selyem, - ha a lélek Magyarország mindennernű jövedelmét.
megsemmisül, ha kivész népünkből az Magyarország jövedelméből mindenek-
erkölcsi érzéle. Aliszarévi fÖl'lelem intő elött a jóvátétele tőrlesztendő. s addig
:>:6 a magyar társadalom vezető elemei- pénzügyileg nem füsgetlen, míg ezek a
nek is: - ismerd meg és vezesd a gond- jóvátételi összegek kifizetve nincsenek. A
jaidra bizott népet! trianoni békeszerződés után rögtön nem

lll. Jóvátétel. A hágai egyezmény vetettek ki pénzbeli járuléket Magyar-
1930. országra, - elég volt a só, szén, vasuti

anyag, állatállomány, amit szállítanunk
Kevés SZiÓ van, amelyet annyiszor ir- kellelt. Attól az időtől kezdve azonban

lak le, s amelyet annyiszor emlegetnek (1(.)24), amikor külföldi kölcsönt voltunk
mint ez az ártatlannak lálszó szecska. kénytelenek felvenni, már köteleztek ben-
Ez a «j6váléfel» igazi, Őszinte nevén núnket arra, hogy 1944-ig évi 10 millió
«hadisarc». A régi háborúkban is volt aranykoronát fizessünk jóvátélel, illetőleg
hadisarc, de ezt egy összegben kivetették, hadisarc : címén, A pénzügyek,s ezzel
behajtották, - s azután békén hagyták a összefüggvén a gazdasági ügyek Legész
megsarcolt ellenséget. Mai nap az elneve- Európában válságos helyzetbe kerültek
zés finomabb, - maga az eljárás azon- a kegyetlen békeszerződések következté-
ban sokkal kegyetlenebb. Olyan óriási ben: Németországnak pl. jóvátétel címén
összegeket 'raktak a győzők a legyőzöttek rengeleg ipari cikket kell szállítani Fran-
vállaira, hogy egyszerre lehetetlenség volt ciaországba, - építkezéseket teljesíteni, ~
behajtani, - elosztották tehát évekre, sőt amelyek természetesen a francia kőz-
évtizedekre. Évtizedekig pénzügyi rabszol- 'vagyont emelik ugyan, másrészt azon-
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ban a francia vállalkozók elöl veszik el eVI járulékok, amelyeket Magyarország
a rnunkát. Valóban a háború' n~~y bűn 1930-1943-ig fizet, fizetnek bele továbbá
volt.vde az a négy békeszerző1és,·. amely- a nagyhatalmak, úgyszintén Románia és
lyel a háborút "be akarták fejezni, még Jugoszlávia is. Ebből az összegből fogják
nagyobb bűnné vált. A békeszerződésele azokat a magyar állampolgárokat némi-
nem tudták Európát nyugalmi helyzetbe képpen kárpótolni, akiknek birtokait a.
hozni, Éppen ezért egyik konferencia a megszállt területeken kisajátították. A
másikat éri, hogy megteremtsék 'a job- hágai értekezlelennlÍnket természetsze-
ban kiegyensúlyozott: békét. . Ezek között rüen a mi ügyünk érdekelt mindenek-.
a konierenciák között különösen fontos előtt. A középeurópai véleményt azonhan

. oolt a Háqában , 1930 jan. 3-án megtar- még jobban foglalkoztatta a németekkel
tott értekezlet, amelnett 19 állam kép~' való megegyezés az úgynevezett Joung-féle
viselői jöttek össze. Ennek az értekezlet- terv. A németektől előbb az Ú. n. Dawes-
nek súlyos problémái voltak: a németek- féle terv évi 2 és fél milliárd aranymárkát
kel kellett meg~llaJ;lodásra jutnia a jóvá-o követeIt, az újabb Joung-Iéle tervezet sze-
tétel évi összegére nézve; -..:...a többi köz- rirít a németek 1966-ig évi 2 milliárd
ponti hatalmak: Ausztria, Magyarország, aranymárkát fognak fizetni. Ezt az ügyet'
Bnlgária is várták már, hogy pénzügyei- is a hágai konferencíán intézték el, s
ket véglegesen eijntézhessék ; az évek óta ezekkel az újabb megállapításokkal a
húzódó optánspert is itt akarták eldön- pénzügyi kérdéseket egy időre meg-'
teni. S valóban ez a hágai értekezlet s oldotfák. .
az utána következő párisi tárgyalás, ille-
tőleg az itt elért eredmény messze kic IV. A Ionden! Ieszerelésíkonteren-
magaslik az előző értekezletek . sorából, eia 1930.
mert kézzel fogható, határozott eredmé-, '
nyekre mutathat, Az eredmények a. kő- A hágai koníerencia ITlcelleU,az '1930-i
vetkezők : 1. 'Míg a trianoni békeszerző- ~vnek. ~~gjelentősége.sebb nemz~tlsözi kon-

_dés szérint a jóvátétel összege nem volt ferenclaJ~ a lond<?lll leszerelésí ertekez~et
meehatározva-r s a szerzödés betűje sze- volt. ~z ot !engen nagy ~atillom :;\ngh~,
rint úgy szólván korlátlanul (csak a teher- Fral}claors~ap', Ol.as;zors~ag, Am~n~a ~~
bírástól korlátozva) vethettek volna ki I Japan tanacskozta~{ arról, hogy nu m,?-
reánk jóvátételi összegeket, addig most don csokkenthetne!~ a te,ng~r.~.I~aderot.
a hágai érlekezlet után világosan elő van l\f~rl ha sokba kerül a szarazfoldl. sereg,
irva, mit fizetünk. 2. Magyarország fel- mt;}~,sokka! tobbet ..nyel, el a !e?g~n had-
szabadul a jóvátételi zálog alól; - jöve- er~; a mérhetlenűl draga, oriasi csata-
deÍmei felett szabadon rendelkezik. 3. A haj ok. \ \
kűlf'őlddel szemben is teljesen önálló, tehát De högy mennyire nem őszinte a 'béke-
külfőldi ellenőrzés nélkül vehet fel köl- állapot még a volt szövetségesek között
csönt, Természetesen ezeket az eredmé- sem, ez a konferencia mutatja legjob-
nyeket ingyen nem adták, súlyos árt ban. A megnyitás alkalmával hangoztatott
kellett érettük ·fizetni. Az egyezmény első nyilatkozatok, az angol királv személyes
pontja megállapítja, hogy' Magyarország megjelenése és beszéde telfokozták a
191r4-ig évi' 10 millió ararujkoronát, várakozást az értekezlet jelentősége és
1.945-1966-ig pedia éoi 13 és fél.millió eredménye tekintetében. .A flottaegyez-
aranykorona járadéka! fizet. mény azonban nem sikerűlt, legalább is

Elintéződött a románokkal már évek nem olyan mértékben, mínt óhajtották
óta .folyó úgynevezett optánsper is. Ro- Az egyezményt meghiusította a franciák
mánia ugyanis a magvar . állampolgárok- merev álláspontja az olaszokkal szemben.
nak Romániában levő ingatlanait való- Az olaszok ugyanis' Franciaországgal
sággal elrabolta s érette . nevetségesen szemben a parítást követelték, vagyis azt,
csekély összeget, az értéknek 2-3ojo-át hogy ugyanakkora hajóhaduk lehessen,
akarta fizetni. A békeszerződés 250. R-a mint Franciaországnak Ezt azonban Fran-
a magyar állampolgárok vagyonát bizto- eiaország nem volt hajlandó elfogadni.
sítja elkobzás ellen és a vezyes döntő- Ennek a következrnénye volt azután
birósásrot teszi illetékessé az ilyen perek- Olaszországnak az az energikus határo-
hen. Részben a döntőbiróság előtt, rész- zala, hogy közvetlen a meghiusult érte-
ben a népszövetség előtt hét év óta folyt kezlet jitán tervbevette 3 cirkálónak. 4
már ez a per, - Románia fizetni nem torpedórombolónak és 22 tengeralattjáró-
akart, - Magyarország pedig a magyar nak építését. Ahelyett tehát, hogy ez a
állampolgárok képviseletében sürgette' a konferencia hozzájárult volna' a feszültoo
bírtokukat vesztett polgárok kielégítését. séget -okozó kérdések kibonyoIításához,
Erősen, talán kissé túlságosan is lekö- maga szította .és fokozta a meglévő ellen-
tötte ez az ügy külpolitikai műkődésűn- tétet· Franciaország és Olaszország kö-
ket. Igy érkezett az ügy a hágai értekezlet zött. Ez az ellentét különben Európának
elé a jóvátételi és egyéb fizetésekkel kap- egyik legvészesebb nyavalyája, mely nem
csolatban. Az értekezletnek sikerült meg- jutott ugyan olyan messze, ae már-már
egyezést létrehozni olyan formán, hogy azt a .hatást kelti, amit a háború előtt
egy külön pénztárt állítanak fel 219 Franciaország -és Németország viszálya

'millióval. Ezt az alapot táplálják azok az ' ,-" ,-, , i" , , :- r. '-, I ,
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ban a francia vállalkozók elöl veszik el evi járulékok, amelyeket Magyarország
a rnunkát. Valóban a háború n~gy bűn 1930-1943-ig fizet, fizetnek bele továbbá
yoH,de ~z a Pé.gy békesz,erző~~s,' ~mel:y- a nagyhatalmak, úgyszintén Románia és
lyd a háborút be akarták fejezni, meg Jugoszlávia is. Ebből az összegből fogják
nagyobb- bűnné vált. A békeszerződésele azokal a magyar állampolgárokat némi-
nem. tudták Európát nyugalmi helyzetbe képpen kárpótolni, akiknek birtokait a
hozni, Éppen ezért egyik konferencia a megszállt területeken kisajátították. A
másikat éri, hogy megteremtsék 'a job- hágai értekezleten .minket természetsze-
ban kie.gyellsúlyozott' békét. . Ezek közölt rüen a mi ügyünk. érdekelt mindenek-.
a konierenciák között különösen fontos előtt, A középeurópai véleményt azonhan

. oolt a Háqában , 1930 jan. 3-án meglar- még jobban foglalkoztatta a németekkel
tott értekezlet, amelueti 19 állam kép- való megegyezés az úgynevezett !oung-féle
viselői jöttek. össze. Ennek az értekezlet- terv. A németektől előbb az Ú. n. Dawes-
nek súlyos problémái voltale a németek- féle terv évi 2 és fél milliárd aranymárkát
kel kellett megállal?odásra jutnia a. jóvá-. követelt, az újabb Joung-Iéle tervezet sze-
tétel évi összegére nézve; -.:.. a többi köz- rirít a németek 1966-ig évi 2 milliárd
ponti hatalmak: Ausztria, Magyarország, aranymárkát fognak fizetni. Ezt az ügyet'
Bnlgária is várták már, hogy pénzügyei- is a hágai konferencián intézték el, s
ket véglegesen eljntézhessék ; az évek óta ezekkel az újabb megállapításokkal a
húzódó optánspert is itt akarták eldön- pénzügyi kérdéseket egy időre meg-
teni. S valóban ez a hágai értekezlet s oldották.
az utána következö párisi tárgyalás, ille-
tőleg az itt elért eredmény messze kic IV. A londonl Ieszerelésíkonteren-
magaslik az előző értekezletek : sorából, eia 1930.
mert kézzel fogható, határozott eredmé-
nyekre mutathat, Az eredmények a. kő- A hágai konferencia mellett az '1930-i
vetkezők : 1. Míg a trianoni békeszerző- évnek legjelentőségesebb nemzetközi kon-

_ dés szérint a jóvátétel összege nem volt ferenciáj~ a lond<?ni leszerelési értekez~et
meahatározva-es a szerződés betűje sze- voll. ~z ot !engen nagy ~atfilom' :\ngh~,
rínt úgy szólván korlátlanul (csak a teher- FraJ:cJaors~af!, Olas;zors~ag, Am~n~a ~~
hi.rástól. korlát.ozva) vethettek volna ki I.J.apan tanacskozta~{ arról, hogy. ~1 n:l,?-
reánk jóvátételi összegeket, addig most don csokkenthetne!~ a te?ger.~. ~aderot.
a hágai értekezlet után világosan elő van M~rt ha sok~a kerül a szarazfold1. sereg,
irva, mit fizetünk. 2. Magyarország fel- m~g .sokka! tobbet ..nyel, el a !e?;g~n had-
szabadul a jóvátételi zálog alól; - jöve- er~; a mérhetlenül draga, orrasi csata-
deÍmei felett szabadon rendelkezik. 3. A haj ok. \
kűlf'ölddel szemben is teljesen önálló, tehát De hogy menuyíre nem őszinte a béke-
kültöldí ellenőrzés nélkül vehet fel köl- állapot még a volt szövetségesek között
csönt, Természetesen ezeket az eredmé- sem, ez a konf'erencia ' mutatja legjob-
nyeket ingyen nem adták, súlyos árt ban. A megnyítás alkalmával hangoztatott
kellett" érettük ·fizetni. Az egyezmény első nyilatkozatok, az angol királv személyes
pontja megállapítja, hogy' Mag!/arország megjelenése és beszéde telfokozták a
1944.-ig évi' 10 millió aratuikoronát, ~ várakozást az értekezlet jelentősége és
1.94·5-1966-ig pediq évi 13 és fél .millió eredménye tekintetében. .A flottaegyez-
aranykorona járadékat fizet. mény azonban nem sikerűlt, legalább is

Elintéződött a románokkal már évek nem olyan mértékben, mínt óhajtották,
óta folyó úgynevezett optánsper is. Ro- Az egyezményt meghiusította a franciák
mánia ugyanis a magyar. állampolgárok- merev álláspontja az olaszokkal szemben.
nak . Romániában levő ingatlanait való- Az olaszok ugyanis Franciaországgal
ságaal elrabolta s érette . nevetségesen szemben a paritást követelték, vagyis azt,
csekély összeget, az értéknek 2-30/0-át hogy ugyanakkora hajóhaduk lehessen,
akarta fizetni. A békeszerződés 250. R-a mint Franciaországnak. Ezt azonban Fran-
a magyar állampolgárok vagyonát bizto- eiaország nem volt hajlandó elfogadni.
sítja elkobzás ellen és a veuyes döntő- Ennek a következrnénye volt azután
bírósázet teszi illetékessé az ilyen perek- Olaszországnak az az energikus határo-
hen. Részben a döntőbiróság előtt, rész- zala, hogy közvetlen a meghiusult érte-
ben a népszövetség előtt hét év óta folyt kezlet után tervhevette 3 církáíónak, 4
már ez a per, - Románia fizetni nem torpedórombolónak és 22 tengeralattjáró-
akart, - Magyarország pedig a magyar nak építését. Ahelyett tehát, hogy ez a
állampolgárok képviseletében sürgette' a konferencia hozzájárult volna a feszült-
birtokukat vesztett polgárok kielégítését. séget - okozó kérdések kibonyoIításához,
Erősen, talán kissé túlságosan is lekő- maga szította .és fokozta a meglévő ellen-
tötte ez az ügy külpolitikai műkődésűn- tétet· Franciaország és Olaszország kö-
ket. Igy érkezett az ügy a hágai értekezlet zött. Ez az ellentét különben Európának
elé a jóvátételi és egyéb fizetésekkel kap- egyik legvészesebb nyavalyája, mely nem
csolatban. Az értekezletnek sikerült meg- jutott ugyan olyan messze, ae már-már
egyezést létrehozni olyan formán, hogy azt a Iiatást' kelti, amit a háború előtt
egy kűlőn pénztárt állítanak fel 219 Franciaország lés Németország viszálya.

·millióval. Ezt az alapot táplálják azok az ' i - : -~ ~ ••• i".: l~·.~"I''''" :. ' I ,



/ 157
V. Európai Egyesült Államok. Pán- toua a közlekedési eszközeinek - sorába.

, 'Mint kélségtelen tényre mutatnak rá, hogy
europ.a. a legjelentőségesebb ipari anyagokat:

Többször Ielmerült már az a gondolat, petróleumot, vasat, acélt, s a kémiai ipar
hogy az európai államoknak bizonyos különféle jelentős anyagait immár nem-
mértékben egyesülnie kellene a közösen zetközi érdekeltségek, . hatalmas gazda-
megoldandó teladatokra. Amint a pán- sági egyesülések, az úgynevezett trösztök
európai propaganda-füzet mondja, acél: tartják kezükben. A Páneurópa eszméjé-
«az európai 'egyeeült államokat megte- ért lelkesedöle reménykedve mutatnak
remteni államszövetség és vámegység 101'- arra is rá, hogyaNépszövetség, a Hágai
májában». Különösen egy fiatal osztrák Nemzetközi Döntőbiróság, és a jóvátéte-
politikus : gróf Coudenhove-Kalergi ennek lekkel kapcsolatban felállított Nemzetközi"
az eszmének lelkes apostola évek óta. Az Baseli Bank tulajdonképpen szintén az
eszme nagyobb jelentőséget nyert az Európai Egyesült Államok eszméj ének
1930-ik évben az által, hogy nemcsak lehetséges voltát bizonyítja, mert ezek
olyan felelőtlen, elméleti politikus állt az már részben ezeknek az Egyesült Alla-
eszme mellé, mint gróf Coudenhove-Ka- moknak szervei.
lergi, hanem Briand, a francia külügy- A második kérdés, amit az eszmévei
miniszter is szót emelt mellette. Briand kapcsolatban felvetünk az, hogy az Eut o-
hivatalosan -is szétküldötte az egyes álla- pai Egyesült Államok miluen viszonyban
moknak az európai szövetség megszer- lennének egymással az egyesülés után '1
vezésére vonatkozó iratát. Ebben «Európaz l"filyen lenne a közös szeruezet, metuj-
konferencia» címmel egy állandó kép- nyi ben függnének egymástól? .
viséleti testület megalakítását ajánlja, a- , Erről a .kérdésről dr. Lukács György
melyen résztvenne a' Népszövetség min- és Rainprecht Antal tartott igen érdekes
den európai Lagállama. Hészletesen fog- előadást az Országos Kereskedő és Iparos
lalkozik ennek a konferenciának felada- Szövetség gyűlésén. Kíemelték, hogy a
taival az európai együttműködésre vonat- mozgalom nem gondol olyan szeros egye-
kezólag. \ Meghatározza, hogy az európai sülésre, mínt amilyen szoros egyesülés
együttműködés a közgazdaság, a gazda- van az Amerikai Egyesült Államok kö-
sági munkaíelosztás, a közlekedési, a zött. Ilyen szervezet legf·eljebb a messze
pénzügyek, a munkaügyek, az egészség- jövő feladatai közé tartozik. Egyenlőre
ügy, a sz~ll~m~ .együtt!llű!<ödés, az .i~ter- Páneuropa hívei megelégszenek a követ-
p~r.l~mel:1tans en~tke~es es .az .admll:11szt- kező fontosabb pontokkal: 1. Teljes le-
:a~l?- mílyen t~rul~tClre terjedjen In. Ez fegyveresés minden államban. 2. A köz-
Idotol kezdve ~smet~lten foglalko~tak a lekedési akadályok elhárítása, vámrend-,
g~)I~d?latt31l,s tobb ~ele szemPOl!,tbol!lle~-I szerek megszüntetése. 3. Az összes vitás
világítottak a kérdést, Az eslo kerdes üsveknek döntöbirósáz előtt való elin-
lermé~zetesen az, hogy. miért" tartják lé~ése. .f. A nemzetek "'egymástól való el-
szűkséqesnek az Európai Egyesult Alla- zárkózásának mezszűntetése.
mokai, vagy. röviden Pánerrópáf.'l á u Altalános embe~i szemponthól, a béke
,. Azt :nond~.ák azért, mer, a vzl {jpo z- szempontjából mindenesetre olyan tervek
~zka u;.wdelw,tl a '}agyarányz:. em!eslllés~k ezek, amelyek figyelemre méltóak - s
zránpaban halad ug.y ,a polztzka~" ~e ku~ kétségtelenül a jöyő fejlődés történeté-
!önose,! ~ gazd.asági e.l~,fben. O.nasl. nagy ben nagy szerepet fognak játszani. Minket
gazda.sag.l egyse~ek fejlodtek ki,. mlllt. az magyarokat mint minden kérdésben,
.~m~~lkUl Egyes~lt Államok, India, Kina, amel v a jövő 1 alakulatait feszegeti _
Azslal-Oro,szorsz~g, . amel.yekkel szem~en az érdekelne. hogy ezzel kapcs~laL-
E.ur?pa allamal egyenke~t "elenyé.sz<;>enban a revízió gondolala nem veszít-e
lncslllY,el~. E~y~egy. elenyeszoen kicsiny erejéből!? Mert a béke, az egymás meg-
gazdasagi Lerulet teljesen tehetetlen. olyan értése az együttmükdöés. mind nagyori
hatalmas, al?-k~latol~.kal szemben, ~llnt pl. szép dolog, :- de rnindaddig nem lehet
a~.. ~menka~. Egyesult ,Á~lamo.k. Az Am~- igazi béke, amíg .nem ,lesz igazság. Mind-
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. pedig az volna, h?gy ..,':l?-~nelkev~sebb ezt ki kell húzni, azután besz 'lhetünk
- gabona, kevese?b gep, J0.J)0~ be, hiszen Páneurópáról .

Európa el tudja magat latm mindennel, .
Amerikával szemben azonban csak akkor VI. A vörös veszedelem,
lehetne sikeresen fellépni,' ha egész
Enrópa együttesen, közös megbeszélés
alapján, közös határozattal állhatna elő.

Az érvek sorában felhozzák még, hogy
a régi gazdasági Itatárok már csak azért
is elavultak, mert a közlekedési eszközök
megváltoztak, az ember meghódította im-
már a levegőt is és a repülőgépet beállí-

A múlt 1930-iki évben az egész keresz-
tyén egyházban mély megdöbbenést és
tiltakozást váltottak ki azok az esemé-
nyek, amelyek a bolsevista Oroszország-
ban történtek. A római pápa ép úgy ki-
fejezte tiltakozását és megdöbbenését a
katholikus egyház nevében, minL a kü-



158
lönböző proLestáns egyháziak gyűlései. szomol» egyesületbe tömörítik s itt főleg
Azt tudtuk eddig is, hogy Oroszország- arra oktatják, hogy nincsen isten, nin-
ban a keresztyén egyházat a szovjet ve- csen vallási legnagyobb gondot a «Bez-
zetői igyekeznek elnyomni, s azon marxi bozsnik» (= Istentelen) című folyóirat-
elv alapján, hogy «a vallás csak opium jukra fordítják, ezzel «nevelik» az ifjú-
a népnek», mindent elkövetnek abban az ságot; 5. vallásellenes főiskolát állítottak
irányban, hogy a nép lelkéből a vallást fe"], ahol azokat a fogásokat tanítják,
kiirtsák. De az újabb hir ek nemcsak val- hogyan lehet harcolni a vallás, az isten-
lásellenes propagandáról szólnak, hanem fogalom ellen; 6. a vallási áhitatukat . a
kegyetlen gyilkosságokról, rombolásokról. hívek immár úgy szólván csak éjjel vé-
Csak egy-két ilyen hírt emelünk ki: 1. a gezhetik, sokszor erdőbe húzódnak és ott
papokat üldözik, tömegesen gyilkolják imádják az. Urat.

Elöntött falú I)élfranciaországban.

őket; 50 főpap és 10.000 pap szenvedi a
börtönbüntetés borzalmait; Andronikos
érseket elevenen eltemetik; Revelszky püs-
pökre 20 fokos hide$ben addig csorgal-
ják a vizet, amíg jegszoborrá változik;
2. a templomokat elveszik, lerombolják
vagy vallásellenes gyűléseket tartanak
bénnük; ezért sok helyen a hívek gyúj-
tották Jel, hogy a vörösök meg ne szerit-
ségtelenítsék; 3. a vasárnapot eltörölték,
hogy a hívek összegyűjtését megnehezít-
sék ; 4. az ifjúságot a v.allásellenes «Kom-

Mindezekből világos a tanácsköztársaság
célzata: a vallás, különös mértékben pe-
dig a keresztyén vallás kiirtása. Annyira
heves és kiméletlen ez a támadás, hogy
természetes a legelső kérdésünk: miéri
is .gyűlöli hál a kommunizmus annyira
a keresztuénséqet t A kommunizmus , az
emberi lelket úgy akarja átalakítani, hogy
abban ne legyen.· semmi másnak hely,
mint a tanácsköztársaság parancsának.
Ne legyen más tekintély, -mint a népbiz-
tosok tekintélye. Ki kell tehát írtani a



lelkekből a régi tekintélyeket: a családi
érzést, a hazát, az istent! A legnagyobb
tekintély pedig az Isten, a vallás, amely-
nek fensége .mellett eltörpül mindenféle
népbiztosság. Ezért fordulnak különös
dühvel a vallás ellen. Érzik tehát a korn-
munisták, s nagyon helyesen érzik, ha
a vallást sikerül az emberek lelkéből ki-
irtani, akkor elveszti az emberiség ez
egyetlen iránytűt, amely helyes irányban
vezeti, s akkor játékszere lesz azoknak,
akiknek kezébe kerül. Akkor embereket
tesz istenévé, embereknek engedelmes-
kedik s ezeknek az esendő embereknek
erkölcseit kőveti, ezeknek az embereknek
földön kúszó rendelkezései irányítják.

VII. Súlyos elemi csapások.
Az elmúlt időszakb~n két nagy, világra

szóló elemi csapás rendítette meg az
embereket. Az egyik a délfranciaországi
áradás. Itt a Garonne és mellékfolyóí
1930 márciusában olyan rohamosan és
oly viztömeggel léptek ki medrükhől, hogy
városokat, falvakat hirtelen ellepett az
ár, -- igen sok helyen menekülní s·em
lehetett, úgy hogy legalább 300 ember
életét vesztette. Ezenkívül igen nagy a
kár épületekben, hidakban stb. - A másik
elemi csapás Itáliában történt. Egy régi
tűzhányó: a Volturno vidékén földrengés
volt; itt az áldozatok száma nem szá-
zakra, hanem ezrekre rúg. Némelyik vá-
ros valóságos romhalmazzá változott.
Nálunk is voltak viharok, jégverések.
szárazság, - de ha ezekről a nagy csa-I
pásokról hallunk, akkor látjuk, hogy mégis
.«mindeddig megőrzött bennünket az Ür».

VIli. Kegyelet.
Kegyelettel emlékezünk meg közéletűnk-

ben szerepet vívő nagyjainkról, akik az
elmúlt időszakban hunytak el. Tóth
János, volt közoktatásügyi államtitkár, a
protestáns ügyek mindenkor jóakaró tá-
mogatója. Meskó Pál, a magyar gazda-
világ kiváló egyénisége. A magyar orvos-
tudomány vesztesége Dr. Szontágh Félix
debreceni, Dr. Heim Pál pécsi egyetemi
tanár halála. Frater Lóránt is eltávozott,
a magyar dal nagymestere. Hirschmann
Nándor a pozsonyi ev. liceum utolsó
magyar igazgatója. Galgóczy Antal, egy
időben nagy szerepet vívő táborszernagy.
Jancsó Benedek, a nemzetiségi kérdés,
különösen a román kérdés legalaposabb
ismerője, a magyar nemzeti ügy kiváló
harcosa. - A külföldi kimagasló, el-
hunyt egyéniségek közül megemlítjük Frit-
jol Nanseni, aki sarkutazásaival szerzett
magának világhírnevet ; - Stresematuit, a
német külügyminiszLert, aki oly sokat
fáradozott a francia-német feszültség
enyhítésén ; - Tirpitzei, anémet admi-
rálist, akinek az emlékezetes tengeralatt-
járó harc felidézésében nagy szerepe volt,
- az angol Balfourt, a spanyol diktátort
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Primo deo Rioerai, és Clemenceaut, j

franciák «tigriss-ét, akinek a franciák a
világháborúban oly sokat köszőnhettek,
nierL ő lelkesílette. őket még akkor is,

. amikor már-már mindenkí elcsüggedt. Az
elmúlt időszakban hunyt el Conan Doyle
is, híres angol író, aki Scherlock Holmes
alakjának megteremtésévei a detektív iro-
dalomnak ado tt nagy lendületet.

Nem féltem én a pusztul6
magyart .•.

Irta: Vályi Nagy Géza.

Nem .féltem én a pusztuló magyart!
Kiomló vére, hulló könnye árán
Kiizd mindhaláliq. Világok tusáiáti
Nem tántorul meg, végsőkig kitari.

Nem féltem én e héroszok hadát,
Eisérje léptét balszerencse is,
Dúló csatáit, hősi tetteit
Csodálni fogják ezeredéven áto

Turáni virtus, átkos pártviszály
Döntse. bár földre bomló sorait,
A földanyából új erőt merit,
Bs Anteusként újra talpra áll.

Nem féltem én a haldokló magyart!
Jövendő sorsát régesrég tneqirták:
Árulás, ármánu meg nem ássa sírját,
Hadisten vért je óvja ezt a fajt!

Pusztulás, romlás, bomlás idején
Bizon nézek a harcos Scythiára,
Nevét beoéste a histáriába ...
«Népe erős, a földje televény l»

Iszákosok mentése és az iszákosság el-
leni küzdelem. Az alkohol-kérdés egyik
legaktuálisabb kérdése a mi korunknak:
elkeseredetten folyik e kérdés körül a
harc nemcsak Amerikában, de Európában
is. Az alkohol-kérdésnek már valóságos
irodalma van külíöldön, nálunk azonban
mindeddig jóformán úgy tekintették az
alkoholellenes küzdelmet, mint néhány
tulzó embernek különcködését, a nagy-
közönség pedig egyáltalán nem mutatoLt

. iránta nagyobb érdeklődést, Lassan-lassan
változik a helyzet nálunk is s hogy ma
már felfigyelnek minden irányból az al-
kohol kérdésre, ez sok Lekintetben a
IIIagyar Kékkereszt Egyletnek köszönhető,
mely a «1 ozansáq» című folyóirat kiadása
állal veszi ki a maga részét az alkohol-
elleni küzdelemböl. Kivánatos lenne, hogy
ezt a bibliai alapon álló mozgalmat egy-
házunk hívei is támogassak s azérL ajánl-
juk, hogy kérjenek mutatványszámot a
«Jó;anság»-ból, mely Sopronban jelenik
meg, előfizetési ára egy évre 1 P 60 f,
szerkesztí Dr. Deák .János egyetemi tanár.
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Jegyzetek az egyház életéből.
(1929.aug.- 1930.aug.)

Egy kis statisztikai kímutatás egy-
háiunkról.

Bányai , " 7 77 265.493 38 - - 30 '9
Dunántuli., 9134 176.731 96 22 - 2 12
Dunáninneni 3 36 33.859 18 4 6 8-
Tiszai .. ,. 2 17 31.080, 10 - - 1-

. összesen 1211264\507.1631168126\ 614'1121
" ,

A nevezetesebb események naplója
1929 aug.-1930 aug.-ig. .

i929. aug, 1-4. A Keresztyén Ifjúsági
Egyesület (RIE) konferenciája· Balaton-
szárszón. Résztvett 65 ifjú. Előadók i Né-
meth Gyula, dr, Scholtz Oszkár, Budaker
Oszkár, Dobos. Károly, Bácsi Sándor,
Belák Sándor. - Aug. 4. Templomavatás
Keszthelyen. Felav.~tt~ .Kapi Béla' 'püspö!~.
- Aug. 17-20. Ifjúsági konf'erencia GYO-I
rött. Előadók: br. Podmaniczky Pál,
Turóczy Zoltán, Kiss Samu,' Fábián
Imre. - Aug. 17--20. A «Féhé» evang. I
diakonissza nőegylet harmadik leányken-
ferenciájá a Klotildligeti Bethelben.' A
konferencián 150-en vettek részt. - Aug.
21. Lelkész-theologus konferencia klotild-
ligeten ; résztvett 22 lelkész, 21 theologus,
két lelkészné és 1 tanító. - Aug. 25. Az
öttevényi ev. templom _felavatása. Fel-
avátta Kapí Béla püspök.

1929. szept. 11. A tiszai egyházkerület
közgyűlése Miskolcon, - Szept. 17.-18.
A Gusztáv Adolf _egyesület gyűlése Bo-
roszlóban, Résztvett Ziermann Lajos,
egyeL gyámint. elnök. - Szept. 1~. A
dnnáninneni egyházkerület kőzgyűlése
Budapesten. \

1929. okt. 4. A bányai egyházkerület
közgyűlése Buda:pesten. - Okt. 9-10. A
Magyaí-honi Ev. Lelkész Egyesülel kon-
ferenciája Nyiregyházán. Paulik Jánosnak
az egyesület elnökének 40 éves jubileuma.
- Okt. 12. A Theologusok Otthonának
felavatása Sopronban. A felavatáson be-
szédet mondott br. Radvánszky Albert,
Kapi Béla, Deák János, - a finnek ne-
vében Laitinen Toivo. - Okt, 13. A theo-
logiai fakultás épületének alapkő letétele
Sopronban. - A pécsi tudományegye-
Lem egyházi életünk kiváló férfiait Sop-
ronban diszdoktorokká avatta: így neve-
zetesen Kapi Bélát, Geduly Henriket,

Schneller Istvánt, Ravasz Lászlót. -' Okt
19-20. Ev. leánykonferencia Győrött; 300
leány vett részt. Előadók voltak: Viktor
Erzsébet, Marcsek Jánosné, Gregerson
Lujza. -, ou. 20. A Brit és Külföldi
Bibliatársulat 125 éves jubileuma alkal-
mából ünneplés Budapesten. Résztvett
A. 1.. Haigh, a Biblia Társulat igazga-
tója .• Az előadók között szerepeltek Haics
Károly altábornagy, Józan _M. unitárius
püspök, He~edüs Lóránt. ou. 27. Az
aszódi Petófi-gimnázium új épületének

A csórnai evang. templom.

alapkőletétele. --1 Okt, 31. A Bethlen Gá-
bor Szövetség, - az Országos Luther Szö-
vétség, - a Magyar Kalvin Szövetség ün-
nepe. Előadók: Raffay Sándor és Geduly
Henrik püspökök.

1929.' nov. 2-3. Ev. Egyelemes Egyház
Gyámintézet közgyűlése. - Nov. 9. Orszá-
gos Bethlen Gábor ünnepély. Beszédet
tartott gróf Klebelsberg Kunó miniszter,
Ugron Gábor. - Nov, 13. Országos Ev.
Tanáregyesület közgyűlése Dr. Szigethy
Lajos elnöklete alatt. - Az Orsz. Luther
Szövetség konferenciája. Több százan vet-
tek részt. - Az Orsz, Luther Szövetség
hangversenye ; előadást tartott Kapi Béla
Bethlen Gáborról és a világprotestantiz-
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mt:s jubiláris dálumairól. - Nov. 14.
Egyetemes Ev. Lelkészegyesület közgyű-.
lése PaulikJános elnöklete alatt. - Az

,ev. papnék országos konferenciája. - A
Magyarhoni Ev. Mlsszió Egyesület köz-
gyűlése Németh 'Károly elnökléte alatt. -
Nov. 15. Egyetemes közgyűlés. - Nov. 24.
Gvnrátz Ferenc szülőházát Bükőn emlék-

. táblával jelölik meg. - A pusztaszerit-
lászlói, zalaegerszegi és zalaistvándi ev.
gyülekezetek közös értekezléte Zalaeger-

.szegen az egyházhűség, összetartózandó-:
ság érzelm ének ápolására.

1929. dec. 8. Az Evangéliumi Leány-
egylet leányestéje Salgótarjánban. Előadó:
Victor Erzsébet. - Dec. 14. A soproni
hittudományi fakultás Bethlen Gábor

~~t~l~félt~~s~á~e~st~Yy/ S~~~~~!~S ~~tJelentés a "luther-naptár" pályázatáról.
adók Kapi Béla, Maróthy Jenő, Áprily Az 1931. évre szóló irodalmi pályázat sajnos
Lajos. - Dec. 22. A csikvándi újjáépített nem járt azzal az eredménnyel, amelyet vártunk.
templom megáldása. Megáldotta: Kapi A teljes jutalmat nem adhattuk ki sem a költe-
Béla püspök. - Dec. 30. Lándori Kéler mény-, sem az elbeszélés-, sem a mese-pályá-
Zoltán a dunáninneni ev. egyházkerület zatra, A bíráló bizottság tagjai az idén is
felügyelője meghall. a szerkesztőn kívül Dr. Ruhmann Jenő és

1930. jan. 5-11. Egyetemes imahét. vitéz Magassy Sándor líceumi tanárok voltak.
Febr. 1-2. Az «Ifjú Évek» ifjúsági kon- A határidő (1930. márc, 1.) után és jeligés

ferenciája. Beszédet mondottak: Raffay levél nélkül. a szerző nevével érkezett pálya-
Sándor, Szántó Róbert, Gaudy László, rnunkákat nem vehettünk tekintetbe.
Gáncs Aladár. A . Luther Társaság A bírálatok alapján a döntés megtörtént s
Bethlen Gábor ünnepélye. Előadók: Pekár a jeligés levelek felbontása után a következőket
Gyula, R. Kiss István, Kovács Sándor, állapítottuk meg i •

Maróthy Jenő. 1. Az elbészélés-pályázaton sem jutalmat, sem
Márc. 9. Vitéz Dr. Kendeh-Kirchknopf dicséretet nem nyert egyik pályamunka sem.

Gusztáv halála. - Márc, 20. A dunán- 2. A költemény-pályázaton dicséretet nyert
inneni egyházkerület rendkivüli közgyű- Boldis István (Krisztus a gályán) j Keztyüsné
l~se LándOl:i !<.éler Z?llán felügyelő ~la-1 ~.alogh Margit (Vigyázzatok fiuk) j Miklós vitéz
lala alkalmából. - Marc. 23. «Protestáns [Oszi strófák). .
szociális est'» Salgótarjánban. Előadók: 3 A mese-pályázaton dicséretet nyert vitéz
Amelink (Hollandiából), Haas (Svájcból). Magassy Sándorné (A megtört átoklj Beliczáné
-o-- Márc. 25. A soproni felsőegyházmegye Okolicsányi Éva (Trianon).
presbiteri koníerencíája.

Apr. 4-7. A Bethánia Egylet országos
evangelizáló konferenciája. - Apr. 6. Ti- Pályázati hirdetés az 1932-ik évfolyamra.
száritúli Evangélikus Keresztyén Ifjúsági
Egyesűleti konferencia Orosházán. - Apr.
7. A Protestáns Sajtószövetség kulturestéje
Sopronban. Előadó: Balthazár Dezső ref.
püspök. - Apr. 27. Ifjúsági konferenoia
Celldömölkön. Rész.tvett 450 ifjú. - Apr.
27. Ev. leánycserkész-avatás Győrött, Anna
főhercegnő, a csérkészleányok védő-
asszonya jelenlétében.

Máj. 10. Protestáns sajtóünnepély Bé-
késcsabán. - Máj. 11. A kőbányai ev.
templom alapkőletétele. - Máj. 13. Ifjú-
sági konferencia Győrött. Résztvett 700
ifjú. - Máj. 20-21. A Magyar Evangéli-
kus Lelkész Egyesület tavaszi konferen-
ciája Balassagyarmaton. Ünnepélyes dek-
laráció az ágo hitvallásról.

1930. júni us H. Az ev. tanáregyesület
gyűlés Bonyhádori D. Szigethy Lajos el-
nöklésével, - Jún. 9. A csornai ev. temp-
lom felavatása. - Jún. 22. Csonkamagyar-
ország minden ev. gyülekezetében ünne-
pelték az 'ágostai hitvallás 400 éves év-
Iordulóját.

1930. július 1-4. Szünidei theologiai

konferencia Sopronban. Az utóbbi idők
leglátogatottabb konf'erenciája. Résztvett
4 püspök, 120-150 lelkész, tanár; tanító,
felügyelő. - A konferencia középpontí
témája az ágostai hitvallás volt. Előadók:
D. Dr. Pröhle Károly, D. Kapi ~éla, Dr.
Deák János, Dr. Kiss Jenő, Dr. Stráner
y ilmos, Kemény Lajos, Turóczy Zoltán,
Zierrnann Lajos, Dr. Kovács Sándor;
Scholtz Odön, vitéz Péteri Aladár, Payr
Sándor, BáTÓ Dr. Podmaniczky Pál, Lic.
Dr. Karner Károly: Ezentúl a theologiai
fakultás minden évben tart konferenciát.
~- Júl. 5-7. Keresztyén ·Leányegyesi.iletek
konf'erenciája Sbpronban. .

A Luther-Naptár szerkesztősége pályázatot
hirdet: 1. elbeszélésre, 2. tárcacikkszerű
rövid rajzra, életképre, 3. lírai költe-
ményre, 4. mesére.

Az elbeszélés pályadíja: 70. pengő, a
tárcacikkszerű rajzé: 40 pengő, a lírai
költeményé: 32 pengÖ, a meséé: 60 P.

. Az elbeszélés rendes nagyságú betűkkel,
vagy gépírással, csak az egyik oldalra írva, 2,
margóval ellátott teljes ívnél, azaz 8 ívnagy-
ságú oldalnál, a rajz és elmefuUatásnál ugyan-
olyan kiállításban 1 ívnél, azaz 4 í v nagyságú
oldalnál több nem lehet.

A dicséretben részesített, közlésre felvett
pályamunkáért a szerkesztöség utólag megfelelő
honoráriumot ad. A [utolmazoit és dijazott mű
a Luther-Naptár tulajdona ~A pálya díj az el-
bírálás után azonnal escdé kes

Nyomtatásban már megjelent művel
pályázni nem lehet. A pályázat titkos.

A jeligés levéllel ellátott pályamunkák 1931
március 1-ig a következő címre kűldendök :
A Luther-Naptár szerkesztősége, Sopron,
Hunyadi János-utca 9.



162

Ev, egyházi tiszti névtár_

Ellenőr: Szelényi Gyula Budapest, IV.
Deák-tér 4.

Számvevő: Sándy Gyula Budapest, II.
Toldv-utca 20.

Levéltáros: dr. Scholtz Oszkár Budapest,
VIlI. Szentkirályi-utca 51.

Egyházi főjegyző: Sárkány Béla, Kecs-
kemét. .

Világi főjegyző: dr. Scholtz Oszkár Buda-
I. Az egyetemes egyház tisztviselői. pest, VIlI. Szentkirályi-utca 51.

Egyházi és iskolai felügyelő: D. báró Egyházi jegyző: Magócs Károly, Irsa.
Radvánszky Albert Budapest, VIlI. Világi jegyző: dr. Lányi Márton Buda-
Ullői-út 16 a. pest, 1. Ráth György-utca 18.

Egyházi elnök: D. Geduly Henrik püs- Ker. tanfelügyelök : Bartos Pál lelkész,
pök, Nyiregyháza. Szarvas és dr. Hittrich Odön főigazgató

Budapest, Vilma királyné-út 51.
Világi főjegyző: dr. Szelényi Aladár Buda-
pest, IV. Ferenc József-rakpart 3. Tele- 1. Aradi-békési esp.: dr. Szeberényi La-

ton Aut. 843-87. jos Zsigmond, békéscsabai lelkész; fel-
Világi tb. főjegyző: dr. Lehotzky Antal, ügyelő: dr. Sailer Vilmos ügyvéd, Bé-

Monor. késcsaba.
Világi aljegyző: vitéz dr. Pétery Aladár 2. Békési esp.: Kovács Andor, orosházai

Budapest, IV. Molnár-utca 17. Telefon lelkész; felügyelő: dr. Mázor Elemér,
Au. 840-81. Szarvas.

Egyházi főjegyző: Zongor Béla, Körmend. 3. Budapesti esp.: Broschkó G. Adolf,
Egyházi aljegyzők: Tóth József, Fancsal Budapest; felügyelő: dr. Mikler Károly

és Kardos Gyula, Balássagyarmat. Budapest, Rudolf-rakpart 5.
Tanügyi biz. elnöke: dr. Mágócsy-Dietz 4. Csanádi-csongrádi esp.: Saguly János,

Sándor Budapest, 1. Márvány-utca 33, pitvarosi lelkész; felügyelő: dr. Purgly
Telefon Au. 573-21. László, Makó. ,

Tanügyi bii. alelnöke: dr. Melich János 5 Felsőpestmegyeí esp.: választás alatt.
Budapest, VIlI. Baross-u. 77. 6. Középpestmegyei esp.: választás alatt.

Gyámint. világi elnöke: báró Feilitzsch 7. Alsópestmegyei esp.: választás alatt.
BTelrtfhold A BUd56a4Peslt;..1. Csaba-utca 7 c, Ill. Dunáninneni egyházkerület.

ee on "U. - ':.
Gyámint. egyh. elnöke: Ziermann Lajos, Püs~ök: Kiss István, Sámsonháza (Nó-

Sopron. I grad vm.)
Számvev. vil. elnöke: Zsigmondy Géza, Fe.~üg.ye~ő: dr; S;ztranyavszky Sándor, bel-

~udapest, VII. Damjanich-utca 8. .u~~l ~,l~amh~kar Budapest, Bajza-a, 26.
Számvev. egyh. elnöke: dr. Domján Elek Világi főjegyző: dr. Zelenka Frigyes Bu-
.. Sátoraljaújhely. . ' dapest,). Eszéld-út 13-15.
Ugyész : dr. Rásó Lajos Budapest IV. Egyházi főjegyző: Balogh István, Bokcd

Veress Pálné-u. 7. Telefon Au. 881-00. (Kornárom vm.)
Főtitkár: Kuthy Dezső Budapest VIlI. Világi jegyző: lándori dr. Kéler Bertalan

Szentkirályi-utca 51, 1. 5. Tel~fon J. Budapest, IV. Veress Pálné-utca 15.
413-07. Tb. egyh. jegyzők: dr. Csengődy Lajos,

Pénztáros: Bendl Henrik Budapest IV. Salgótarján, Kirchner Rezső, Sámson-
Deák-tér 4. Telefon Au. 811-09.' háza (Nógrád vm.) .

Ellenőr: Szelényi Gvula Budapest IV. Pénztáros: I3endl Henrik Budapest, IV.
Deák-tér 4. Telefon Au. 811-09.' Deák Ferenc-tér 4.

Levéltáros: dr .. ~c~oltz Oszkár Budapest, Szám:~vő: Podhradszky János, Tordas
1 VIII.".Szem.:lur~IY,~-utca 51, II. (FeJer vm.)

Nyugdíjint. ugyvlVO:. ~utJ;1y Dezső Buda- Elle~őr: Kirchner Gyula Budapest, I.
pest, VIlI. Szentkirályí-utca 51, 1. 5. Városmajor-ú. 30.
Telefon J. 413-07. Könyvelő: Horch Ernő Budapest IV
. Deá'k Ferenc-tér 4. ,.

ll. Bányai egyházkerület. Ügyész: dr. Handel Béla ügyvéd Buda-
Püspök: dr. Raffav Sándor Budapest, IV. pest, IX. Ráday-u. 15.

Deák-tér 4. . Levéltáros: Kardos Gyula, Balassagyar-
Felügyelő: dr. Pesthy Pál Budapest, II. mat.

Ermelléki-ú t 11. Tiszteletbeli űuvész : dr. Mittacsek Kor-
Ügyész: dr. Mészáros Gyula Budapest, nél Budapest; VIlI. József-kőrút 31 a.

IV. Királv Pál-uo 9. Missziói lelkész és püspöki titkár: Kirch-
Püspöki irodavezető: Bezegh Sámuel Bu- ner Rezső, Sámsonháza (Nógrád vm.)

dapest, IV. Deák-tér 4. 1. Fejérkomáromi esp.: Balogh István,
"Ker. missziói lelkész: jelenleg üresedés- hokodi lelkész; alesperes: Podhradszky

ben. -.J ános, tordasi lelkész; felügyelő: dr.
t)énztáros: Bendl Henrik, Budapest IV. Handel Béla, ügyvéd; másodfelügyelö:

p~ák-tér 4. . 'lándori dr. Kéler Bertalan; Budapest.

A bírálóbizottság jelentését a Luther-Naptár
1932. évfolyama fogja· kőzölni.

Sopron, 1930. aug. 30.
A ..Luther-Kaptár"Szerkesztösége.



2. Mosoni esp.: Wenk Károly, hegyes-
halmi lelkész; felügyelő: dr. Steltzer
Mátyás, vármegyei tiszti főügyész, Győr.

3. Nógrádi esp.: Mihalovics Samu, béri
lelkész; alesperes: Kardos Gyula, ba-
lassagyarmati lelkész; felügyelő: Okoli-
csányi Gyula, nyug .. bankigazgató, Bu-
dapest; . másodfelügyelő : Rákóczy Ist-
ván, nyug. főispán, Balassagyarmat.

IV. Dunántúli egyházkerület.
Püspök: D. Kapi Béla, Győr.
Felügyelő: dr. Mesterházy Ernő, Nagy-

geresd (Sopron megye).
Egyh. főjegyző: Németh Károly, Lébény

(Moson megye).
Világi főjegyző: dr. Ajkay Béla, Répcelak.
Egyházi aljegyző: Zongor Béla, Körmend.
Világi aljegyző: dr. Berzsenyi Adám, Ke-

menessőrnjén (Vas megye).
Főszámvevő: Hanzmann Károly, Sopron.
Ügyész: Berecz Abel, Sopron.
Pénztáros: Mühl Nándor, Sopron.
Ellenőr: Wojtech Vilmos, Sopron.
Levéltáros: Németh Sámuel, Sopron.
Püspöki titkár: László Miklós, Győr.
1. Alsósoproni esp.: Farkas Elemér, Bűk ;

felügyelő: dr. Ajkay Béla földbirtokos,
Répcelak.

2. Felsősoproni esp.: Scholtz Odön, Ag-
falva; felügyelő: dr. Schindler András,
Sopron.

3. Györi esp.: Németh Károly, Lébény ;
felügyelő: üresedésben.

4. Kemenesaljai esp.: Molitorisz János,
Ostffyasszonyfa; felügyelő: dukai - Ta-
kách Ferenc, Duka.

5. Középvasi esp.: Zongor Béla, Körmend ;
felügyelő: szentmártoni Radó Lajos,
felsőházi tag, Szombathely és Répcelak.

6. Somogyi esp.: Mesterházy Sándor, Ne-
mespátró; felügyelő: dr. Ittzés Zsig-
mond, Kaposvár

7. Tolna-baranya-somogyi esp. : Schöll
Lajos, Hidas; alesperes: Müller Ró-
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bert, Felsőnána ; felügyelő: dr. Pesthy,
Pál nyug. igazságügyminiszter Budapest
és Ozd (Tolna m.); másodfelügyelő :
Koritsanszky Ottó, Budapest.

8. Veszprémi esp.: Takács Elek, Homok-
bödöge; felügyelő: Mihály Sándor, gaz-
dasági felügyelő, Pápa.

9. Zalai esp.: Nagy Lajos, Szentantalfa ;
felügyelő: dr. Berzsenyi Jenő, nyug,
járásbiró, Keszthely.

V. Tiszai egyházkerület.
Püspök: D. Geduly Henrik, Nyiregyháza.
Felügyelő: dr. Zelenka Lajos, 'kir. kúriai

biró, kir. táblai tanácselnök, főrendi-
házi tag, Budapest. .

Püspöki titkár: Hronyecz József, Nyir-
egyháza.

Egyházi főjegyző: Duszík Lajos, miskolci
lelkész.

Világi főjegyző: dr. Zsedényi Béla, jog-
akad. tanár, Miskolc.

Egyházi jegyzők: Marcsek János, Ozd és
Vietőrisz László, diósvasgyári hitok-
tató-lelkész.

Világi jegyző: Szohor Pál, Nyíregyháza.
Ker. pénztárkezelő, levéltáros és iroda-

igazgató : Hronyecz József, Nyíregyháza.
Számvevő: Nemes Károly, diósgyőri lel-

kész.
Egyházker. ügyészek: dr. Vietórisz Ist-

ván, dr. Salzmann Ottó, kir. ügyész,
Nyíregyháza, dr. Bartus Dezső, Miskolc,
dr. Röck Aladár, Miskolc,

1. Hegyaljai esp.: emes Károly, diós-
győri lelkész; felügyelő: dr. Lichtenstein
László, Miskolc ; számvevőszéki elnök
és tanügyi esperes: Tóth József, fan-
csali lelkész; számvevőszéki v. elnök:
Platthy Mihály bírtokos, kormányfő-
tanácsos, Felsőkázsmárk,

2. Tiszavidéld egyházmegyei esp.: Dr.
Dornján Elek, sa toralj aújhelyi lelkész;
felügyelő: dr. Handel Vilmos, egy.
tanár, Debrecen.

,
Elő Kőszál, élő Kövek.

A Jézus megkisértetéséről szóló evan-
géliom mindjárt pályája kezdetén olyan
elérhetetlenül magasra emeli őt, hogy mi
gyarló emberek csak bámulattal és cso-
dálattal tekinthetünk fel reá.

A pusztában találjuk őt, ahol 40 napig
nélkülöz. Kinozza éhség, gyötri szomjú-
ság, lábait a homok, arcát a nap heve
égeti. Körülötte ijesztő a csend, elhagya-
tottság; árvaság a sorsa. A puszta mintha
kripta-sírja volna. Ilyen körülmények kö-
zött lepi meg a kisértő. Ott támadja,
ahol leginkább megsebezhetőnek véli.
Éhezik, tehát arra hívja fel, hogy a kö-
veket változtassa kenyérré. Elhagyatott,
tehát irigyelt sorsot, hatalmat, hiú dicső-

«Távozzál el tőlem sáiánl» Luk. IV. 8.

séget ragyogtat fel előtte. Nélkülöző, sze-
gény, tehát gazdagsággal, kincsekkel igyek-
szik elkápráztatni szemeit.

Jézus hallja a kísértö . szavát, csábító
hangja azonban nem hat rá, sőt mint
ébresztő vészharang kongása zúg füleibe.
Válasza határozott, elutasító, mint menny-
dörgés zeng a sátán felé: «az ember nem
csak kenyérrel él, hanem az Istennek
minden iqéjéuel». «Ne kisértsed a te Ura-
dat lsi etiedet.» «Távozzál el én tőlem
Sátán; mert meg va.gyon irva: a te Ura-
dal . Istenedet imádjad és csak őneki
szolqál]»

Jézus feleletében határozottság, meg-
másíthatatlan eltökéltség nyilatkozik 'meg.
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S amit pályája kezdetén akisértőnek ki- nek a szeldák s mammon imádó ban-
jelentett, azt földi élete további folya- dilák országszerte fényes nappal lopnak,
mán be is bizonyította s golgothai ke- raboln ak. A szabadság földjén ilyen nagy
reszthalálával meg is pecsételle. a lelki szolgaság IAmammon ennyire

Élő kőszál Ű, akihez mi mint repkény úrrá lelt a lelkek fölötti
simúlunk.· Chinában sok ezer ember pusztúl el

örök példánk Ű, akit követnünk kell. éhségében. A sátán visszatartja az em-
2000 esztendő folyamán voltak sokan, berek kezeit, hogy segítsenek .a nyomor-

akik követték ki a pusztaságba s onnan gókon,
a küzdelem terére, majd a Golgothára. Oroszországban lerombolják a íemplo-

A hozzá hívek martiromságának része- mokal s kitőrülni igyekeznek az emberi
seivé lettek, vértanúságában oszjoztak. lelkekből Isten képét! A XX-ik század

Az élő kőszál mellé élő kövek sorakoz- büszkén, Letszelegve ragyogó világának
tak, amelyek mindenikére Jézus győzelmi arcát ilyen emberietlen, visszataszító, ilyen
jelszava van felírva: «a te Uradat Iste- pokolian sötét képek rútírják el.
nedel imádjad és csak őneki szolqál]!» S mindez a miatt, mert a kísértőnek nem

Krisztus egyik hű követője, tántorítha- tudnak ellene állani s a sátánnal nem
tallan híve, eszméinek bátor harcosa, a rnernek szembeszállni az emberek. Ma
mi nagy reformálorunk : Luther. Az élő újból aranyborjú a kenyér, a dicsöség,
kőszál lábánál élő kő , akit kenyér, dicső- a gazdagság, ezek körül jár ma örűlt
ség, gazdagság ki nem mozdított helyé- táncot az egész világ.
bő}. Neu;. félt .más, ha~3l1mat~nem ismert Képezzetek ti szigetet, magyal' testvé-
mas ve;zelt, ~,en:..sZ?lg.a,lt.n:;~~ urat. cTsak reim, a vadúl hullámzó világ tengerben I
Ist~nt es az o },ul~ottJ~t. h.I}SZtuSt. Nem Emelkedjetek ki mint kőszál a háborgó
h::)olt meg mas ~g~zsag ~lott, csak r az 'habok közül s kiáltsátok oda hittel a
elott, amelyet Krls~tus }11r,detett. Nen~ tévelygőknek. mutassátolc meg szilárd
enged,elmeskedett r l~las torvenynel;, cs~l, akarattal az erőtleneknek s bizonyítsátok
ann.al" ?me~y:~ Krisztus ~ozott. Nem ~s- be igaz keresztyén élettel a mammorr
mer I~~S ke",)el?:let, c~~k azt, "an;el);~ imádó knak, hogy nem csak, k,enyérrel él
I~ten ai(~~ZLa K; I~Z!USaltal ~ b~no~ .'~ ar ember s hogy nem a saiannak szol-
lagra. Igéret, csa~lÍ~s" fene.ye",etes, átok IgáltOk hanem Istennek!
hatalom, rang, dicsőség, mínd nem ha- .' , . .. ,
tottak rá. mind nem érintették. Szikla lVIu:den nepnek kolelessege ezt cse~e-
szilárd hite, törhetetlen, acélos jelleme kedni, d~ nekünk magyaroknak s~az-
így győzedelmeskedett minden akadályon, s~o~'osan e~ ~zersze~'esen az" mert haz:;nk
így szerzelt diadalt az evangéliomnak. regi .nag~~aganak vl;;s~any~resét cs~k ~gy

Vannak nekünk hőseink vannak kőve- r~melhel.luk, ha bIZO, szívvel, hitteljes
tésre érdemes elődeink. akiket hasonló- lelekkel Istennek szolgálunk.
képpen nem tudott sem megléveszteni, Nekünk mint evangélikusolmak, mint
sem eltévelvíteni semmi erő és semmi Krisztus követőinek minden kísértéssel s
hatalom. . minden csábítással szemben csak egy vá-

Ecvházunk történelme őrzi áldott em- laszunk lehel. ez: «Távozzál el éri tőlem
lékiD(et azon nagy férfiaknak, akik hi- sátán!" ,
~akre, al.lmt nem ismertek aki]< ,vall~suk Előttünk az örök kőszál : Jézus, legyünk
19.~z~agalla legnagyobb l11egpr<:~bal~ala~okrni a hozzá sirnúló élő kövek, kemények,
koz~tt sem tag.~d~~k.. meg;, al~lk. 1I1kapbszilárdak, hogy felépülhessen a mi ren-
leszálltak a bőrtönök mélységeibe, 111-díthetetlen élő hitünkön a, Haza Vallás
kábh e!églek a u;ág!ya tűzében, inkább és egyház 'iránt való hűségü.nkön 'a szebb
elpusztúltak a gályákon, de meg nem s boldogabb jövendő.
törtek s egyházuktól el nem szakadtak. Ko ács Andor, esperes.

Termel-e a mai kor ilyen hitvallókat, v
ilyen hiívédöket ? Ellene tud-é állani a
Ulai romlott idegzetű, gyenge akaratú
ember akisértőnek ?

Ma, amikor olyan kevés a kenyér s
oly sok az éhező; ma, amikor a mam-
mon, a földi jó sokak számára a meny-
nyire elérhetetlen, éppen annyira óhaj-
tott ; ma, 'amikor annyi szfvnek álma a
hiú dicsőség ragyogása s a durva· erő és
a hatalom annyi uralkodás után esengő
ernbernek beteges vágya: ma megtu-
dunk-e állani a kisértő előtt s vissza
tudjuk-e utasítani a csábító' sátánt?

Az emberiség életét borzalmas seb-
helyek borítják s rettenetesen sötét ké-
peket velit vászonra előttünk a világ. A
sokat emlegetett, az irigyelt és gazdag
Amerika földjén gomba módra keletkez-

Hiszek egy Istenben,
Hiszek ~gy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!

"Jőjjetek én hozzám"
. Evangelikus hetilap.

Laptulajdonos : Bányai ev. egyházkerület.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VIT.,Dembínszky-u. 33.
Előfizetés egy évre 2 pengő.
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Országos vásárok Magyarország mai területén.
Használt rövidítések: áv. = állatvásár, kv. = kir akóvásár, e. . előtt, u. = után, mege. = meg-
előző, köv. = követő, közv. = közvetlen, közn. = köznapon, mfo.gl.= magában foglaló, v. =

vagy, vm. = vármegye, ó-n. sz. = ó-naptár szer int, legköz. = legközelebb ..

,\cs Komáromm. husvétot köv. hétf., okt. Badacsonylomaj ·Zalam. márc. 12, szept.
utolsó hétfőjén. 1, ha ünn., köv. közn.

Acsa Pestrn. ápr. és okt. hónapok utolsó Raja febr. 14-ét megel. vas., ápr. 24, júl.
hétí., ha ünnep, úgy a kőv. legköz. közn. 22, szept. 21, dec. 6. Ha hét közepe,

Abaujszánló Abauj-Torna m. Nagycsü- megel. vas. és hétf.
törlök e. szerdán, júl. 13, okt. 5, dec. Bajna Esztergomm. febr. 16, május 16,
7, ha a három utóbbi nem szerdára aug. 16, nov. 16. mfogl. hetek szerdá-
esik, a köv. legk. szerd., ha a határu. ján és csütörtökön.
ünnepre esnek, a kőzv, köv. közn. Bakonya Baranyarn. jún. 21, ha vas. v.

Abádszalok: J.-N.-K.-Szölnok 111. febr. 16, ünnep, kóv. közn., szept. 29.
máj. 18, aug. 10 és nov. ll-ét mfogL Balassagyarma! Nógrádm. jan. 6-át megel.
vas. és hétf. hétf. és kedden, febr. 2. megel. hétf. és

Abony Pestm. márc, 19, aug. 20 és nov. . kedd, ha vas. esik, a kőv, hétf. és kedd,
30, vas. v. ünn. eselén a köv .. közn. «T .aetare» vas. köv. hétf. és kedd, máj.

Adánd Somogym. «Laetare». vas., Nep. I-ét megel. hétf., kedd, jún. 24-ét mfogl.
Ján., Urszine változása és Mindszent na- hétf. és kedd, aug. 20-át és szept. 29-ét
pokban mfogl. hetekben hétf. mfogl. hétf. és kedd, nov. I-ét mfogl.

Adony Fejérrn. ápr. 2, jún .. 16, szept. 15, hétf. és kedd, első n. áv., másodu. kv.
nov. 24. Balalonendréd. Somogym. rnárc. 15, júl.

Ajka Veszprémm. márc. első" hetében szer- 15, szept. 15. mfogl. csüt., ha ünnep,
dán, Péter-Pál nap., Szt. Istv. nap., Szt. köv. közn.
Márton napot mfogl. hét .szerdáján. Balalonfüred Zalam. jan. 14, ápr. 15,. júl.

Akaneto Pes tm. márc. ll::ét, szept. 9-ét 11, szept. 11. mfogl. szerdán kv, és áv,
megel. hétf. á. v. és kedden kv, Balatonlelte Somogym. Husvét u. kedden,

rt/nr Fejérrn. júl. 25, okt. l.mfogl. hétf., Imáj. 9, ha vas., legk. hétközn., Kisasz-
ha ünn., köv. közn, I szenyn. el. hétf., Farkas n. kv. és áv.

Alaftyán J.-N.-K.-Szolnokm. jún. 9, nov. Balaton[őkajár Veszprérnm. ápr. utolsó,
4. ha ünn. v. vas., köv. kőzn, aug. és nov. első csüt., ha ünn., kőv.

Alberti Pestrn. máj. 16, júl. 13, nov. 5-ét köznapon.
megel. vas. és hétf. Előző nap áv., más- Balatons zabadi Veszprémm. márc. 1, okt.
nap kv. 1. mfogl. hétf'. .

Alcsui -Fejérm. József napot, Erzs. napot Balkáruj Szabolcsm. ápr. 1, nov. 1 és dec.
mfogJ. csüt., ha ünn., köv. csüt. 25. n. rriegel. és aug. 20-át mfogl. kedd.

Al pár Peslm. virágvas. és okt. LO-ét meg- kv. és áv,
előző vasárnapon. Bal mo zuiuáros Hajdum. febr. 2, máj. 25,

Alsonémedi Pestm, ápr. 2, júl. 4, szept. aug. 14, nov. 19. n. mfogl. szerdán áv.
2, dec. 3, mfogl.vasárnap és héttöri. ( és kv. /

Als6patyi Vasm. febr. 3, máj. 4,szept. 'p;ánoks:zenlgyöryy Zalam. ápr. 24, jún.'
4, nov. 4. 21, aug. 3, nov. 20.

JUsóság Vasm. ápr. 4, máj. 25, szept. 21, Bánréce Gömör K.-Hontm -, márc. 18, és
nov. 5, ha űnn., köv. napon kv. és áv, szept. 6. .

Apátialua Csanádrn. ápr. 24, júl. 26, Baranyajenő Baranyarn. jún. 2, okt. 21,
szept, 8 és nov. 25. u. szomb., ha ünn., ha vas. v. ünn., a köv. legköz. közn.
k öv. közn, Barcs Somogym. ápr. 1, jún. 24, szept.

Apc Hevesm. jan. 15, márc, 19. megel. 2, dec. 9, ha ünnep, legköz. közn.
hétf., aug. l-én. ha ez. szemb. v. vas., Bála Tolnam. máj. 4-ét és okt. 15-ét ma-
a kőv. hétf'.: okt. 15. megel. hétf. I gábafogl. hétf. kv, és áv ..

Aposiaq Pestm. jún. 24-ét és okt. 12-ét Báias zék Tolnam. márc, 19, jún. 16, szept.
hét keddjén. 24 és okt. 28-át megel. hétf. n. áv. és kv.

r1rló Borsódrn. ápr. 20, szept 20, ha hétf. Báié Somogym. márc, 10, máj. 25, aug.
esnek, ellerik. esetb. a megél. hétf. 29 és okt. 9, ha vas., v. ünnep, követ-

Atpás Sopronm. jún. 6, szept. 11. kezö köznapon.
Aszód Pes tm. márc, 19, áld. csüt., Szent Battonua Csanádrn. Judica v. feketevas.

Istv. és Szt. Márton n. u. péntek. előtti, jún. 29. utáni, nov. 5-ike előtti
Altala Somogym. márc. 16, nov. 5, ha ,nén leki napokat megeJ. szomb. napon

ünn., köv. 'közn. áv., vasárnap kv. _
Babocsa Somogym. márc. 19, Szenthá- Becsehely Zalam. márc. 19, máj. 11, szep-

rornság vas. u. hétf., aug. 24, nov. 30. teruber 11 és okt. 13.
Rácsalmás Bácsm. febr, 9, máj. 1, szept. Békés Békésm. márc. 24, jún. 20, szepl

14 és nov. 22, ha vas. esnek, a köv, 29, ha nem vas. esnek, mindig a megél.
hétf., ha más napra, az ezt megél. hétf. vas. Ezt megel. 2 napon áv., nov. 25-ét
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megel. pént, és szomb., ha szomb. esik,
ezen a napon kv. az el. levő pént. áv.

Békéscsaba Békésm. febr. hó utolsó, jún.
3., okt. 4., dec. 1. hétf. (rnarhavásár),
keddjén (lóvásár), szerdáján kv. luk-
szuslóvásár ápr. 24.

Bélapátialoa Borsodm. márc. 19, máj. 29,
aug. 14, nov. 30. -

Berenos Szabolcsm. lásd Rétkozberencs.
Bereityóujfalu Biharm. ápr. 24, aug. 15,

okt. 9. napját megel. hét és febr. havá-
nak első csütörtö kén.

Berkesd Baranyarn. márc. 2, jún. 30, ha
vasárnap, a köv. közn.

Berzence Somogym. fekete vas. u. hétfő,
jun. 13, aug. 10, dec. 19, ha vas. v. ün-
nep, a kőv. hétközn. kv. és áv.

Bicske Fejérrn. jan. 25-ét, máj. 3-ál, Ja-
kab napot (júl.), Máté ev. napot (szept.)
mfogl. keddjén (áv.) és szerdáján (kv.).

Biharkeresztes Biharm. máj. 29-ét, szept.
12-ét mfogl. hét szerdai napján.

Biharnagybajom Biharm. márc. 4, június
4, szeptember 27.

Boqdása Baranyam. márc. 18, aug. 14, ha
vasárnap v. ünnep, a köv, legk. hétk,

Bodajk Fejérm, újév u., jún. 29 u. szent
Mihály n. u. hétf. napokon kv. és áv.
egy napon.'

Bodroqkereszlur Zemplénm. febr. 24-ét,
aug. 24-ét és nov. 24-ét mfogl. hét csü-
törtök és pünkösd utáni csütörtök.

Bodvaszilas Abauj- T.-m.márc. 19, jún.
24, nov. 25 csütörtökön, ha e napok
nem csütörtökre esnek, amegel. csüt.;
karácsony első napja el. csütörtök.

Bonyhád Tolnam. márc. 6, máj. 1, júl. 10
és szept. 4-et mfogl. hét és dec. 8-át
megel. hétf. áv. és kedden kv. .

Bő Sopronm. febr. 6, máj. 9, aug. lD,
okt. 4.

Böhönye Sornogym. márc. 19, Urnapot
köv. napon, júl. 20, aug. 21.

Budapest márc. más. vas. (.Józsefn. vás.),
máj. utolsó vas. (Medárdnapi vás.),
aug. harm. vas., nov. első vas. (Lipót-
napi vás.). A kirakó vásárok a fenti
határn. kezdődnek, két héten át, a má-
sodik hét szombatjáig tartanak. A mar-
ha- és Ióvásárole a vásári időtartam
második vas. és hétf. tartatnak. A ki-
rakó vásárok első napját megel. szer-
dai naptól a köv. második keddi nap-
jáig bőrirha vásáro A köv. egész tar-
tama alatt horvásár. Lóvásárok : ápr.
24-ét mfogl. hét vas. el. vas. hétf.' és
kedden, okt. első vas. hétfőjén és kedd-
jén. Lukszuslóvásár márc. 21; 22, 23.

Büdszentmihály .Szabolcs- és Ungm. jan.
25-ét, júl. 24-ét, okt. 18-át mfogl. hét-
főjén, ápr. 23-át mfogl. keddjén.

Bük Sopronm. márc, és szept. első szer-
dáján, ha ünn., köv. kőzn ..

flükkösd Baranyam. márc. 25 Szenthá-
romság U. hétf., okt. 4, nov. 11: Ha e
napok vas. V. ünn. esnek, a köv. közn.

Bűssű Somogym. febr. 16, ápr. 28, jún. 8,
aug. 21. Ha ünnep, a köv. napon.

Csás;:ár Kornáromm. Vince napot és Teréz
napot mfogl. csül., ha ünn., a köv. közn,

Cece Fejérm. fek. vas. u. hétf., Lőrinc és
Miklós nap U. hétf.

Cegléd Pestm. jan. 15, ápr. 16, júl. 22,
nov. 1. napját megel. vas. és hétf.

Celldömölk Vasrn. bőjt első hétfőjén, máj.
16, szept. 1, okt. 24, ha vas. v. ünn.,
a köv. közn.

Cibakliáza PesLm. márc, 31, máj. 30, szept.
15, nov.' 18, ha vas. esnek, az el. levő
szombaton,

Csabrendele Zalam. pünk, előtLi csüt., Lő-
rinc el. csüt., hushagyókedd utáni csüt.

Csákány Somogym. aug. 15 bucsuvásár.
Csákvár Fehérrn. oc. vas. u., rogaLe vas.

köv. hétf. és kedden, Anna napoL és
Miklós napot mfogl. hét hétf. és kedd-
jén, 1 nap áv., 2 nap kv,

Csanádpalola Csanádm. jan. 31-ét, jun,
Ií-ét, aug. 31-ét, okt. 23-át megelőző
szombaton.

Csapod Sopronm. febr. lD, máj. 22, aug.
17, nov. 23. mfogl. szerdán, ha ünnep-
nap, a köv. hétköznapon.

Csenger Szatmárm, A decemb. kívételé-
vel minden hó 3-ik pént. napj., ha ünn.,
akkor előző pént., kar. el. pénteken.

Csépa J.-N.-K.-Szolnokm. ápr. 12, júl. 12,
szept. 5, dec. 18. . Ha héLközn. esik,
akkor megelőző vasárnap.

Csepreg Sopronm. hamvazósz. U. csüt.
nagycüt., áldozócsüt., U. pént., júl. 29,
szept. 29, karácsony elötti szerda. Ha
a júl. és szept. vásár vas. V. ünnepre
esik, a köv. közn.

Csesztreg Zalam . jan. Hl, márc. 19, máj.
16, aug. 25 és okt. 31.

Csipkerek Vasm. febr. 10 és szept. 17.
Csetény .Veszprémm. ápr. első hétf., okt.

15, ha ünn., a kőv, közn,
Csotujrád Csongrádm. rnárc. 1, máj. 1,

aug. 25 és dec. 10-ét rnegel. vas. kv.,
megel. nap úv. Ha vas. esnek, a vásár

. e nap tartatik.
Csoma Sopronrn. jan. 6, Gergely nap.

Fülöp Jakab nap, sz. Iván, sz. Mihály
és sz. MárLon napján. Ha ünn. V. vas.,
továbbá péntek, SZOl11 bátra v. zsidóün-
nepre esnek, az utánuk köv, hétfőn.

Csögle Veszprémrn. márc. 12, jún. 23,
'.okt. 9. rntogl, hetek hétfői napján.

Csököly Somogym. jan. 25, nagycsül.,
aug. 28, nov. 25. .

Csurgó Somogym. husv. u., punk. u. ked-
den, szept. 1, nov. 20. Ha ez a nap
vas. V. űnn., a kőv. közn.

Darány Somogyrn, márc. 9, aug. 18, nov,
5. Ha ünn. esék, úgy a kőv. hétközn.

Debrecen a remete Antal, sz. György.
Nagyboldogasszony és Dénes napokról
elnevezeLt vásárok 9 napon át tartal-
nak, a vásár az ünnepeket megél. hé-
ten héLf. kezdődik. Nyersterményekre
s iparcikkekre nézve az egész 9 nap
alatt; első héten csül. és pént. juhv.,
szomb. és vas. sertésv., vas. és hétf.
lóv., a második hétnek hétf. és kedd
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napj. pedig marhav. A hortobágyi pusz- Endrőd Békésm, maj. 18, aug. 22, nov.
tán jún. 20-át mfogl. hét csűt. áv. 23, ha ezek a napok szomb. esnek, el-

Dég Veszprémm. husvét hetében csüt., lenkező esetben amegel. szomb. Ha
András napot megel. csüt. ker. Ülln.,' a legköz. közn, .

Decs Tolnam. ápr. Iő-ét és szept. I-ét Enying Veszprémm. sexagesimavas. utáni
mfogL hét hétf., ha ünn., a köv. közn. köznapon, Kisasszony helében hétfőn,

Demecser Szabolcs- és Dngm. ápr. 24-ét, dec. Aprósz. hel. az első közn. .
szepl. 29-ét mfogl. kedden, ha ünnep, Ercsi Fejérm. Leó napot és szept. Mihály
a köv. közn. napot mfogl. hétf. állat-, kedden kv.

Derecske Biharm. jan. 15, ápr. 24, aug. Érd Fejérm. máj. első hétf. és keddjén,
15 és okt. Iő-ét megel. n. el, pént. aug. Iü-ét mfcgl. hét hétfőjén.

Déuauánya J.-N.-K.-Szolnokm. jan. 17, Erdőcsokonya Somogym. febr. 25, husvét
ápr. 15, júl. 5, okt. 12. megel. hétf. és u. csüt., jún. 27, szept. 21 kv. és áv.
kedden; első nap áv., másn. kirakóv. I-Ia vas. v. ünn., a köv. közn.

Deuecser Veszprémrn.: jan. 25, máj. 1, aug. Erdőbénye Zemplénm. jan. 28, ápr. 24,
6 és nov. 1. napját előző hétfői és okt. 28. Ha ünn., a megel. hétf. kv,
keddi napokon. Erdőfelek Hevesm. ápr. 1-2, okt. 15-16.

Di6sjenő Nógrád- és Hontm, kv. és áv.: Érsekuadkerf Nógrád- és Hontm. január
Szt. György nap és András nap heté- I-ét köv. vas., ápr. 23-át, jul. 22-ét
ben hétfőn; kv.: Pál napot, Kisasszony szept. 24-ét megel. vas. !

napot mfogl. hét hétfőjén. _ Esztergom Esztergomm. Gergely, Orbán,
Diósuis:ló Baranyarn. febr. 10, ápr. 1, Lőrinc, Simon-Juda u. köv. hétf., kedd

júl. 13, szept. 10, okt. 26, ha ivas. v. és sierda áv, és kv.
ünn., a köv. közn. Eujek Fejérm. máj. 8, szept. 8. hetében

Dombovár Tolnam. márc. 28-át köv. és csüt., ha ünnep, a kőv, közn,
szept, 28-át mezel. szerdán, ha ünn., a F dd TI' 12 kt 15 1köv, hétközn.: Vízkereszt, Szentgyörgy, a o nam. marc. ,o. . mege.
S 't ., 30 ' 1 hétf. és júl. 25. első v. ezt "köv. hétf.
zenl:pe er napJ~t s nov. _ -a~ ,,?ege. Fegyvernek puszta J.-N.-K.-Szolnokmegye

szerdán, ha ez UlID.,.a kov. !Iet!,?zn? márc. 1, jún. 1, szept. 14, nov. 20. hetéb.
Do.,!,brád, Szabolc~m. Jan. 15" ap~.lhs ~8, vas. és hétt.; első n. áv., másn. kv.

J.ul...8es okt. 8-at ~f~gl. het ~~t~. I Felsődabas Pes tm. febr. 18-át, aug. 3-át,
Do~rok(!z, Toln,a~. ylragvas. elötti, Ist- nov. I-ét megel. vas., máj. első vas.'

~an }m'aly utam, hetf. . '99 Fe!sőifeg Tolnam. Balázs nap, Szen't
Do.mso,d Pes tm. ma;c. T 7, jun. _~~,aug~ T 10. György, Kisasszony és Katalin napokat

av. es nyers termen) v., a köv. ~: 1". mfogl. hétfőn és kedden.
Drávafok "Somogym. fe?r. 15, ~aJus ..20, Fclsőrönök Vasm. búcsú' köv. Imre na,p-

szept. lu, ha vas. v. unn., a köv. közn. . it ( 5) 1'0" ra a' ap
fl f "ld á TI' 25 ét f 1 Ja nov. . ,v., s rn .una o , v r o na~: ~arc~ - m og. Felsősegesd Somogym. márc. 30, júl 2,

hétf. :s kedd~n, punkosdo~ mfogl. ke~- u hétf. szept. 8. mezel hétf. nov. 25 kv.
den es szerdan, aug. 20-at, .nov. t-ét . , ," ",. G'.. 1'"
mfogl: hétf. és kedden, .első nap áv., Feritirákos ~ol?ronm; ~zen.~..' y?~gy e ötti
második kv. Ha a határn. hétf.' vagy é~ szent M.lh~ly utam csutor~~l,.
keddre esnek, azon a héten kedden és Fel.tősze!ltmzk{os .Sopn:)l:~. bOJt har~a:
szerdán, ill. szerdán és csüt. dlk ~etf.,. pünkösd ut~n.l k~d~en, Mate

Dunapala] Pestm. febr. 19, ápr. 14, jún. ~ap es Mlkl?s nap yt~m hetfon.
29, old. 4 és dec. 13-át megel. hétf. és Fofdeák Csanadm. Maty~s napot, Cantate.
kedd; ha ker. ünn., a köv. Í{özn. es öransyal .napol~at es Boldogas~zoo.y

Dunapentele Fejérm, sz. György napot, f<?g~ntatasa unnepet ~ege_l. pént. av., a
sz. Hárornságvas., Kisasszonynapot ma- .:n.~(Qv.,s~ombaton p~dlg kv.
gábafogL hétf. és az első adventi vas. Fűtopsrállás Pestm. apr. ?-9-t, júniijs
u. kőv, hétf. • 17-18-t, sz~pt.· 5,-6-t, es deo. 6-7-t

Dunaszekcső Baranyarn. márc, 12, Szent- .!llegel. vas. av., hetf. ~v. ."
hárornság u. hétf., szept. 1, nov. 5. Ha Fűzesobomj Hevesm. marc. 12, JU;tlUS~2,
ünnep v. vasárn., a köv. hétf. s~ept.. 12, ,d~c., 12. megel. vas. av., het-

Dunavecse Pestm. febr. második, május fon Jnrakovasar., .,
első, júl. utolsó, szept. utolsó hétf. (áv.) Fii.zes(juarmat Békésm. marc. 29-30, jun,
és keddjén (kv.). Ha ünn., a köv. közn, 10-11, aug. 25-26, okt. 24-25. Hanem

Edelény Borsod-Gőmör-Kishontrn. január szombat, vas. e~nek, a ~egel. szomb.
Iő-ét, ápr. Iő-ét, júl. Iő-ét, okt. Iő-ét ~zar)Ta~n;arha-, juh-, sertés-, vas. a k.
megel. csüt., ha ker. v. zsidó ünn., a es lóvásár.
megelőző kedden. Galambok Zalarn. febr. 16, aug. 2. előtti

Eqer Hevesm. Vízker. u. hétf., Pongrác n. hétfőn. .. . .
hetében hétf., Sarlósboldogassz. u. hétf., Gálos]a Somogym. márc. 12, máj. 16, JÚl.
szept. 28 és 29 marhav. 29 és 30 kv. 3, aug. 21, szept. 21, ha ünn., v. vas.,

Eqerá.q Baranyarn. ápr. 5, jún. 15, okt. akkor a kőv, hétl~özn.
11, ha vas. v. ünn., a köv. legköz. közn. Gatnás Somogym. Jún. 6, szept. 18, ha

Eqeruár Vasm, rhárc.' 19, nov. 25. vas. v. ünnep, a köv. kőzn,
Egyed Sopronrn. márc. 1, okt. 29, ünn. és Gasztotuj Vasrn. Urnapot és Sarlóshol-
. vasárn. esetén a köv, közn: dogasszony napot köv. vas. kv.
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Gelej Borsodm. ápr. 24, nov. 19-ét mfogl.

kedden, .
Gelse Zalam. máj. 11, okt. 26, ha vas., a

következö köznapon.
Geszlely Zemplénm. jan. 25 (Pál ford),

ápr, l2 (Gyula), jún. 29 (Péter és Pál),
old. 26 (Demet.) het. eső keddi nap.

Gitidlicsalád Tolnam. jún. 20-t,. okt. 23-t
mfog1. csüt., ha ünn., a köv. közn,

Godisa Baranyam. máj. 29, okt. 9, ha vas.
vagy ünnep, a k öv. közn.

Gödöllő Pestm. József, Péter-PáJ,' Szent
Mihály, Luca napot kőv. hétf.

Gönc Abaúj- Tornam. márc., jún., aug.,
okt., dec. hónapok 2-ík keddi n., ha
ünn., akkor a hónap 3-ile keddjén.

Görcsöny Baranyam. febr. 24, máj. 25,
aug. 24, nov. 5.

Gijékérujes Somogym. máj. 1, okt. 30, ha
vas. és ünn. esnek, a köv. közn.

Gyomn- Békésm. márc, 10 és 11, június
1-2, aug. 15-16, nov. 15-16-át meg-
előző pént. áv., szomb. lóv., vas. kv.

Cyömöre Győrm., márc. és okt. hónapok
első keddjén, ha erek ünnepek, a köv,
hétköznapon. .

(;yömrő Pes tm. márc, 30, okt. 15, ha
vas. v. ünn., a köv. közn.

Gyöng!Jö8 Hevesm. febr. 3, máj. 25, aug.
24, nov. 19, ha ezek a napok nem hétf.
esnek, ezeket a napokat megel. hétf.,
ha pedig a hélf. napok ünn. esnek, a
köv. hétközn., márc, 2. pént. tenyész-
állaivásár. _

Gyöngyösmellék Sornogym. ápr. 5-ét, okt.
5-ét mtogl. hét hétf. és keddjén, aug.
21, ha vas. v. ünn., a legköz. közn.

Gyön!, Tolnam. hushagyókedd előtti csüt.
áv., szept. 29 kv., pünkösd elötti csűl.,
aug. és nov. első csüt. áv. és kv.

Győr jan. 18-át, Urnapját, júl. 22-ét,
szept. 8-át nov. 25-ét a Teréz napját
mfog!. hétfőn, végre nagyhéten. hétfőn,
a határnapokat megel. szomb. és vas.
kizár, lóvásár.

Győrasszony[a . Győrm. maj. 9-l, szept.
14-t, nov. 5-t mfogl. hétf. Ha a szep-
temberi vásár vas. vagy bármelyik vás,

. ünn. esik, a kőv. közn.
Győrszenfmárlon Győrm. József napot

mfog1. csüt., Lőrinc napot mfogl. csüt.,
november 11. Ha ünnepre vagy vasár-
napra esik, a köv. napon.

G!Jula Békésm. Pál fordulást, «Exaudi»
" vasárnapot, július 22-ét és szept. 8-át

megel. het. szerd. hétf. 'délig.
(;Yllfa; Tolnam. ápr. 8,szept. 20, ha vas.

v. únn. esik, a kőv. közn.
(;Ylllakeszi Zalam. ápr. 24, szept. 9 és

29, nov. 11 állatfelhaj tással. Szent Há-
rornság vasárnap utáni hétfőn.

Hatio! Zalarn. Szt. Margit napját kóv.,
Szt. Mihály n. megeL csüt.

Haidubos iórmérur Hajdum. febr. 3, ápr.
1, jún. 24, aug. 25. és nov. 19. .napo t
mfog!. hétf. Ha ünn., a köv. hétf.

Hajdunánás Hajdum. márc. 19, júl. 16,
szept. 14, dec. 4. napokat mfogl. szer-
dán kv, és áv. .

,
Hajós Pes tm. márc. 25, jún. 29 és szept.

29 után köv, hélfőn.
Halászi- Gvőr-Moson-Pozsouvm. február

24-t, jún: 27-t, aug. 20-t, nov. l1-l köv.
hétf., ha ünn., a köv, közn.

Harlea Sopronm .. jún. 29, aug. 24
H arkány Baranyarn. Zsuzsánna,

György, vasas szent Péter és
hetében hétfőn.

Három/a Somogym. márc, 1, nov. HJ,
máj. 6, aug. 30. Ha ünn. v. vas. a kö-
vetkező hétköznap.

Hatoan Hevesm. febr. 9, márc. 9, ápr.
28, jún. 2, aug. 31, okt. 2 és nov. 5.
hetéhen hétlőn és kedden.

Héderoár Györrn. husvét utáni kedden,
Urnap, szept. 8, nov. 25-e utáni hétf.

Heqijíatu Vasm. jún. 8 és nov. l l-ike ll.'

szerdán kv. és áv.
Heg!Jkö Sopronm. husvét előtti és szent

Mihály nap ll. hétf. marhav. és kv ..
Hetes Somogym. márc. első hétfőjén,

máj. első csüt., jún. 18, okt. -l-ik hétf.
Hi mcshá za Baranyarn. máj. 25, aug. ;:i,

ba vas. v. ünn., a köv. közn.
Hod mezőoásárhelu jan. Jézus nevenapja,

vas. és hétf., márc. József napot, Ur-
napot, júl. apostolok oszlását és okt.
szent Gál napot megel. vas. és hétfő,
megelőző szornbat áv.

II oss zuhelémi Baranyarn. rnárc. H, máj.
4-ét mege!. hétf., júl. 20, Szent Ker.
napja előtti hétfőn.

Hosszu pereszteq Vasm. márc. 4" máj. 5,
jún: 30, aug. 21.

Hőgyés: Tolnam. Pál ford., József napja,
Péter és Pál és Lipót napja ll. szerdán,
rnarhav., csüt. kv., szept, első keddjén,
ha ünnep, a köv. közn. .

Igal Somogym. ápr, 24, máj. 22, jún. 24,
szept. 1, okt. 28, nov. 25, ha vas. v.
ünnep, a köv. közn.

1harosberény Somogym. Má íyás napja,
(febr. 24), máj, 16, szept. 21, kv. és áv.

Ikeruár Vasm. rnárc. első szerd., szept.
21 és dec. 21-él megel. szerda.

l rsa Pestm. febr. 14-t, jún. 15-t, szept.
1-1,. dec. B-t megel. hétf. Ha ünnep, a
kőv. hétfőn.

l stuándi Somogym. ápr, 28, jún. 7, aug.
30, okt. 27. Ha ünn~ v. vas., a köv.
napon, a jún. vás. alk, amegel. közn.

Isztimér Fejórrn. József és Mindszent n.
rnfogl. hétfőnjkv. és áv. '

l nán Sopronm. sz. Pál u. Jubilate vas. ll.

,Bertalan nap ll. és Mindsz, u. keddi n.
luáneqerszeq Vasm. jan. 6 ll. szerd., lov.

ápr., júl. és okt. hónapok első szerdán.
Izmény Tolnam. minden év okt. 28-án

bucsu kv, -
l zsák Pestm. márc. 23, júl. 19, okt. ll-ét

megel. vas. áv., hétfőn kv.
Iánosliáza Vasm. márc. 19, pünkösd el.

hétf., aug. 23, nov. 15.
.Tászals6szentgyörgy jan. 10-t, aug. 2-t,

okt. 15-t megel. vasárn, u. hétf., Szent-
háromsúg vas. köv. hétfőn.

Iásza páti J.-N.-K.-Szolnokm. febr. 19, jún.
24, szept. 8, dec. 3. n. megel. hétfőn.

kv.
Szent

Miklós



l ásuirokszállás J.-N.-K.-Szolnokm. febr.
24-25, jún. 15-16, aug. 5-6, szept.
21-22-ét megel. vas. (áv.) és hétf. (kv.)

Iáseberérui márc, 25, máj. 18, aug. 15,
okt. 4, dec. 9-ét mfogl. hétfőjén. Ha
ünnep, a köv. közn,

Jás::.karajenő Pes Im. ápr. 3, júl. 8, okt.
2-ét megel. hétf. Kar. ünn. megel. hétf.

Iás zkisér J.-N.-K.-Szolnokm. febr. 8; ápr.
25, júl. 25, nov. l l-ét megel. vas. (áv.),
hétf. (kv.), máj. 3 (kv.).

Iás zladámi J-N.-K.-Szolnpkm. jan. 18,
ápr, 5, júl. 2, nov. 22-ét megel. hétfőn,
ha ünnep, a legköz. közn.

Kadarkut Somogym. sz. János el. kedd,
sz. István, Bertalan és Imre el. hétf.

Kálló Nógrád- és Hontm. márc. 12-ét
• szept. 17-ét mfogl. hétf. (áv.) és kedd

r kirakóvásár i. -
Kálmáncsa Sornogym. márc. 22 (áv.), ha

vas. v. ünn., a kóv, köznapon, Áldozó
csüt. el., Kisasszony n. el. hétfőn.

Kalocsa Pestrn. márc. 19, aug. 15, nov.
30. el. hétf. és kedden és jún. hó első
vasárnap és hérlőn.

Káloz Fejérrn, febr. 1-ét mfogl. hétfőn,
husvét el. hétf, Boldogasszony napját,
sz. Mihály napját mfogl. héten hétfőn.
A kar. ünnep megel. hétfőn.

Kapoles Zalam. máj. 10, okt. 28. Ha vas.
Y. ünn. esnek, a kőv, köznap.

Kaposmérő Somogyrn. febr. 10, ápr. 1,
máj. 18, jún. 14, aug. 11, szept, 30. Ha
vas', köv. hétf.

Kaposvár Somogym. ápr. és dec. hóna-
pok kivételével minden hónap első
szerdáján, ha ünn., a köv. közn.

Kapass zelccsii Baranyam. ápr. 15, okt.
30. el. csüt., ha ünn., a köv, közn.

J(áptalant6ti Zalarn, márc, HJ.
Kcpunár Sopronrn. jan. 25, márc, 19, tov.

Urnapra, júl. 26, okt. 15 és dec. 13,
ha nem hétf. esnek, a köv. hétf.

Karád Somogym. márc, 12, máj. 4, jún.
27, szept. 29 kv. és áv. Ha ünn., v. vas.,
köv. közn.

Karcaq J.-N.-K.-Szolnokm. Mátyás nap,
Margi t nap, sz. Mihály nap, sz. András
nap el. hétf.

Karmace Zalarn. máj. 3, nov. 1 Ll. kedd,
Katy már Báesm. máj. 16-át köv. hétf.,

Old. havában Teréz napot mfogl. hétf.
kv, és áv.

Kecskemét. márc. 12, máj. 10, aug. 10,
szept. 26, nov. 25. el. csüt. és pénte-
ken, ha csüt. ker. ünn., úgy a megel.
hét csüt. és péntek.

Kecel Pes tm. husvét után első vas. és
hétfőn, júl. 20. megel., okt. 26. napját
meael. vas. és hétfőn, első nap áv., má-
sodik nap kv. ,

K eliida Zalam. márc. 26-t, Mária napját
köv. n., ha "ünn., v. vas., a köv. közn.

Kenderes J.-N.-K.-Szolnokm. ápr. 9, aug.
9, nov. 9, fehr. 9-ét mfogl. hétf., ha
ünnep, a köv, legk ...öz. közn., aug. 9-ét
.mfogl. hétf., ha ünnep, a kőv, közn.

uereselicet Somogym. márc. 24, májl~s
15, aug. 16, ok. 15.
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Kerekeituliása Pestm. jún. 5-ét, okt. 10.

megel. hétfőn.
Kerkaszentmiklos Zalam. febr. 16, ápr,

23, jún. 10. és aug. 6. Ll. kedden.
Kerta Vasm. Vízkereszt u. köv- hétfőn,

aug. második hétfőn, nov. havában Ka-
talin napot mfogl. hét hétf., ha . ezek
ünnepre esnek, a köv. első hétköznap
áv. és kv,

Keszthclu Zalarn. jan. 6, febr. 2-t, hus-
vétet, Urnapját, júl. 2-t, aug.: 10-t köv.
csüt., szept.: 21, okt. 15-t, Szt. Márton
napot, dec. 8-t köv, csüt.

Kélegyhá::.a Békésm, ápr., aug. és dec.
hónapok elsejét kőv. hétfőn.

Kétlielu Somogym. Szentháromság -vas.,
Adorján 11. és Dömötör 11. Ll. hétf.

Kéty Tolnam. ápr. és okt. hónapok má-
sodik keddi napján. . .

Kiliti Somogym. ápr. 26. köv, és július
21. mfogl. hét hétfőjén.

Kisbárapáii Somogym. máj. 20, okt. 6.
Kisbér Komárornm. ápr. 24-í, sz. Iván

napot, Nagyboldogasszony napját és sz.
Mártori n. mfogl. esüt.

Kistto márom Zalam. sz. György, sz." Pál
és Katalin előtti hétfőn.

J(iskőrös Pestm. febr. 24-t, 'május l-t,
aug. l-t és okt. 18-t megél. hétf.

Kiskutidorozsma Csongrádm. ápr, 7, J1.ll1.
29, szept. 16, dec. 8. Ha nem vas. esnek,
a megel. vasárnap.

Kisku n'[éleqului za Pestm. jan. 20, márc.
,19, máj. 27, aug. 18. és okt. 4. napokat
megel. vas. és hétf. kv. és áv.

Kiskunhulas Pestm. márc. 25-ét, jumus ,
21-ét, szept. l-é!, nov. 19-é! megel. szer-
da és esüt. napokon, ha a határnapok
szerdárü esnek, úgy ezen a napon és
köv. esüt.

Kiskuntacháza Peslm. febr. 28-29, máj.
25--26, aug. 3-4, okt 15-16. mfogl.
héten vas. és hétf., első n. áv., másod-
nap kv.

Eistelek Csongrádm. jan. 13-át, ~pr. 16-át,
júl. 7-ét és okt. 20-át megel. vas és hétf.

Kisierenue Nógrád- és Hontm. máj. 1-ét
köv. kedden ... (áv.) és szerdán (kv.),
nov. 11--12.'

Kisu.is zállás J.-N:-K.-Szolnokm. márc, 19-
lől 20-ig, jún. 30, szept. 4-5 és dec.
13-át megel. vas. és hétf. Ha vas. és
hétf. esnek, akkor eze'! napok

Kisoárda Szabolcsm. márc. 17, máj. 23,
jún. 16, szept. 1. és 110V. l-ét mfogl.
hétfőn és karácsonv előtti hétfőn.

Káka Pestrn. fehr.· 22, ha nem vas. esik,
a rnegel. vas. és hétf., jún. 22, szept. 22,
nov. 22. mfogl. vas. és hétf.

Komárom Kornárom- és Esztergemm.
Mátyás napot, Fülöp-Jakab n-t, Peter-

,Púl n.-t, Rókus n-t, Ferenc n.-t, And-
rás napot mfogl. hétfőn.

f( 6ny Gvőrrn. máj. 8-t köv. hétf., okt.
28-át mfogl. hétfőn.

Kolrse Szatmárm. február utolsó nap-
ját, máj., aug., dec. l-ét mfogl. 'hétf.

Kolesd Tolnam. Judica, sz. Gotthárd, sz,
László és sz. Márton hetének keddi
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napjan marhav., szerdán kv, Agoston és Erzsébet napokat mfogl. hét-

KömZő Hevesm. máj. második és szept. főn, ha ünnep, a köv. napon.
negyedik hétfőjén.. Löuő Sopronm. febr. 14-t, ápr. 24-t, Nagy-

/(örmend Vasm. febr. 6, márc. 12, ápr. boldogasszony napját, sz. Márton nap-
5, május 10, jún. 24, júl. 20, aug. 24, ját megel. csüt.
szept. 21, okt. 12, nov. 11. és dec. 13. Mftd Zemplénm. febr. 15, máj. 30, okt. 6,
Ha szornbatra, vasárnap ra, vagy ünn. dec. 12. kv.
esik, a köv, hétközn. Mágocs Baranyarn. febr. 14, ápr. 18, jún.

/(őröshegy Somogym. márc. és aug. hóna- 13, okt. 7-ét mfogl. hétfőn; ha ünnep-
pok utáni kedd napján. napra esik, a köv.vhétkőzn.

Ktirosladátü; Békésin. máj. 10, jún. 28 Magyarboly Baranyam. márc. 10 és szep-
és szept. 15. Ha vas. v. ünnep, a meg- tember 15, ha vas. v. ünn. esnek, úgy
előző két napon. Első nap áv., második a köv, legköz. hétközn.
nap kv. Magyarkeszi Tolnam. sz. György nap el.

Kőszeg Vasm. Virágvas. el., pünkösd eL, hétf., Nagyboldogassz. és Márton napját
Jakab el., Egyed ut., Orsolya el. és a _ mfogl. héten hétf. Ha ünnepnap akkor
harmadik adv. vas. ut. mindig hétfői kedden.
napon, továbbá jan. ut. szerd. áv. Magyar6uár Mosonm. jan. 6, máj. 5, aug.

Kotcse Somogym. júl, és okt. első pén- 1, szept. 21, okt. 28. mfogl. hét hétf.
tekén, ha ünn., a köv. közn, Magyarszentiuán Baranyarn. febr. 20, máj.

Kőtelek J.-N.-K.-Szolnokm. jan. 25, máj. 12. mfogl. hét hétf., júl. 4, szept. 14.
5 és szept. 20, ill. ha nem hétfői napra Majs Baranyam. jan. 20, máj. 1, aug. 29,
esnek, megel. hétfőn. okt. 10. ,

Kővágóőrs Zalam. aug. 17, nov. 5. Mak6 Csanádm. Judica vas.; jún. 24, aug.
/(őpág6szőllös Baranyam. júl. 22 és szept. 19, nov. 19. megel. szomb., vas. és hétf.;

15. Ha vasárnapra esnek, a következő első nap áv., a másik két napon kv.,
hétköznap; márc. f, dec. 1 áv. jan. utolsó vasáruapját megel. pénteken

Kooeskál Zaalm. husvét u. kedden, AId. áv., jan. utolsó vasarnapját megelőző
csüt. ut. pént., Lajos nap ut. hétfőn szemb. kv.
áv, és kv, Mándok Szabolcsm. Gyertyasz. Boldog-

Kunheqijes J.-N.-K.-Szolnokm. Gyertya- asszony napját mfogl. hétf., Judica vas.
szen lelő Boldogassz., Páduai sz. Antal, köv. hétf., Nagyboldogasszony napját,
Sámuel és Lukács napján; ha Jiétköz- Simon Juda napot mfogl. hétf.; advent
napra esnek" az el.' vas. és hétf. első napját köv. hétf., ker. ünn. esetén

Kutiszenimárton J.-N.-K.-Szolnokm. febr. kedden.
14-15, máj. 22-23, nov. 11-13. napját Mány Fejérm. jan. 15, ápr. 1, júl. 8, nov.
mfogl. héten vas. és hétf. 24. mfogl. hét .szerd. Ha ünn. v. vas.,

Kunszentmiklás Pestm. márc. Ifi-át," jún. úgy a köv. hétfőn.
2-át, aug. 22-ét, .okt. 26-át megel. hétf., Marcali Somogym. márc. 2.6, máj. 1, júl.
ill. ha a határn. hétf. esnek, e napon 25, szept. 4, nov. 5, ha vas., a következö
áv., az ezeket köv. kedden kv. hétköznap.'

Kutas Somogym. ápr. 5, jún. 30, júl. 31, Marcaltő Veszprémm. jan. 25, sz. György,
. szept. 6 kv, és áv. sz. Margit, nov. 5. köv, csüt.

Lajoskomárom Veszprémm. febr., jún. u. Máriapócs Szabolcsm. febr. 6, május 3,
csüt., sz. István hetében csüt. Ha szent aug. 21. Mária n., dec. 8. köv. hétfőn.
István csüt. esik, megel. szerd., végül Martonuásár Fejérm. márc. 25, jún. 15,
nov. második csüt. szept. 14, dec. 21. mfogl. hét. hétf. áv.

Lajosmizse Pestm. jan. 10, máj. 26 és és keddjén kv.
szept, 15. megel. hétf. kv. és áv, Mátészallea Szatmárm. jan. 25, márc. 19,

Lébéruj lVIosonm. júl. 25, nov. 4. kőv, ápr. 24', júl. 22, szept. 29, nov. 19.
szerd.: ha a nov. vásár szerdára, esik, mfogl. hétfőn.
ugyanazon a napon. Mekényes Baranyam. jún. 4. mfogl. hét

Lengyell6ti Somogym. márc. 10, júl. 25, hétf. kv, és marhavásár, aug. 10: mfogl.
okt. 10. hét hétf.

Lenti Zalarn. febr. 22, ápr. 10, dec. 6. Mernye Somogym. 'febr. 24, márc. 5, aug.
Ha vas. v. ünn. esnek, a köv. hétkőzn.' 2, nov. 5. mfogl. héten hétf.

Lepsénij Veszprémm. máj. 25, október 15. Mezőberény Békésm. ápr. 8, júl. 12 és
megelőző hétfőn. okt. 6. megel. pént. szarvasmarha-, ser-

Lesencetomaj Zalam. júl. 26 állatfelhaj- tés- és juhvásár, szombaton ló-, vasár-
tással. Ha vas. esik, a köv. napon, máj. nap kv., jan: 16-t megel. pént. áv.,
l-ét köv. hétf., a Medárd n. köv. szerd.' szornbaton kv.

Letenye Zalam. febr. 24, jun. 21, júl. 29, Mezőkomárom Veszprémm. Judaca, Rog.
aug. 25, okt. 6. Ha vas. v. ünnep, követ- napja, sz. Mihály napja het. kedd és
kező hétközn., dec. 25. megel. kedden. szerda, ha sz. Mihály vas., a kőv, kedd

Louasberéruj Fejérm. a nagy hétben és és szerdán, sz. Kelemen pápa napján
pünk. el. hétf., szept. I l-ét mfogl. hét két napon át.
hétfőjén és Dömötör nap u. hétf., únn. Me:::ők.öuesd Borsodm. márc. 19, jún. 27,
esetén a köv. kedden. aug. 20, nov. 30. megel. hétfőn. A meg-

Looászpatona Veszprémm. Rezső, Antal". előző vasárnap áv,
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Mezőtur J.-N.-K.-Szolnokm. jan. ,1, máj. 4,
aug. 4, nov. 4, a megél. nap áv., a ha-
tárnapon kv., ha vas. v. ünnep, akkor a
köv. közn.

Miháuji Sopronm. jan. 6, ápr. 12, jún. 13,
aug. 6, okt. 4. ut. kedd és nov. utolsó
keddjén.

Mike Somogym. febr. 16, ápr. 8, szept. 1,
nov. 5.

Mikosszéplak Vasm. jan. 22, márc. 22,
aug. 22, okt. 22.

Mindszent Csongrádm. jan. 7-8, ápr. 14-
től 15-ig, jún. 30, júl. 1, okt. 27-28.
Hanem péntek és szombat, amegel.
hét péntek és szornbat. Első nap áv.,
második nap kv, ,

Miekolc Julianna, Orbán, Sámuel, Lukács
és Lázár napokat mfogl. hetekben hétf.,
megel. és köv, 3-3 nap áv,

Miszla Tolnam. jan., ápr., szept. első hétf.,
okt. 26. hét hétf., ha ünn., a köv. nap.

Mohács Baranyarn. febr. 24, márc. 19,
ápr. 17, jún. 24, szept. 15, okt. 15-ét
héten hétfőn, nov. 11, dec. 21. megel.
hétfőn. Ha vas., úgy a kőv. hétfőn; ha
hétfő ünnep, akkor a kov. kedden; ha
hétfőre esnek, úgy aznap tartandók ;
márciusban József és októberében Teréz
napját mfogl. hét hétfőjén, ha ünnep,
a~~Mm. -

Monor Pes tm, márc, 12, jún. 1, aug. 18,
dec. 8. megel. vas. Ha nem vas. esnek,
akkor a megelőző vasárnap és hétfő.
Első nap áv.

Motioszlo Zalam. márc. 10, júl. 10. meg-
előző szerdán.

Moór Fejérrn. sz. György és Szenthárom-
ság napjai ut. hétf., Rozália és Márton
nap hetében hétfőn kv,
Moson Mosorim. ápr. 2, júl. 13, okt. 4,
dec. 21-hez legk. eső hétf.; ha-ünnep,
kőv, közn.

Mosonszentiános Mosonrn. márc. 19, jún.
24, aug. 20, nov. 11. mfogl. hétf., ha
ünnep, a köv, közn.

J!1osonszentmiklós júl. 25-ét és nov. 4-ét
megelőző szerdán. Ha szerda, magán
ahatárnapon.

lI10zsgó Somogym. husv. ut. kedd. jún. 24.
Mucsi Tolnam. máj. 20, okt. 20. mfogl.

héten szerdán. Ha ünn., a kőv, napon.
Nádesd Vasrn. márc. 2. és szept, 1. Ha

vas. v. ünn., úgyamegel. hétközn.
Náduduar Hajdum. jan., ápr. és alig. első

hétfőjén, okt. 25-ét mfogl. héten hétf.
Ha újévre v. ünn. esnék, a köv, nap.

Sagyatád Somogym. Gergely nap, tava-
szi «keresztnap», Illés nap el., Rókus
napján, oszi «keresztnap» el. hétfőn és
nov. ll-ét kőv. hétf.

Narntbaiom Somogym. József nap el. ked-
den, máj. 8, aug. 18, okt. 15. megelőző
hétf'őn.

Naoub erki Somogym. husvét ut. kedden.
jún. 27, aug. 10, szept. 25.

l·,Tagybörzsönq Hontm. jan. 1, június 18,
aug. 6, okt. 18. mfogl. héten kedd.

Nagycsákány Vasrn. febr. 2-1, mái. 2, jún.
8, aug. 6, szept. 9. és nov. 25. Ha ünn.,
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a legköz. hétközn., v. ha a körmendi v.
szentgotthárdí vásárok is azon napra
esnek, akkor az utána való napon.'

Nagycenk Sopronm. husvét utáni és Si-
mon-Juda el. csütörtök.

Nagufüged Hevesm. febr. 12-ét megelőző
hétfőn és szept. első hétfőjén. Ha ünn.,
a köv. hétközn. áv. és kv.

Nagydorog Tolnam. márc. 13, június 5,
aug. 1, okt. 16. mfogl. hét hétfőjén.

Naqijecsed Szatmárm. febr., ápr.,. jún.,
aug., okt. és dec. hónapok első keddj,

lYagyharsány. Baranyarn. jan. 25. el. hétf.
és kedden, ápr. 12, jún. 27 (sz. László)
és okt. 9, ha vas. v. ünn., a köv. közn.

Narl!Ji.qmánd Komáromm. József nap, Vi-
lus nap és sz. Mihály nap het. hétf.

Nagykálló Szabolcsm. hush. kedd utáni
csüt., sz. György, László király, szent
Mihály, sz. András napját mfogl. he-
tek csütörtök.

Nagykanizsa Zalam. jan. és júl. hónapok
kivételével minden hónap első keddjén.
Ha ünnep, a köv. hétközn.

Nagykapornak Zalam. Jézus nevenapja,
Fehérvas., Szentháromság vas., Boldog-
asszony nap és Mindszent ut. hétf.

,\'agykáta Pes tm. jan. 25, ápr. 24, szept,
14-ét mfogl. hét vas.

Nagyk6nyi Tolnam. ápr. 12-ét, jún. 24-ét,
aug. 15-t, okt. 9-t mfogl. hét szerdáján ;
ha a jún. és aug. vásár napja ker. ünn.,
a köv. közn,

Nagykőrös Pes tm. márc. 5, ápr. 27, jún. -
27, okt. 26. megel. vas. és lrétf., aug.
utolsó hétf. és keddjén, ha a határna-
pok vas. esenk (az aug. .kivételével),
ugyanazon napon és hétfőn.

Naqulozs Soprorrrn. husvét el. két héttel
héttőn Urnap el., sz. István, Lukács
nap ut. és a karácsony el. héttőkön.

l\'agymaros Hontm. József, Jakab heté-
ben szerdán, Brigitta' és Judit hetében
hétfőn kv.

Nagyoroszi Nógrádm. márc. 19. hetében
keresztjáró héten, aug. 6 és dec. 6. he-
tében hétfőn és kedden.

Nagypirit Veszprémm. máj. 10, július 25,
szeprember 29: -

Nagyrákos Vasm. -febr. 10, máj. 25, aug.
16 és nov. 15.

.V.-Szakácsi Somogym. febr. 10, ápr. 1,
nov. 11. Ha ünn. v. szomb., köv, közn.

N.-Vázsony Veszprémm. Invocate vasár-
nap, sz. kereszt feltalálása napját, sz.
Iván napját (jún. 24), szent kereszt fel-
magasztalását és karácsony napját meg-
előző hétf. áv., kedd kv.

Nemesdéd Somogym. márc. 24, Szenthá-
rornság ut. kedden, szept. 29 és dec,
21. el. hétfőn.

Nemeshefés Zalarn. husv. ut. kedden,' ;\1-
dozócsüt. el. szerdán, jún. 28 kv. és áv,

Nemes-Sándorháza Zalam. jan. 25, már-
cius 9.

Nemesold Somogyrn. jan. 22, márc, 21,
jún. 17, okt. 24. Ha vas. esnének, köv.
nap.

7\'émel boly Baranyarn.
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júl. 25, szept. 8. Ha nem hétf .. esik, a
megel. hétf, okt. 20, márc. 25-ét ma-
gábanfogl. hétf., ha ünn., a köv. napon.

Nikla Somogyrn. dec, 6. búcsúvásár.
Nógrád Julianna, Zsófia, Anna és Erzsé-

bet napját mfogl. hétfőn.
Noszlop Veszprémm. ápr. sz. György és

okt. Teréz napokat mfogl. hétfőn.
Noua Zalam. Gergely, György, Sarlós-

boldogasszony el, hétfőn, N agyboldog-
asszony, Mihály el. és karácsony elötti
hétfőn.

Nijárad Veszprérum. máj. I-t, okt. 15-t
rntogl.' hél szerdáján.

,V!lirbakta Szabolcsm. jan. '27, ápr. 15,
júl. 5, aug. 21 és nov. 6. napját mfogL
hétfőn.

Nyirbátor Szabolcsm. márc. 25, máj. 28,
szept. 8, nov. 9 és dec. 6.jut. köv. csüt,

Nyirbogdány Szabolcsm. márc. 12, jún.
24, okt, 4, dec. 6. hetében szerdán.

l-,'yiregyhriza' Szabolesni. márc. első, ápr.
második, júl. és szept. első, okt. harma-
dik, dec. első hétfőjén,' ha ünn., a köv,
hétf'őn. Lóvásár Medárd napját mfogl.
hét hétfőjén. . .

Nyirmada Szabolcsm. Virágvas. ut. szer-
dán, Aldozócsüt. mfogl.' Anna napját,
Kisasszony és András napját "rnfogl.
szerda kv. és áv,

. Ocsa Pes tm. jan. 18, márc, 27, jún. 24,
okt. 19. megel. hétfőn.

Öcsöd Békésrn. márc. 10, szept. 22, ha
vas ·.V. ünnep, a köv. közn.

Ónod Borsod-, Gömör-, Kishoritm. jan.
2, máré, 19, máj. 10, júl. 3, okt. 4. I

Oroszoár Mosonrn. sz. Vida napján.
Orosháza Békésm. márc. első, június,

szept., dec. második helének csül.
Orkénu Pestrn. jan. 23, aug. ll-c megel.

héttőn.
Osiiiasssomjia Vasm. júl. 13.
Ozora Tolnam. Jézus nevenapja, nagy-

héten, Sarolta, Teréz, el. hétfőn áv.,
kedden kv.

oriszentpéter Vasrn. febr. 28, márc. 21,
máj. 18, jún. 20, aug. 1, hov. 4. kv,
és áv.

Oskű . Veszprémm. Hugó napját, Dénes
napot mfogl. hétf., ha ünn., a köv. hétf.

Pacsa Zalam. aug. 18 és Mátyás n. el.
csüt. kv, és áv., ápr. első csüt., szent
Iván el. csüt., okt. utolsó csűt,

Paks máj. 16, júl. 15, szept, 21, nov. 25.
napját mfogl, hétf. áv. és kedden kv.

Páli Sopronm. máj. 28, szept. 13, ha vas.
v. ünnep, a köv. közn.

Pápa Veszprémm. Gyertyaszentelő bol-
dogasszony, Gyümölcsoltó boldogasz-
szonv, Szenthároms. vas., júl. Sarlós
.boldogasszcny, aug. Nagyboldogasz.,
szept, Kisasszony és dec. Boldogassz.,
szepl. fogant. ünnep után eső kedden
és szerdán.

Pápaieszér Veszpr-émm. ápr. 8-t, szept.
l-.ét kőv. csütörtökön.

Pápóc Vasm. f'ehr. 14 s .pünkösd el. hétf.,
aug. 10; okt. 26. eL hétf.' Ha ünnep
vagy vas. esik, a köv, nap:

Pásziá Hevesm. Virágvas.- ut. köv., febr.
15. jún. 29, aug. 10, dec. 24. megel.
hétf. és kedden, _Mindszent napját meg-
előző héLfőn áv.

Pécs Baranyarn. _minden hó első héLf.,
ker. ünnep esetén a kóv, hétkőzn.

Pécseárad Baranyarn. Bálint, Adalbert,
Nagyboldogasszony és Lukács napot
mfogl. hétf. és kedden, jún. 15.

Pécel Pesírn. máj. hó első, szept. máso-
dik hétfőjén és keddjén.

Perkáta Fejérm. márc. 12, aug. 29, ha
hétföre esnek, ellenkező esetben a köv.
hétfőn.

Pilis Pes tm. jan. 5,' ápr. 5, júl, 5,! okt.
5-ét megel. vas.

Pilisuörösuár Pestm. febr. 20-t, szept.
8-t kőv, hétfőn.

Pincehely Tolnam. Hushagyó kedden és
Hamvazó szerd., sz. György nap, Ur-
nap és Simon-Juda hetében kedden áv.,
szerdán kv.

Polgár Szabolcsm. jan. 4, márc. 15, jún.
14, szept. 20. mfogl. szerdán kv. és áv.

Polgárdi Fejérrn, márc. 19. és szept. 16.
megel. hétf. Ha ünnep, a köv. napon.

Pölöske ZaJ am. nagycsüt., nov. 15, ha ez
a nap vasárnap, a köv. napon.

Putnok Gömör K.-Hontm. febr. 2-t, hus-
vétot, pűnkösdöt, aug. 15-t, nov. I-t és
karácsony napját megeL hétf. áv., ked-
den kv. Orsz. áv. minden hó első csüt.
azon hónapokban, . amelyekben orszá-
gos vásárt nem tartatnak.

Piispöklaáány Hajdum. márc. 19-t, m.-
fogL csüt., jún. más. csüt., szept. 29-t.
nov. l-t mfogL csüt,

Rábacsanak Sopronm, febr. és szept. má-
sodik keddjén. ,/

Rábuh.iduéq Vasm. jan. harrn.; husvét el.
hétfőn, jún. harrn. hétf. és okt. 4. Ha
okt. 4 nem hétfő, a köv. hétf.

Rácql n:!ás F~Jérm. ápr. 12-t, okt. 15. meg-
előző hétfon.

Ráckeoe Pes tm. jan. 25, ápr. 17, júl. 15.
és nov. 5-ét megeL vas. és hétfőn áv.
és kedden kv.

Ráckozár Baranyarn. márc. 12, maj. 5,
jún. 26, okt. 20. Ha ünn., a kőv. napon.

Rajka Mosonm, farsang ut. hétf., nagy-
csüt., pünkös d ut. kedden, Urszine vál-
tozást, Kálmán napot köv. hétf., Ta-
más napján. .

Rakamaz Szabolcsm. ápr. 25, aug. és nov.
második hetében hétf., ha ünnep, a
köv. nation.

Regöly ToJnam. máj. 16. és aug. 15-ét
mfogl. kedden.'

Répccszemere Sopronm. maj. 7, szept.
14, vasárnap esetén az ut. való hétf.
Marhavasár LL a. napon.

Ré pceszentquórou aVsrn. márc. 12, ápr,
24 pünk. ut. kedden, okt. 26 kv. és áv.

Rum Vasm. jan -, 10, márc. 21, jún. 27,
aug. 25, okt 15.

Saiászeritpéter Borsodm. márc. 12, ápr,
24, jún. 29, szept. 29 és dec. 6-át lll.-
fog!. hétf.őn és megél. vas., ha ünnep, a
köv. héLf. és vasárnapon.



Saitoskál Sopronm. « Laetare» el. csüt.,
sz. István, sz.' Gellért és sz. Tamás he-
teiben csütörtök.

Salgótarján Nógrádm. jan., máj., júl. és
okt. hónapok 3. hétfőjén. Ha ünnep,
a köv. közn. áv., másnap kv.

Sárbogárd Fejérrn. febr. 15-t, ápr, 4, jún.
14, szept. 15, nov. 19. napját mfogl.
hétfőn áv. és kv.

Sári Pes tm. aug. 15.
Sarkad Biharm. ápr, 24, jún. 8, okt. 10

és dec. 21. napját megel. hét. csü.t. és
péntek

Sárkeresztur Fejérrn. máj. 13-áL, okt. 15.
megel. hétf. áv. és kv., márc. 20, aug.
10-t mfogl. hétfőn.

Sárosd Fejérrn. máj. 1-ét, júl. l-ét, aug.
14, nov. ll-ét mfogl. hét hétfőjén. Ha
ünnep, a kőv. kedden áv. és kv.

Sárospatak Zemplénm. márc., máj., aug.
és okt. hónapok első, dec. hónap má-
sodik szerdáján. Ha . ünnep, a követ-
kezö szerdán.

Sárvár Vasm. aug. 2. ut. köv, hétf., Si-
mon-Juda napján, Rogate hétfőjén, ad-
vent első hétfőjén, ha ünnep, a köv. n

Sármellék Zalarn. husvét és Szent Már-
ton elötti kedden.ss,« Baranyam, máj. 7, júl. 8 és szept.
l-ét mfogl. hétfőn. Ha ünnep, a kőv.
kedden, márc. 1 és okt. 1, ha ezek va-
sárnap vagy ünnepre esenek, úgy a: köv.
legköz. hétközn.

Sátoraliauihelq Zemplénm. ApolJonia, Vi-
rágvas., júl. 2, szept. 2. nov. 5. helében.
karácsonyt megel. héten hétf. és ked-
den, ünnep esetén csüt. és pénteken.

Selhje Baranvam. márc. 4, máj. 1, aug.
10, okt. 15 és dec. 3. el. hétfőn áv.,
kedden kv.

Seregély es Fejérm. jan. 29. mfogl. hét
hétfőjén, Feketevas., Apostolok oszlását
mfogl. és okt. 4-ét mfogl. héten hétf.

Siklós Baranyarn. márc. 19. hetében,
Szentháromság "as. ut., Nagyboldogasz-
szony, nov. 30. hetében hétf., kedden
áv., szerdán kv,

Simon tornya Telnam. Laetare, Exaudi és
örangyalok ' vasárnapját, Imre herceg
napját mfogl. Iletekben kedden állat-
.vásár, szerdán kv.

Siófok Veszprémm. ápr. 20, okt. 19., m.-
fogl. héten szerdán.

Solt Pestm. Rókus napot .megel., Sára
napjáf Márton napját,köv. hétf. áv.,
kedd kv., ha ünnep, II köv. közn.

Solloadkert Pes tm. Szt. György napját,
nov. l-ét mfogl. hét keddjén.

Sonilúuáeárhelu Veszprémmegye Benedek,
Margit, Lambert napot, Karácsony fum.
mfogl. hétf. kv. és áv.

Somoaqoár ápr. 18, máj. 20, okt. 15. Ha
vasárnap vagy ünnep, a köv. hétközn.
kv. és áv.

Sopron márc .. első hétfőjén, ha ez far-
sang utáni hétfőre esik, egy héttel ké-
söbb ; máj. és aug. első hélf., szerit
Erzsébet napot mfogl. hétf., ha Erzs.
napja vasárn., a megel. hétf., febr., ápr.,
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jún., okt. hónapok első hétf. lóvásár,
gazd. és marhav. Orsz. lóvásár : az orsz.
vásárokat meg el. d. u., továbbá júl. és
szept. első hétIőn.' 1

Soroksár Pes tm. márc. 8, máj. 15, aug.
10, okt. 31. mfogl. vas. és hétf.

Soskui Fejérm. Gergely, Medárd, Urszin-
vált. és Erzsébet hetében kedden és
szerdán. Ha ünn., a köv. napon, első
nap áv., második napon kv.

Sö/tör Zalam. márc, első csüt., máj. má-
sodik hétf'., ha ünn., a köv. napon, júl.
30, okt. 15-t köv. hétf., ha ünn., a kőv.
hétfőn.

Sümeg Zalam. Bőjt közepe utáni kedd,
N agyhétben hétf., Aldozócsüt. el. kedd.,
Sarlósboldogasszony, Bertalan, Dömö-
tör és Erzsébet napján.

Szabadszállás Pes tm. márc. 31, júl. 7,
szept. 17 és nov. 15. Ha nem vas. esnek,
amegel. vasárn. kv., el. nap áv.

Szabodszenikirán] Baranyarn. Aldozócsüt.
el. napon, jan. 15-t, jún. 27-t, aug.
15-t mfogl. csüt., szept. 21, nov. 2,' ha
vas. v. ünn., a köv. közn.

Szakcs Tolnam. febr. 24, jún. 3, szept.
14, dec. 5.

Szalkszentmártori Pestrn.: jan. 28, máj. 19,
júl. 20, okt. 18.

Szaru] Sopronm, márc, 21-t, maj. 9-t,
szept, 19-t, nov. 25. köv, hétf. Orsz.
áv.: jan. 15-t, júl. 25-t mfogl. hétf.

Szarvas Békésrn. febr. 24, jún. 24, okt.
19, dec. 21. megel. pént, marhav., szom-
batori lóv., vas. és hétf. kv., ha- vasár-
napra esnek, a kv, vasárnap és hétf.,
az áv. a megél. szombaton.

Szász vár Baranvam. márc. 25. kőv, hét-
főn, szept. 15, jún. utolsó hétf.

Szécsény Nógrádrn. jún. 25, márc. 12,
ápr. 24, jún. 13, júl. apostolok oszl.,
aug. 29, nov. 25. mfogl. hétf. és kedden.

Szeqed febr. 17, máj. 5, júl. 31, okt. 10,
első nap áv., második nap kv, Nov.
30. 'mfogl, hetekben vasárnaptól vasár-
napig, megel. pént. és szemb. sertésv.

Szeqlialom Békésm, febr. 10, máj. 20,
júl. 20, szept. 20. ut. hétf. és kedden.

Szegvár Csongrádm. márc, 10, máj. 19,
aug. 19. és nov. 19. napokat megél.
szombat, vasárnap és hétfőn, első -na-
pon áv., a köv. két nap kv.

Szekszárd Tolnam. Virágvasárnap, Al-
dozócsüt., Sarlósboldogassz., Keresztföl-
találás napját s Erzsébet napokat mfogl.
l!étf. és keddi napok.

Székesfehérvár febr., ápr., jún
tóber és dec. hónapok 15-én.
jan., márc., máj., júl., szept.,
ha ünn. v. vas., a köv. közn.

Szendrő Borsodm. jan. 22, márc. 25,
aug. 1, okt. 4-ét megel. hétf.

Szentantal]a Zalam. febr. első, Antal n.,
hetének. nov. ·ut. hetének szerdán állat-
felhajtással.

'Szentdienes Barattvam. jan. 2, jún. 1 áv.,
márc, 15, aLl~. 10 áv. és kv., jan. 2-án
áv. Dienes ut. köv, vas. kv. Ha vas. v.
ünnep, á kőv. közn.

aug., ok-
Orsz. áv.
nov. 15,
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Szent-endre Pestm. máj. 5, aug. l-ét .m...•

fogl. hét hétfőjén, Mindszentek utáni
első hétf. kv, és áv.

Szenies Csongrádm. febr. 2, ápr, 24, júl.
22, szept. 21-ét, nov. 30-át megel. pént.
és szomb. Ha ünnep, a megeI. pént,
és szombaton, szombat kv., a. köv. két
napon áv.

Szen tgál Veszprémm. ápr. 8-t, júl. 16-t,
nov. 25-t mfogI. hét hétf. áv., keddjén
kirakóvásár.

Szentqotthárd Vasm. kántorszerda, ut.
(márc., . jún., szept., dec.) hétfőn,

.nagycsütörtök, máj. 1, júl. 22, okt. 18.
Szentgyörgyllölgy Zalam. febr. 19, ápr.
, 12, jún. 8, aug. 10, okt. 21. Haünnep

vagy vasárnap, a köv. napon.
Szentlőrinc Baranyarn. febr. 14, ápr. 12,

jún. 10, szept. 4, okt. 18, dec. 21, ha
vas. v. ünn., az ápr. és jún. vásár a
megeI. hétfőn, a febr. és szept. vásár
a köv, hétfőn, az okt. és dec. vásár a
kövctkezö köznapon,

Szepetk Zalam. márc. első, dec. Luca n.
előtti hétfőn.

Szerencs Zemplénm. jan. 16, ápr. 24,
aug. 16, nov. 2.

Sziqetoár Somogym. jan. 25, ápr. 24, jún.
12, aug. 2, szept. 29, nov. 19. mfogl,
hétfőn- áv., kedden kv. A községhez
tartozó Turbék helyen Nagyboldogasz-
szony és Kisasszony napján kv.

.Szikszo Ab.-Tornam. febr. 6, máj. 1, júl.
22;-szept, 8, nov. Ll-ét mfogI. vasárnap
és hétfőn. .

SzU Sopronm. febr. 24, ápr. 24, jún. 4,
Bertalan napján. Ha ünnepre, vasárn, v.
szombatra esne, a köv. hétfőn, Mind-
szent napja után hétf" Karácsony el.
csütörtökön áv. és kv ..

Szirák Nógrádm. febr. 24-ét' köv., máj.
15, szept. 8. megeI. és nov. 25-ét köv.
kedden.

Szob Nógrád- és ' Hontrn. jan. 15-t, ápr.
6-t, jún. 27-t, okt. 20-t megeI. hétf.

Szolnok J.-N,-K.-Szolnokm. febr. 24, máj.
18, szept. 8, nov. 5. Ha vas., úgy ezen
és a kőv. napon" ha nem vas., akkor
a megeI. vas. áv. és hétf. 'kv,

Szombathehj Vasm. Hushagyó, sz, György
eL kedden és szerdán, ha keddre esik,
aznap és szerdán. Urnap el. kedden
és szerdán, júl. 25, ha kedd, a mégel.
kedden, Kisasszony nap és András nap
el. kedden és szerdán, ha András k~dd,
esik, aznap és szerdán kv. és áv., máj.
3-ik és okt.' első keddi napon.

Szőlősgyörök Somogym. rnárc. 21, máj.
16, szept. 9, okt. 18. Ha vas. v. ünnep,

_a következő napon. . .
Szőny Komáromm. márc. 4, máj. 16, júl-

17, szept. 13. köv. hétfőn.
Szulok Somogym. Husv., Pünkösd, Lu"

kács nap el. hétfőn kv. és áv,
Tab Somogym. ápr, ti, jún. 2, aug. 1,

szept. 21, ha vas. és ünn., a köv. közn.
Tabajd Fejérm. febr. 3, máj. 24, aug. 30,

nov. 8-át mfogl. csüt.: kv. és áv. '

Tállya Zernplénrn. jan. 22, ápr. 4, jún.
27, okt. 19. .

Tamási Tolnam. febr., rnárc. első Kántor-
nap eL, máj. és jún. más. Kántor-nap
eL, júl. Magd. eL, szeptember Kántor
el., dec. Kántor el. hétfőn áv., követ.
kező napon kv.

Tápiábiácske Pestm. febr. 7, máj. 7. meg-
előző hétfőn, okt. 15-t megeI. kedden.

Tápióg!lörgye Pestm. márc. 1, máj. 5.
Tápiószele Pestm. jan. 1, ápr. 1, jún. 29,

okt. 15. napokat mfogl. hétfőn.
Tápiószenlmárton Pestm. márc. 5, okt. 1,

ha vas. vagy ünnep, a köv. napon. .
Tapolca Zalam. márc., máj., aug. és dec.

hónapok első szerdáján, ha ünnep, csü-
törtökön.

Turcai Zemplénm. febr. 3-t, márc. 10-t,
máj. 5-t, aug, ll-t, szept. 29-t, nov.
17-t köv.· hétfőn, ha ünnep, a megeI.
hétfőn. .-'

Tarján Komáromm. márc. 31, máj. 10,
aug, 4, okt. 18. mfogI. hétf. kv. és áv.

Tata Komáromm. Husvét, Pünkösd, ut.
János felv. és Imre hetében kedden és
szerdán.

Tatabánya' Komáromm. minden hónap
15-ét követő hétfőn.

Tét Győrrn. febr. 16-t, máj. 16-t követő,
júl. 31-t, okt. 31-t megeI. csütörtökön,
ha a májusi vásár vas. v, ünnepre
esik, a megeI. kÖZTI.

Tellel Tolnam. ápr. első hétfőn, Szent-
háromság és Tekla n. MH. kv. és áv.

Tihany Zalam, ápr. hó 24, júl. 24. köv.
hétf. áv., kedden kv.

Tinruje Pes tm. jan. és márc. hó első,
jún. hó második és okt. első hétf.

Tiszadob Szabolcsm. jan. 15, ápr. 17,
aug. 7, okt. .4-ét megeI. hétfőn.

Tiszaiöldvár J.-N.-K.-Szolnokm.- márc, 24,
jún. 8, aug. 29, okt. 11, ha hétközn.
esik, az előző vasárnap és hétfőn.

Tiszakűrt J.-N.-K.-Szolnokm. minden év
máj, első vas., szept. 30-át mfogI. hét
vasárnap és hétfőn. Első nap áv., má-
sodik nap kv.

Tiszalök Szabolcsm. febr. 14, május 15,
aug. 21, szept. 25, nov. 27: mfogl. hét
csütörtökön. Ha. ünnep, akkor megeI.
szerdán kv. és áv.

Tis zalu c Zemplénm. jan. 5, ápr. 15, júl.
10, nov. 5.

Tiszanána Hevesm, febr. 24, máj. 1, aug.
4. és okt. 15. megel: héttőn.

Tiszaszeniimre J.-N.-K.-Szolnokm. július
elsö hétf .. és nov. 19-ét megeI. hétfőn
kv. és áv.

Toka] 'Zemplénm. márc. 24, jún. 23, júl.
22, szept. 22, okt. 27, dec. 2-et mfogl.
hétfőn. Ha ünnep, a köv.. hétfőn.

Tolcson Zemplénm, ápr. 8, jún. 22, szept.
9, nov. 10, kv. Ha ünnep, megelőző
hétfőn.

Tolna Tolnam. máj. el.' hétf., jún. 13-t,
aug. 10, nov. l-t köv. hétf.

Tolnanémedi Tolnam. jún. 21-t, okt. 22-t
mfogI. .hét hétfőjén, ha ünnep, a köv.
köznapon.
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Toponár Somogym. ápr. '25, Szerithárom- l'asuár Vasm. jan. 27, márc. 15, máj. 3,

ság ;vas,' ut. napon, aug. 25, nov. 11. jún. 13, aug. 10, szept. 29, nov. 10.
kv. es av. e. n. , l'elence Fejérm. márc. 27, aug. 7, nov. 6.

T6tuázsony Veszprémm. júl. 2-t, okt. 10-t marha-, és kirakóvásár.
mfogl. hét szerdáján, ha ünnep, a köv. l1éménd Baranyam. márc. 27, júl. 17,
köznapon. szept. ·30. kv.: és áv. .

Törökkopány Somogym. jún. 15, szept. Vép Vasm. jan. 25, Fehérvas. ut. hétfőn,
17. Ha vas. v. ünnep, a legköz. hétköz- Aldozócsüt, el," szerdán, Péter és Pál eL,
napon kv. és áv. István kir. el. napon, nov. 5. Ha ünnep

Törökszentmikl6s J.-N.-K.-Szolnokm. jan. vagy vasárnap, köv. hétf.
10, ápr. 17, júl. 26, okt.' 4. Ha hétköz- Vése Somogym. márc. 5, aug. 5, okt. 30.

. nap, az el. 'vas. és hétfőn áv. vas., kv, Ha ünnep v. vasárnap, a köv. napon.
hétfőn. Veszprém Veszprémm. jan. 6, febr. 14,

Tura Pestm. Virágvas. és okt. 2. vas. áv., márc. 12, máj. 4, aug. 10, szept. 21.
hétfőn kv. . . napját mfogl. hétf.; nov. első hétf.

Turkene J.-N.-K.-Szolnokm. ápr. 1, jún. Vész[ő Békésm. febr., máj., aug., nov. hó-
20, szept. 20, dec. 6. mfogI. vasárn. és napok első napját mfogl. hét szerdáján.
hétfőn. Ha vas., úgy ezen és a köv. Yillátu; Barariyam. ápr. 4-t megeI. hétf.,
hétfőn. júl~ 5-t, szept. l-t, dec. 13-t mfogl. hét

Tűrje Zalam. febr. 24, ápr. 24, júl. 25, hétfőjén, okt. 31-t megel. hétf. Ha a
szept. 29. Ha vas. v. ünn., a köv. hét- decemberi vásár ünn., akkor a köv.
köznapon. köznapon.

Tűskeoár Veszprémiri. febr. 24, jún. 13: Yiseqrád Pestm. jún. 24, szept. S-át köv.
júl. 22, szept. 8. napokat megel. hétf. vasárnap.

Ujfehér<ó Szabolcsm .. Nagy K., Medárd, 1161'SSomogym. ápr. 3, júl. 5. u. -köv .•
Sámuel és nov. 207át mfogl. hetek csü- hétfőn.
törtök kv, és áv. Zala Somogym. ápr. 5, máj. 25, aug. 27,

U[kécske Pestm. febr. 20, máj. 15, júl. Zá~l~t.4. SHaünnep, .e}.v·2~t.lelső, hé!közn.
31, nov. 3. Ha nem vas., úgyamegel.. catu] s s omogym, J~n. .' {V, •.es ..av.
vasárnap és hétf. áv., hétfőn kv. Zalaa~átl ~alam. marc. 21, Pünkősd el.

U[pest Pestm. febr., máj., júl. és okt. I szel ~a,c úrangyal ut. napon, okt. 3~.
15-ét köv. vasárnap. Zalaber Zalam. s!'. Gergely n. et, Medard

, nap el. szerdan, Na-yboldogassz. ut.
Und Sopronm. marc. 20, máj. 11, jún. 30, Advent más. vas. ut. kedden marhav.

szept. 9. és .kirakóvásár. .
Uszod Pe,s\m~ szept. 1. megel. hétfőjén Zalaeqerszeq .Zalam. febr. 14, Virágvas.
•t n;arhavasar. , , el. hétf., sz. György ut. hétfőn, Pűn-
T.}!ő Pestm. marc., 4, aug. 10. ,megel. hetf. kösd ut. kedden, júl. 22, szept. 9, okt.
i ac Pestm. husv~t el., Sarlosb~ldogasz. 28, nov. 30, dec. 28. "

szonY"n:;pot, ,Gal n~pol, ,T,~mas ,I,lapot Zalalövő Zalam. jan. 10, ápr. 1, jún. 13,
megelozo vasarnap: e~ hetfo; ,rr:aJ. 17, aug. 29, nov. 5, ha vas. v. ünnep, \ az
aug. 3.~; ha a Il?-aJ.es aug. v~sar ~as. aug. vásár kivételével a kőv. köznapon.

,v.agy unnepre esik, ak~~or,a köv. }w~n Zalaszántó Zalam. Pűnk. ut. kedd, Illés
\ala S~:;bolcsm. aug. elso, ~etf. kv. es av. nt. kedd kv, és áv. ,
lál Fejérni .. febr. ?o, ,maJ. 16, aug. 16, Zalaszentbalázs Zalam. febr. 3-1, Urna-
,?kt. ,?o. n;fogl. }:Ietf. av., kedden kv. pot, aug. 20..t köv, hétfőn.

Yárosltid \eszpre~m; Iebr. 13, szept, Za!aszentiván Zalam. már 19, aug. első
17. mfogl. szerdan av. hétfőjén.

Várpalota yeszprémm. á~~. 12, aug., 6, ZalaszentlászZ6 Zalam. jan. 17, máj. 16,
nov. 11 es dec. 13. napját mfogl. hetf. au". 15. utáni szerdán.

Fásárosbé.c Somogym. máj. 23, ~kt. 4. Zala~zentgr6t Zalam, febr. 3, márc. 12,
Yásúrosmiske Y,asm. G:'y.-Szentelo boldog- Husv .. el. szerda, jún. 24, júl. 13, szep-

asszony napj át., Gyum. Boldogasszony tember 1 nov. 11 Kar.' el. szerda.
napját, S...Boldogassz. napját, aug. N.- Zalaűár Za'lam. feb~. 24 jún. 8-t követő
Boldogassz., Kisasszony napját követő kedden. '
nap~!I, Ferenc, .~atalin és Luca napján. Záuod Tolnam. nagyhét el. pént. kv.'
Ha unnep, a köv. napon. Zirc Veszprémm. márc. 19, máj, 1, júl.

vásárosnaménu Beregm. 'hushagyó kedd 26, szept. 29, dec. 4. Ha vasárnap Vagy
, után hétf., Medárd napot, mfogl. hé- ünnepnapra esik, a köv. nap.

ten hétf., szept. 8..t köv. hétf., ha ünn., Zotnba Tolnam. ápr. 18, júl. 26-át mfogl.
a köv. közn. szerdán, okt. havi Dömötör hetébe eső

Vassllrány Vasm. márc. 19, máj. 1, aug. szerdán.
12, október 26. kv, Zsámbék Pestm. febr. 4, ápr. 24, jún.

Yasszécsétut Vasm. febr. 16-t megelőző 24, okt. 28. mfogl. szerdán áv., csüt.
csüt., jún. 17, ha vas. v. ünnep, a köv. kirakóvásár.
napon, szept. 14-t és nov. 22..t megel. Zsámbok Pestrn. ápr. l ..t, szept. 14..t meg-
csütörtökön. előző hétfőn.
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az 1931. kö~öDségesévre·
az eddigiekhez hasonlóan az evaageUom hívei száa1ára való-
sággal ért é k es. é v k ö n y v és egyuttal általánosságban gazdag
nemzetépitö alkotás gyanánt szolgál.· E Ifontos, hézagpóUó
misszióján kívül szépirodalmi részével, ismeteUerjesztő és szóra-
koztató közleményeivel is nemesen épít, sőt mulaUat is.

Itt az ideje azért, hogy az összes illetékes helyeken céltu-
datosan megszervezett terjesztési mozgalom az 1931. évi
Luther-Naptárt minden magyarul tudó! evangélikus családba
eljuUassa~-' --'-'--~-~-- ---- --~-,--- --.. 0-

A gazdag tartalom és elsőrangú kiállítás miaU magas elő-
állítási költségek melleU is az 1931. évi Luther-Naptár ára
nagyon olcsó: 1 pang6 &o fillér, amely ár mellett csak a buzgó
terjesztés biztosítja a kockázatos vállalkozás biztonságát.

A bizományosok számára a csomagokhoz melle'kelt kiséró
levelek tartalmazzák az elszámolás feltételeit.

IMinden· a Luther-NaptáiTa vODalkozó
mégrendelés és megkeresés a Luther-
Naptár kiad6hivatalához, Sopron

- Paprét 2. sz. alá intézendő.

SZÉKELY ÉS TÁRSA
kIaJVlly •••• , killlJYklitészel is v.u1oz6iDlézel

Sopron, Várkemlet 66. szám
- Telefon 394 -

A dg készit könyvet, ujságot, plakátot,
vonalozott üzleti könyveket, gazdásági,
keresked. és egyházi nyomtatványokat.

Párloljak
Lather-Társaságunkat
Budapest, vm., Szentkirály-ulca ~t
mely minden könyvet és zeneművet.
papíro, írő- és rajzszereket azonnal

olcsón és pontosan szállít
~:::::::::::Bibliák kaphatók. :::::::n:::

Az érdeklődők figyelmét felhívjuk a Luther-Naptár
. új pályázati hirdetésre.

Az 1931. évi ,,Képes Lath••.•Naptú" köayvkereskedé.b8a és bIZO•••••'_
terjeutésbea 1 peagö 60 H1Iér,egye. példáD, ára a szerkeut6.ég Altal

IdiIdve postakölts6ggel egyiiH 1peagö 76 fillér.
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