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A m i ü nn eplésü nk .
Mért olyan szomorú a m i ünneplésünk
En édes teremtő, megváltó' Istenem;
Mért olyan szomorú, mért a setét ború,
Mért ül nehéz bánat az árva sziveken? . . .
Mért nem vigadhatunk mi a vigadókkal
Az örömnek könnyét mért mossa bú árja,
8 ha szívünk úgy néha megdobban örömre,
Mért követi mindjárt fájó dobbanása,
8 az ima ajkunkon mért fullad zokszóba,
Mikor szívünk, lelkünk csak hozzád vonzódna,
Megváltó Istenem ? . . .
Mért olyan szomorú ? — Bizony több mint húsz év
Gyászos leforgása a felelet rája,
— Kis dadogó gyermek voltam még csak akkor,
Sírva öltöztettek fekete ruhába.
Új volt a kis ruha, örültem is néki,
Büszkén mutogattam játszótársaimnak,
Csak mikor behívtak nagyobb testvérkéim,
Sírtam én is velük, mert hát ók is sírtak . ■ .
Meghalt jó apuskánk — magyarázta nékem
Könnyező szemekkel az egyik testvérem —
Meghalt jó apuskánk.
Meghalt ? — Nem értettem. Csak édesanyánknak
Búgó zokogása, csókjainak árja
S féltő ölelése sejtette meg vélem,
Hogy mi lehet mégis jó atyánk halála.
J a j! Hogy is foghattam volna föl még akkor,
Hogy az a sírhalom örök gyász hozója,
Hogy foghattam volna föl még kicsi gyermek,
Hogy mily keserves lesz nekünk minden óra,
Hogy özvegy és árva, ebbe’ a világba'
Csupán csak a nyomor s küzdés útját járja
S hogy mi is az árva? . . .
De megtudtam később, amikor már láttam
Azt a harcot, melyet anyánk vívott értünk :
— Örökös küzdelem éj és napon által
S mégis csak örökös vergődés volt éltünk.

Örökös vergődés, megújuló könnyár,
Mert ha jött is idő egy kis pihenésre,
Mikor útra keltünk, űzve a vihartól,
Új sirhalmot hagytunk a távol ködébe:
— Egy-egy szerettünktöl kellett búcsút venni,
Egy-egy szerettünket kellett sírba tenni,
Hogy ne szűnjék gyászunk.
Aztán szétszóródtunk. Ki erre, ki arra
Vetődött közülünk a széles világba;
Most a legutóbb is úgy jöhettünk össze,
Hogy szivünkbe vágott gyászharang bugása.
Harangok kongása, gyászos síri ének
S a megküzdött harcnak sírba dőlt reménye,
Ez a mi jutalmunk, a mi örök átkunk,
E z a mi küzdésünk, vergődésünk bére.
E z az örökös gyász, a merre csak járunk
Mintha csak hiába szállna imádságunk
Hozzád, én Megváltóm! . . .
Ez az örökös gyász és hányt-vetett élet
Föl-fölújulása a m i ünneplésünk.
A családi tűzhely kihamvadt tüzénél
Nem gyúlhat szent lángra, örömre érzésünk.
Mert ha összejövünk is úgy néha-néha
S megkondid a harang ott a falu végen,
Sírva nézünk körül, kutatva, keresve
S feltűnik egy-egy arc, de csak emlékképen,
— Hangzik a harangszó, olyan fájón csengve,
A z kísérte oda, a temető kertbe
Mi kedves halottunk.
É n édes teremtő, megváltó Istenem,
Pihentesd meg — kérlek — sújtoló vessződet,
Vagy ha sújtsz, adj erőt s hitünk izmosítsad,
Hogy ne sírva lássunk boldog ünneplőket
S midőn minden, minden a nevedet áldja,
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ilyenformán felelne: „Hála Istennek, élünk lassan
és ha Isten megsegít, rövid idő múlva majd jobban
leszünk 1“ És az, aki bőségében van mindennek,
az, hogyha így kezdené: „Hála Istennek, — akkor
talán nem gondolna arra, hogy még többet sze
rezzen.
Igen, igen, a legnagyobb hiba az, hogy ember
társaink sokkal többet néznek arra, amit szeret
nének, mint arra, ami már megvan és ezért a leg
többször nem becsülik meg eléggé azt, ami az
A mindennapi kenyér.
övék. Pedig hát milyen könnyen lehetnének abban
a helyzetben, amikor az látszana előttük soknak,
I.
szépnek, kívánatosnak, amit most lenéznek, amivel
Ha a hegyről végignézed a völgyet, búzakeresz mostan elégedetlenek.
tek, gabonacsomók hosszú sorait látod. Learattak a
Vájjon mi lehetne az orvossága ennek az elé
gazdák. Megrakott szekerek viszik be a faluba, gedetlenkedésnek? Vájjon hogyan lehetne ember
vagy gyűjtik össze a réten a termést és sok helyen társainkat meggyőzni arról, hogy mindig, mindig
már megkezdődött a cséplés is. Kérdezzed meg, az volna a helyes, hogyha „Hála Istennek" szóval
hogy milyen a termés? A legtöbb felelet az lesz: kezdenék a bírálatot helyzetükről, vagyis soha nem
„Bizony sokkal többet vártunk ; de a kalász nem néznék azt le még akkor sem, amikor a jobb, kí
jól fizet, az alsó szemek hiányoznak.* Soktól azt vánatosabb helyzet után törekednek? . . . Próbáld
hallod: „Jó lett volna, de nagyon megdőlt.* Mások meg ilyenkor arra figyelmeztetni azt, aki kevesli
ismét más kifogást, más magyarázatot mondanak a kapott jókat, hogy tulajdonképen mennyi az ő
arra a termésre vonatkozólag, amelyik hiányzik és helyzetében az okvetlen szükséges és mennyi az
a sok feleletből azt fogod észrevenni, hogy a leg azonfelüli s hidd el, hogy mindjárt máskép fog
többen nem azt nézik, ami van, hanem azt, amit beszélni helyzetéről.
ők szerettek volna.
De hát mi az a mérték, amelyhez szabjuk az
Ha vannak városi ismerőseid, kérdezzed meg okvetlenül szükségest? Ez a legkönnyebb kérdé
azokat: hogy vannak? És ha egy kicsit össze sek egyike annak, aki Istenben vetett hittel és
hasonlítod majd a feleleteket, bizonyosan azt fogod bizodalommal jár élete útján, mert az a mi Unink
észrevenni, hogy ők is, mielőtt feleltek volna, arra imádságának egyik kérésére gondol ilyenkor s azzal
gondoltak, ami hiányzik és erről az oldalról néz felel meg; add meg nekünk a mi mind,ennapi
ték életüket. Sokan szinte azt szeretnék, ha vártál kenyerünket! Add meg nekünk mindennapra azt, ami
volna ezzel a kérdéseddel pár hónapig, amikor ők az élethez szükséges! Ami a mindennapi kenyéren
valami nagyobb változást várnak, de igy keserűen felül van, az már mind bőség, az már mind jólét.
mondják: „Bizony jobban is lehetnénk!"
Annak a gazdának csak azt volna szabad nézni,
Hamég egy olyan ismerősöd is lenne, akit majd hogy a termőföld adott-e annyi gabonát, búzát,
nem irigylésre méltónak gondolsz azért, mert min annyi termést, amely a jövő évre szükséges veté
dennek bőségében látod és azt kérdeznéd meg, sen felül elegendő neki és hozzátartozóinak a meg
egész bizonyosan olyan feleletet kapnál ott is, élhetésre — és ha ennél már csak egy kevéssel
amelyben nincsen teljes megnyugvás, teljes meg is több van, vagy ha csak ennyi van is éppen,
elégedés.
már akkor is örömtelt szívvel kell azt mondani:
Vájjon kárhoztatni kell-e embertársainkat azért, „Hála Istennek, megvan a mindennapi kenyér"! . . .
mert mindig mindenből, ami van, többet szeretnének, Annak a városi embernek, aki hivatalában vagy
vagy azért, mert mindig szeretnék helyzetüket, álla kereskedésében megkeres annyit, hogy jut a szük
potukat javítani ? Nem, ezért nem kell elítélni séges kiadásokra, hogy tudja gyermekeit ruházni
őket, ez jó, helyes, sőt szükséges is, mert mindig és iskoláztatni s nem kell kétségbeesnie akkor, ha
újabb munkára, továbbdolgozásra serkenti őket. a jövőre gondol, — annak már is örömtelt szívvel
Hanem helytelen az, hogy mindig a jobbnak remélt kell mondani: „Hála Istennek, megvan a minden
helyzetből tekintik azt, amelyben vannak s ezért napi kenyér, meg tudunk élni szerényen!“ . . . És
sokszor igazságtalanok vele szemben, vagyis hely annak, aki bőségben van, annak már nem szabad
telen az, hogy a meglévőt a legtöbbször értékén semmivel sem elégedetlenkedni s még többet
alúlinak gondolják.
kívánni annál, ami már úgyis sok, ha másokkal
A gazda, aki a terméssel nincs megelégedve, hasonlítja össze . . .
a hivatalnok ismerősöd, aki az előléptetése után
„Hála Istennek, megvan a mindennapi kenye
vágyódik, a bőségben lévő, aki még növelni sze rünk!" Aki ezt mondhatja, az már gazdag, mert
retné azt és mindenki, aki sorsával, helyzetével nem szorúl senki másra. Aki ezt mondhatja, az
elégedetlenkedik, elfelejt egy bevezetést akkor, már tud gondoskodni magáról és a holnapi nap
amikor felel a kérdésünkre. Es más-más, egészen ról és aki annyira van, hogy nem mások gondos
más lenne a felelet, ha ezzel a bevezetéssel kez kodnak róla, az már igazán hálát adhat Istennek.
dődnék: „Hála Istennek/“ . . .
Csak azok a szegények, akik a mindennapi kenye
A gazda azt mondaná: „Hála Istennek, elég ret igazán mindennap keresik meg és még ezek között
jól fizetett a búza, bár több lett volna akkor, ha is igazán csak azok a szegények, akik nem tud
végig lett volna szem a kalászon.* A városi ember ják azt munkával megkeresni, hanem mások jószívűBuzgó hálát zeng az ég s föld Istenének,
Fölsugárzó szívvel álljunk azok közé,
Hol hálatelt ajkon zeng a buzgó ének.
S ami bennünk salak, fúljon zsolozsmába
S te légy mindörökké hitünk erős vára,
Megváltó Istenem.
N a g y Lajos.
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ségéből és könyőrületé bői kapják. Bizony, bizony
sok-sok szülő nagyobb és gazdagabb örökséget
adna gyermekének, ha ilyen megelégedésre, a
kevéssel, a szükségessel való megelégedésre taní
taná meg otthon, mintha esztendőkön keresztül
azon fárad, hogy száz forinttal, ezer forinttal töb
bet hagyjon örökségül reá.
A megelégedés ritkán szokott együtt járni a
gazdagsággal, de a boldogság sem áll ám a gaz
dagságban. Szegény nagyon az a gazdagság, ame
lyik csak kincsből áll. Többet ér annál a becsü
letes szív, amely jósággal és megelégedéssel van
tele, ha nincsen is körülötte kincs és gazdagság.
Mert a megelégedés az alapja a boldogságnak, ez
az a kőszikla, amelyre a boldogság háza épül.
A gazda, ha a mag csak annyit fizetett is, hogy
a jövő aratásig elég lesz, de már piacra nem kerül
belőle, — a városi ember, aki úgy látja, hogy
minden gyermekét fogja tudni ebben az esztendő
ben is nevelni, ha nem is marad meg semmi a
jövedelemből, — már gazdagok, mert megvan a
mindennapi kenyerük; már gazdagok, mert nem
szorulnak rá másnak könyörületére! És ennél még
több az, hogyha nem a gazdagabb termés elmara
dása, vagy a jövedelem mennél gyorsabb növelése
miatt sóhajtoznak, hanem azt nézik, ami van és
azzal megelégedve, azt okosan beosztják. Ha nem
azt nézik, hogy nincsenek bőségben, hanem azt,
hogy nincsenek szükségben, akkor lehetetlen, hogy
öröm ne fogja el szívüket, amikor így szólnak: „A
mindennapi kenyerünk megvan, hála Istennek, hála
Istennek !“

Emlékeimből.
(Folytatás).

Mikor Görgey Budavárát ostromolta, akkor
Hentzi némely napokon plakátokat tűzetett ki,
melyeken a lakosságnak tudtára adta, hogy pél
dául ma délelőtt 10—11 óráig nyitva lesz a vár
nak valamelyik kapuja s a lakosság mehet, ahová
akar. Ezt többször megtette. Mindenki menedéket
keresett s atyám arra a gondolatra jött, hogy két
felé osztja családját, hogy vagy itt, vagy ott meg
menekül valamelyikünk. így engem, mint legidő
sebb gyermekét, három kisebb testvéremmel,
István, Mari és Emíliával átküldött Pestre nagy
bátyámhoz, reá bízva minket.
Atyám utasítása folytán a Dunaparton halad
tunk Ó-Buda felé, keresve egy ladikot, hogy azon
a Dunán átkelhessünk. Egy nagy piros kendőmet
vettem fel, hogy atyám az Ellipsisről messzelátón
szemmel kísérhessen bennünket, vájjon szerencsé
sen érjük-e el a pesti partot. Pesten magyar ka
tonaság volt. Már nem voltunk messze a hajógyár
tól, mikor egy emberre akadtunk, aki lélekvesztőjében vesztegelt, ezzel megalkudtam s azonnal
beültünk, ki-ki a maga kis ruhacsomagjával. Én
anyám ezüstjét vittem viaszvászonba varrva, amely
addig a kéménynek egy fülkéjében volt elrejtve.
Még el sem helyezkedtünk egészen, mikor egy
öreg házaspár jött két munkással, akik hangos
szóváltás után erővel betették a nagy nehéz ládá

jukat a ladikba s bár a hajós nem akarta őket
befogadni, maguk is beleültek, úgy hogy a csónak
alig állt ki négy ujjnyira a vízből. Az izgatott,
hadonászó asszonyt a ladikos többször is intette,
hogy veszteg maradjon, mert nagy volt a veszély,
hogy felborulunk. Alig értünk a Duna közepe felé,
midőn a budai partról csak úgy fütyültek körü
löttünk a golyók, de csoda, hogy egy sem talált
s talán még nagyobb csoda, hogy mi gyermekek
nem is féltünk.
Végre sok veszély között nagy nehezen partot
értünk. Alig mentünk száz lépésnyire a város felé,
nagyott dobbant a szivem, egy vártát láttam, olyan
fekete füstös arccal, hogy horvát katonának tar
tottam, de közelebb jutva megpillantottam rajta
a magyar egyenruhát s így már nyugodtan foly
tattam utamat. Még az ismerős tiszteket is alig
lehetett megismerni, annyira befogta a füst és
puskapor az arcukat.
Nagybátyámnál alig egy hétig időztünk, mikor
annyira bombáztatta Hentzi már Pest városát,
hogy épp oly veszélyes volt ott maradni, mint
Budán a várban lenni, mert itt is ott is minden
éjjel 8—10 helyen is támadt tűz. Ezenkívül szá
mos épület is romba dőlt. A lakosság is mene
külni igyekezett, vagy pincékbe rejtőzött, amint
az egyik nagybátyám is tette a családjával. Budán
is sokan meghaltak csupa félelemből, akiket azon
ban Hentzi a várból kivinni és eltemetni nem en
gedett, így kénytelenek voltak a halottakat a pin
cébe tenni, míg a vár sorsa eldőlt.
Minket kivittek az Orczy-kertbe (a mostani
Ludoviceum), ott aludtunk egy éjjel egy ablakta
lan kamarában gyékényeken tizenegyen. Hogy
másnap mi lesz velünk, nem lehetett tudni. De
még a reggel folyamán megérkezett atyám kocsi
val, aki időközben anyámmal és többi testvéreim
mel együtt egy ilyen Hentzi által engedélyezett
órában szintén eltávozott a várból s O-Budára
ment a hajógyár inspektorához, Massjonhoz, aki
már előzetesen meghívta az egész családot magá
hoz. Oda már nem értek el az ágyúgolyók.
Atyám beültetett minket a kocsiba és vitt
messze fel a Dunaparthoz, ott egy reánk várakozó
jó csónakba ültünk és szerencsésen kiszálltunk
O-Budán, ahol biztonságban éreztük magunkat s
minden éjjel néztük a Hentzi és Görgey golyóinak
tűzijátékát egy elhagyott selyemfonó-gyár padlá
sáról. Atyám fivéreimmel Breschetznél volt szállva,
anyám velünk leányokkal Massjonnál, kinek neje,
egy igen szép angol hölgy, Tysdalnek, a lánchíd
egyik kőfaragómesterének volt a leánya. Székácsné
mondta róluk, hogy olyan szép párt soha életében
nem látott, mint ezek voltak, amikor Pesten meg
esküdtek.
*

Mikor május 21-én Görgey bevette Budavárát,
messzelátón mi is nézelődtünk a bécsi kapu felé
s láttuk, mint igyekeznek fel számos létrákon a
honvédek és civilek. Sajnos, itt is nem egy meg
rendítő eset történt. Például el volt terjedve a
magyar seregben az a hír, hogy Budavárában csak
az osztrák érzelmúek maradtak vissza s így tör
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tént, hogy egy ismerős polgárunk egyetlen fiatal
fiát, ki szintén a várfalhoz sietett s kezét nyúj
totta egy felmászó honvédnek, ez lelőtte, mert azt
hitte, hogy vissza akarja őt lökni.
Atyám az elsők között volt, akik behatoltak a
várba, minden kérésünk dacára felsietett. Beteges
és gyenge létére nagy volt benne a bátorság. Még
látta, amint Hentzit, aki a mi utcaajtónk előtt
esett el, bevitték egy középületbe. (K. k. Fortifications Bauhof.)
*

Mikor Hentzi látta, .hogy a várat már nem
tarthatja, a kazamattákat kinyittatta, amelyekben
többnyire olaszok voltak elcsukva s igy ezek és a
csőcselék, de részben a magyar katonák is, fosz
togattak és raboltak.
Atyám a másik utcaajtón bemenve lakásunkba,
éppen két asszonyt látott, akik az én kelengyém
hez tartozó ágyneműt, amelyet szüleim a pincébe
rejtettek, a hátukon cipelték. Ezekre rásuhintott
a botjával, az ágyneműt visszalökte és sietett a
főőrséghez, mely a szomszédban volt, vártát kérve
mind a két ajtó elé. Azután ismét felment a la
kásba, de erre már nem lehett ráismerni. Minden
szoba tárva-nyitva, a padló tele üvegcserepekkel
egészen vastagon, a zongora háromfelé hasítva s
amit csak el lehetett vinni, mindent elvittek, csu
pán a képek és tükrök maradtak sértetlenül. A
könyvtárteremben két huszár garázdálkodott. Atyám
rájok kiáltott, hogy nem szégyelik magukat a pa
pokat kirabolni? Azt felelték: „Hisz éppen azokat
keressük, azok a huncutok “. Mit, mondá atyám, a
református és lutheránus papokat bántjátok? Erre
egyik a másikat meglökte s mondá: „Hát ne bánt
suk, de adjon az úr legalább egy húszast!” Ezt
megkapván, elmentek.
Az egyik szobában atyám két olasz fogolyra
talált. Az egyik éppen a pecco-teát szórta a földre,
amely egy nagyobb papírzacskóban volt s abba a
negyedik szobából hozott fehérneműt gyömöszölte.
Itt is az ő lélekjelenléte mentette meg életét. La
tinul kiáltott rájuk, mialatt botját erősen a föld
höz szegezte és kezdte a gombját forgatni, mintha
tőr lenne benne. Eszébe jutott, hogy az olaszok
ilyennel járnak. Ezek e mozdulattól megijedve, a
jó magas rácsos lépcsőajtón átvetették magukat és
eliramodtak. A sétabotban pedig nem volt tőr,
atyám azt egy angol barátjától kapta, ki azt
mondta, hogy az Pfefferrohr. Nagt on szép bot
volt, a színe a spanyol nádéhoz hasonlított s egy
mástól arasznyi távolságra egy-egy kinövés volt
rajta. Erős bot volt, méltán félhettek tőle az olaszok.
Atyám új vízhatlan csizmája helyén egész
rossz huszárcsizmát talált sarkantyúval. Seholsem
maradt semmi, a konyhában egyetlen lábas és
főzőkanál volt, úgy hoztak a pesti ismerősök egyetmást, mivel a boltok mind zárva lévén, venni semmitsem lehetett. Atyám nagy könyvtára azonban
érintetlen maradt, kivévén két könyvet, melyet
mindennap használt. Bibliai egyezményes szótár
volt az egyik.
A padláson 24 löveget, ágyúgolyót, bombát és
kartácsot találtak. A folyosóról a többi között a

szószékre is nyílt egy ajtó. Egy régi ház volt ez,
melyet kétfelé osztottak, az egyik felének helyére
a templomot építették, a másik felét lakásnak ala
kították át. Ezt az ajtót is nyitva találta atyám,
belépvén rajta, egy nagy tintafoltot lát a fehér
márvány oltáron és a lépcsőkön. Valószínűleg az
egyik rabló megkóstolta a tintásüveget a homályos
éléskamrában s boszúságában odahajította, mert
az üveg cserepei is ott voltak.
*

Hűséges szakácsnőnk és az öreg, orosz szár
mazású egyházfink, Classohn a feleségével, nem
akartak sehogysem távozni a házból. A hűséges
lelkek azt hitték, hogy valamit megmenthetnek,
ha ott maradnak. Atyám keresésökre indult, a ne
vűket kiáltva s miután a lakásban nem voltak ta
lálhatók, bement a templomba is, ahonnan az or
gonához vezető lépcső aljából, egy kis sötét lyuk
ból végre előjött a szakácsnő. De atyám alig
ismert reá, azelőtt erős, kövér leány volt s most
a nagy izgalmak és félelem miatt annyira lesová
nyodott és sárgaságba esett, hogy alig vöt jártányi
ereje szegénynek. Odamenekült abba a sötét
lyukba, mikor több katona kutatta át a házat s
össze-vissza lövöldöztek. A sötét rejtekhelybe is
belőttek, hogy hátha van ott valaki, de szerencsére
a lövés nem találta őt.
Anyám egy nemzetiszínű zászlót készített előre
s meghagyta a szakácsnénak, hogyha látni fogja,
hogy a magyarok bevették a várat,' 'tűzze ki az"
ablakon, azt remélve, hogy a zászló kitűzésével a
rablást kikerülhetjük, de nem sikerült. Az utcán
még folyt a harc, mikor a szegény leány már ki
tűzte a zászlót. Azonnal rá is lőttek, a golyó az
ablak rámáján keresztül, a feje felett, az átelleni
ajtófélfába fúródott, ott is hagytuk s mellé írtuk a
dátumot. Körülbelül egy évre rá férjhez ment s
anyám szép lakodalmat rendezett neki, egy ezüst
kanalat is vettek neki szüleim s rávésették a ne
vét és Budavár bevételének keltét. Ez a lány a
csallóközi Somorjából, atyám előbbi egyházából
való volt.
*
Egy budai polgár, aki a várban, az Űri-utcá
ban lakott, kiment a Görgey táborába és négyszemközt felfedezte előtte, hogy az ő pincéjéből
titkos folyosó vezet ki a Svábhegyre, mely még
törökök idejéből maradt fenn. Azt ajánlotta neki,
hogy ő vezetője lenne a magyar katonáknak s
így nagy vérengzés nélkül, egy éjjel bevehetné
Budavárát, de Görgey ezt nem akarta figyelembe
venni.
Az ostromállapot alatt egyízben egy beteg osz
trák főhadnagy jött a lakásunkba a szolgájával,
nem is köszönt, csak végigjárta a szobákat, úgy
látszott, hogy ott akart letelepedni. De szerencsére
aznap borús idő lévén s véletlenül a függönyök
sem lévén egészen felhúzva, a szobák homályosak
voltak s így a beteg főhadnagy tetszését nem
nyerték meg. Amint jött köszönés nélkül, el is tá
vozott. Semmibe sem vették a lakosságot, teljesen
azt tettek, amit akartak.
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A földszinten, a tanítónál, egy ideig egy osz
trák szolgálatban levő cseh katona-orvos volt
kvártélyon, aki feljött hozzánk tiszteletét tenni.
Nagy szájhős lóvén, terhűnkre volt, néha órákig
maradt nálunk, de ellene tenni nem lehetett. Egy
szer egy jókora darab szarvasbőrben 50—60
aranygyűrűt hozott fel s előttem szétterítvén, fel
szólított, hogy válasszak közülök kettőt, nem bánja
akármelyiket. Én titkos borzalommal pillantottam
rájuk, mert a gyűrűk annyira piszkosak voltak,
mintha valahol a földről szedték volna fel őket.
Unszolására csak annyit feleltem: köszönöm, én
nem viselek gyűrűt, nem szeretem a gyűrűket,
Éppen valami finom kézimunkán dolgoztam s így
láthatta, hogy egyetlen gyűrű sincs az ujjamon.
Nagyot bámult s nem boszankodott annyira, mint
inkább csudálkozott, hogy nem választottam a gyű
rűkből. Összefogta a szarvasbőrt és többé nem is
jött hozzánk. Mindig azt mondta magáról, a mel
lét verve: „Ich bin ein böhmischer Knopf!" ■
Mikor híre járt, hogy báró Jellasics horvát bán
az ő hordáival Buda alá készül vonulni, nagy
mozgalom támadt a két nagy fővárosban. Még az
úri osztályból is száz meg száz ember önként
ment ki a Gellért-hegyen túl a mezőségre sáncot
ásni. Mindenki maga vitt a városon keresztül
kosarat, kapát és napi élelmiszert.
Én értem Székácsné jött Kanya Pál tanár Nelli
leányával. A kitűzött helyre érkezve, a mérnökök
minket is felállítottak egy domb oldalára, soronkint egy-egy lépésnyi távolságra egymástól. A
domb alján ásták az urak az árkot, a földet ko
sárba rakva, amit mi kézről kézre adtunk, míg a
domb tetejére nem ért, ahol meghagyás szerint
kiöntötték. Ez tartott déli 12 óráig. Ekkor ki-ki
leült, ahová tudott s megebédelt. Egy órai pihenés
után újra munkához láttunk s vígan folytattuk.
Délután gróf Telekiné és egy Batthyány grófné
fogaton jöttek ki s a sorba állva velünk dolgoztak
vagy két óra hosszáig.
Estefelé lovag Alberti a gellérthegyi csillagász
járkált közöttünk s egyik-másiknak a nevét kér
dezve, feljegyezte noteszába. Hozzám is odalépett
s kért, mondanám meg a nevemet, de én gondolva,
hogy ebből alkalomadtán még veszedelmes mulat
ság is támadhat, nem akartam megmondani a ne
vemet; hanem ő biztatott s azt mondta, hogy igen
szeretné azoknak a neveit feljegyezni, kik az
egész napon szolidan, fáradhatatlanul dolgoztak.
Ekkor megmondtam a keresztnevemet. Ő moso
lyogva csóválta a fejét s tovább ment. Nem is
mert meg engem, de én őt igen, mert többször
láttam atyámnál.
Néhány nap múlva a váci urak jöttek le hajón
szintén sáncot ásni. Boldogult drága férjem, akkor
mint vőlegényem feljött a várba értem s minthogy
előre értesítve voltunk, már készen vártuk őt jó
anyámmal reggel öt órakor. De ekkor nem vit
tünk sem kapát, sem kosarat, mert a váci urak
eleget hoztak magukkal. Úgy mint első ízben,
egész nap dolgoztunk. Én olyan holt fáradt vol
tam, hogy este úgy gondoltam, csak öt percre
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teszem le a fejemet a párnámra, azután rendesen
lefekszem. De bizony úgy ébredtem fel másnap
reggel is.
*
Akkoriban a bán nem jött Buda alá. Akkor
vitte végbe a híres „Flankenbewegung"-ot Győr
felé. Később, mikor csakugyan bevonult Buda vá
rába, eleget láttuk az ő testőrségét, a félelmetes
szerezsánokat. Egytől-egyig válogatott, magas szál
emberek voltak, vad, marcona arccal. Földig érő,
bő vérvörös köpenyben jártak, övük teleszúrva
gyilkos fegyverekkel. A lakosság előtt nagy gyű
lölet tárgyai voltak.
Mégis akadt egy suszterinas aki nem félt tő
lük. Egy ismerősünk látta, mikor egy szerezsán
a pesti Dunaparton járkált, hogy egy ilyen inas
mindig körülötte forgott s te tőtől-talpig nézegetve
őt, mintha nagyon tetszenék neki, egyre mondo
gatta: „Zsivány Jellasics! Zsivány Jellasics!" A
szemtanú félteni kezdte magában a fiút, de mikor
látta a szerezsán elégült arcát, tovább ment. Ké
sőbb megtudta, hogy horvát nyelven a „zsivió"
szó annyit jelent, hogy éljen s a szerezsán nyil
ván „zsivió“-t értett zsivány helyett.
*
Az akkori időben a pesti evangélikus gimná
zium egyik tanára Tavassy Lajos volt. Tanítványai
bálványozták s elnevezték Krisztusfejnek, mivel
vállig érő hosszú hajat viselt. Tavassy a szabad
ságharc alatt szintén beállt katonának. A világosi
fegyverletétel után besoroztatott az osztrák hadse
regbe közkatonának. Mint ilyen, Olaszországba
került egy tiszt házába tiszti szolgának, ahol a
gyermekek cipőit kellett tisztítania stb. Azonban
született pedagógus lévén, szeretett a gyermekek
kel foglalkozni, mit ezek atyja észrevevén, felsza
badította a szolgai teendőktől és mint házi tanítót
alkalmazta őt.
Egyszer botanizálás közben talált egy szép
vadvirágot, melynek hagymájából haza is hozott s
melyet bóbitás-liliomnak nevezett el. A levelei
szép zöld színűek, keskeny, hosszú és szabályosan
hajlottak fekete pettyekkel, közepéből nő ki az
ujjnyi vastag, erős, félméter hosszú virágszár, tele
hyacintszerű fehér virággal, lila pettyel, tetején
dús zöld bóbitával. Egy ilyen remek példánnyal
kedveskedtem egyszer egy jó barátnémnak, ahol
azt Andrássy Manó gróf világlátott kertésze látta.
Azt mondta, hogy ha ezt Párisban valami gazdag
virágkedvelő meglátná szívesen adna érte ötven
forintot, hogy a szalonjában elhelyezhesse. „Én
odaadom huszonöt forintért, ha akarja", — felelte
rá a tulajdonosnő. „Hja kérem, itt nem vagyunk
Párisban" — mentegette magát a kertész. Tavassy
rokonai még most is kegyelettel ápolják a bóbi
tás liliomot. Virágzata hat hétig tart.
*
Egy alkalommal Erzsébet főhercegnőnél talál
tam két kis fiút, a kis Nádasdy grófokat, Mária
Dorottya főhercegasszony főudvarmesternőjének,
Forray grófnőnek unokáit. Négy-öt évesek lehet
tek. Vagy egy óra hosszat mulattak ott s igen
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kedvesen énekeltek néhány vend népdalt. Az aty
juk, Nádasdy Lipót gróf, a forradalomkor szintén
fogságba került. Fogsága alatt a rossz táplálék
miatt igen beteg lett, mert nem kapott mást, mint
sűrűn behabart babot, mely oly rossz volt, hogy
csak mikor már egészen kihűlt, volt képes egy
keveset 'lenyelni belőle. Midőn a grófné Haynauhoz ment s őt szívszaggatva kérte, hogy legalább
míg a férjének betegsége tart, engedne neki meg
felelő táplálékot hozatni, Haynau kirúgta maga
alól a széket s otthagyta őt.
*

A sokat elátkozott Új épület szomorű lakói
közé tartozott egy időben Jeszenszky hódmezővá
sárhelyi lelkész is. Több hó óta fogva volt már
anélkül, hogy csak egyszer is kihallgatáson lett
volna. Sok dolga volt akkor a hadbíróságnak.
Atyám, mint lelkész, egyik-másik fogolyhoz
néha bebocsáttatást nyert, szegény Jeszenszkyt is
egy párszor meglátogatta. Egyszer atyám engem
is elvitt magával az Új-épületbe. Vittünk Jeszenszky
számára némi frissítőket is. Minket akkor nem
bocsátottak hozzá, de a frissítőkre késznek nyi
latkozott a porkoláb, hogy átadja.
Körülbelül egy hétre ezután nagy meglepeté
sünkre eljött hozzánk maga Jeszenszky. Szabad
volt! Elbeszélte, mit élt ő át az utolsó napokban.
Egy éjjel a porkoláb hadbíróság elé kísérte
őt. Egy feketével bekerített asztal körül ültek a
a bírák s égő gyertyák között a feszület volt fel
állítva. Az auditor elkezdett egy halálítéletet fel
olvasni, amely golyó általi halálra szólt s a követ
kező hajnali órákban lesz végrehajtandó.
Képzelhető a szegény Jeszenszky lelki állapota.
Csak az ítélet felolvasásának végeztével tért anynyira magához, hogy képes volt elmondani, misze
rint ő nem az a báró Jeszenák, akiről az ítélet
szól, hanem Jeszenszky hódmezővásárhelyi ev.
lelkész és hogy még egyszer sem volt kihallgatá
son. Erre visszavitték őt a börtönbe s néhány nap
múlva szabadon bocsátották.
*
Abban az időben, amikor Windischgratz paran
csolt Budán, elhívták atyámat egy súlyosan sebe
sült osztrák katonatiszthez gyóntatni. Egy fiatal
német herceg volt, aki az osztrák hadseregben
szolgált. Számtalan sebtől borítva, össze-vissza volt
kötözve, de teljes öntudatánál volt. Atyám nagyon
rokonszenves fiatalembernek mondta őt. A szer
tartás végeztével beszélgetés közben elmondta a
beteg, hogyan kapta számtalan sebét.
Midőn a reá nézve oly végzetes csatában már
ember ember ellen küzdött, ő egy közhuszárral
akadt össze. „Uram, mondá, én gyermekségem
óta tanultam vívni és az volt mindig kedvenc mu
latságom. Társaim között mindig első voltam a
vívásban, mégis ez a közhuszár minden vágáso
mat parírozta s mindannyiszor egy-egy sebet ütött
rajtam. Én egyetlen egyszer sem bírtam őt meg
sebesíteni. Szeretnék vele még egyszer találkozni,
— száz közül megismerném őt — hogy megszo
ríthassam a kezét. “ Szegény fiatal herceg! Nem
sokára meghalt!

Egy napon éppen dél volt, mikor két osztrák
tiszt jött atyámhoz jelenteni, hogy a herceg teme
tése egy órakor lesz s kérték, hogy ő temesse el.
Természetes, készületről szó sem lehetett, éppen
hogy csak a helyszínre érkezhetett atyám a mon
dott időben. Mégis gyönyörű beszédet tartott. Nagy
katonai pompával temették el a korán elhúnytat.
Én is ott voltam jó anyámmal a temetésen. Más
nap a tisztikar küldöttségé megjelent atyámnál
külön megköszönni a megható, szép halotti beszédet.
A telegráf akkor ugyan már feltalálva, de a
forgalomnak átadva még nem volt s így a távol
Németországból a herceg vérrokonai nem érkez
hettek meg a temetésre.
Ozv. Czékus Istvánná.
(Folytatjuk.)

A kitérő.
A tisztelendő úr az íróasztal előtt kényelmes
karszékén hosszú szárú tajtpipából bodor fiistfellegeket eregetve, nagy figyelemmel olvassa a most
érkezett napilapot. Finom metszésű ajkainak s az
onnan kiáradó füstnek mozgásából a kedély hul
lámainak váltakozására lehet következtetni, mely
olvasásközben lelke mélyén keletkezik. Néha oly
mélyen elmerül az olvasott gondolatok árjaiba,
hogy szempillái alig mozdulnak, ajkai megfeled
keznek a pipa iránti köteles tevékenységről. Ilyen
kor bizonyosan valami magvasabb gondolatra akadt,
mely felett érdemes elmélkedni. Majd meg lázas
gyorsasággal pattogtatja a füstöt, ezüst fürtökkel
koszorúzott, szép magas homlokán halvány pír
ömlik el, szemeinek szikrái majd felgyújtják a
lomha papirt, mely szépet, rútat, igazat, hamisat
megzavarhatlan türelemmel hord szét az egész vilá
gon. Alkalmasint újkori szellemű cik ötlött a sze
mébe, melynek gondolatmenete az ő hosszú évek
zivataraiban kipróbált és jól bevált életelveivel
homlokegyenest ellenkeznek.
Az ősz lelkipásztor sokat és nagy előszeretettel
foglalkozik a társadalmi kérdésekkel s hosszas
tapasztalatok, tanulmányok, fárasztó gondolkodás
után azon meggyőződésre jutott, hogy ezeket az
éktelen ellentéteket, melyek a mai társadalmat
folyton hullámzásban tartják s az egyes életét való
ságosan szenvedések töviseivel nyugtalanítják, csak
a vallás malasztjával, a krisztusi szeretettel lehet
elsimítani.
Ez az eszme tölti de egész életét, ennek meg
valósítására összpontosul minden munkássága. Gon
dosan összegyűjti, a mit e kérdésről hírlapokban,
szakmunkákban jót, rosszat olvas, tanulmányozza
mások véleményét, híveivel úton-útfélen keresve
az érintkezést, atyai szeretettel kutatja azok gon
dolatjárását, meghallgatja panaszaikat, kikérdezi
vágyaikat és jóakaratú tanáccsal, felvilágosítások
kal igyekszik a nyugtalankodókat kibékíteni.
E gondolatkörbe vág bele úgy látszik az az
újságcikk is, amit oly nagy figyelemmel olvas;
mert csillogó szemei majd jegyzőkönyve, majd a
terjedelmes téntatartó vaskarján nyugvó toll felé
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villan. Igyekezni készül, amidőn ajtaján halk kopo okoztunk nekik, — pedig ők meg ugyanannyi kárt
gás hallatszik.
okoztak volna az uraságnak — úton útfélen sze
— Szabad 1
memre vetik, hogy rossz pajtás vagyok. A Pákái
Jámbor kilincsnyomással ajtót nyitva, délceg Miska minap azt is odavágta, hogy dologra se
termetű, nyílt tekintetű parasztlegény lép be, kis jönnek többé velem. No hát azt gondoltam, hogy
pörge kalapját két kezében tartva s szerencsés jó ha nektek nem kell a becsületes ember, elmegyek
azok közé, akik örömmel fogadnak.
napot kíván tisztelendő uramnak.
A lelkész ezalatt friss pipát gyújtva, helyet
Fogadj Isten — felel a lelkész, letéve kezé
ből a lapot és szemüvegét kezébe fogva — nos, foglalt ruganyos karszékén és élénk érdeklődéssel
hallgatta a legény bátor hangon elmondott sza
Gyuri fiam, mi jó hírt hozol?
— Csak azt akartam megjelenteni tisztelendő vait. Az utolsó kijelentésnél szemei felvillantak,
uramnak, hogy hát meggondoltam a dolgot, csak széles homlokára haragos ráncok húzódtak.
— Ezt ugyan rosszul gondoltad. Ha egynéhány
átlépek én az újhitűek közé — mondja a legény
felebarátod lelkében helytelen érzületet tapasztal
kissé elfojtott hangon s lehajtott fővel.
— Biz ennél okosabbat is gondolhattál volna, tál, ez nem ok ilyen nagy lépésre. A templomhoz
fiam — szólt a lelkész némi felindulással emel nem, mint a szülői házhoz, a neveltetés néhány
kedve fel székéről s a legény felé lépve, szelíd esztendeje, még csak nem is az egész élet, hanem
családod egész története, azonkívül pedig egész
hangon kérdezi tőle:
lelki világod csatol. Ilyen kötelékeket nem lehet
— Aztán megtudnád-e mondani, fiam, mi ok egy kis csetepaté miatt elszakítani. Téged más ok
indít ez életbevágó, fontos lépésre ?
csábít az újhitűek közé!
— Könnyű azt megmondani, tisztelendő uram,
— Mi tagadás benne, tisztelendő uram, van más
innen üldöznek, amoda pedig igen barátságosan okom is.
hívogatnak.
— Nos és mi volna az?
— Nono, Gyuri, már ugyan ki üldözne téged,
— Olyan sok rosszat lát, hall az ember a mi
mikor te se bántasz senkit?
népünk közt, hogy ne tessék csudálkozni, tiszte
— Már pedig ami igaz, az igaz, tisztelendő lendő uram, ha az ember olyan társaságot keres,
uram. Cséplés óta úgy veszem észre, hogy minden hol nem történnek ilyen botránkoztató cseleke
régi jó pajtásom görbe szemmel néz rám és húzó detek.
— Micsoda botránkoztató cselekedetekről be
dozik tőlem.
szélsz
? — kérdi a lelkész kissé indulatos hangon,
—- Cséplés óta, igen, emlékszem reá, hogy
pipaszárát
a karszék karjához szorítva.
mikor a napszámosok a gép mellett megakarták
— Hiszen tetszik tudni, amit az egész falu
tagadni a munkát, hogy több bért csikarjanak ki
az uraságtól, te nem tartottál velük. Helyesen beszél, hogy a felügyelő urunk miért jár oly gyak
ran a jegyző úrékhoz és rendesen olyankor, ha a
tetted.
jegyző Lőrincen van. Tudja mindenki, a tiszte
— Igenis, tisztelendő uram, azt gondoltam, hogy lendő úr is bizonyosan tudja, hogy emiatt veszett
mikor megvan az egyezségünk, elvállaltuk a mun el a vasúti állomásunk is. Két esztendővel ezelőtt
kát a kiszabott bérért, nem becsületes dolog akkor azt mondta a biró is, a jegyző is, hogy egy árva
azzal állani elő, amit a lőrinci emberek követeltek, fillért se adunk, ha az állomást nem ide építik a
hogyha a tiszttartó úr nem ad fejenkint egy-egy Túri völgybe, hol az egész falunak kezénél lett
liter bor árát, abbahagyjuk a munkát. Azt mond volna. De a jegyzőné addig beszélt az urának, e/
ták, hogy az uraságnak sürgős a cséplés, mert a meg a bírónak, hogy az állomást mégis csak oda
búza árát már előre fölvette, aztán úgy látszott, építették a felügyelő úr tanyája mellé, a falutól
hogy esős idő közelít, a szolgabiró pedig messze több mint félórányira s a pénzünket is oda adtuk
van. Azt mondták, sohase lesz kedvezőbb alka a vállalkozónak. Most aztán igazán elmondhatjuk,
lom egy kis pénzszerzésre. Mi azaz 50—60 fillér hogy se pénz, se posztó.
az uraságnak, nekünk pedig szép kis segítség.
— No de fiam, — szól a lelkész békéltető
Bizonyos, hogy inkább megadja a kívánságunkat,
hangon,
mely azonban elárulta a legény szavai
minthogy a gép egy-két napig megálljon, mikor
őtet meg nagy pénzekért szorongatják. A lőrinciek után az ő lelkében is felgerjedt bosszúságot —
olyan örömben voltak, mintha már a markukban hiszen talán te magad is hallottad, hogy a mér
érezték volna a felülfizetést és a mi embereink nök a Túri völgyet nem találta alkalmasnak.
A jegyzőék viszonyait nem találta tanácsosnak
közül is többen hozzájuk csatlakoztak. Én pedig
azt gondoltam, hogy akár úr teszi, akár napszámos a legény előtt tovább feszegetni.
— Hiszen igaz, hogy ezt mondták, lehet, hogy
teszi, alávaló dolog az, a megszorult embertől meg
nem szolgált hasznot kierőszakolni. Mellém állott a a mérnöknek igaza is van, de csak mégse tudja
Dani bátyám, az etető, meg a Bákkon Bálint, a az ember elhinni, hogyha a felügyelő úr is, a
kazalrakó és még néhány a mi falunkból. És mivel biró is, meg az egész község így követeli, hogy
mi sem kérésre, sem fenyegetésre reá nem állot akkor az állomást ne lehetett volna ide a helység
tunk, hogy az egyezségünkön túl követeljünk, azok közelébe építeni.
se mertek előállani a kívánságukkal és a dolog
(Folytatjuk.)
Sass János■
abban maradt. És most aztán azok minket aláz
nak, azt mondják, hogy mi ennyi meg ennyi kárt
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líeteg püspök. Zelenka Pál, a tiszai kerület
püspöke, oly rosszul érzi magát és annyira hanyat
lott az ereje, hogy hirtelen el kellett utaznia, még
a kerületi gyűlés előtt, fürdőre. A halaszthatlan
tennivalók ellátása érdekeben, Geduly Henrik mint
kér. főjegyző, Miskolcra utazott. Egyéb püspöki
teendőket Terray Gyula gömöri főesperes, mint
állandó püspök helyettes végzi.
A Borronieus-fóle enciklika. A sárosi ág h.
ev. egyházmegye július 27-én tartott közgyűlésén
az eperjesi ág. hitv. I. egyházközség a Borromeusenciklika ellen ünnepélyes tiltakozást és óvástételt
jelentett ki, továbbá az enciklika hamis állításai
miatt szintén tiltakozását fejezte ki és fölterjesz
tést intézett az egyetemes közgyűléshez. Kijelen
tette egyúttal a közgyűlés, hogy a türelmes magyar
katholikusokkal, a kiknek a pápai rendelet kiadá
sában részök nincs, továbbra is jó egyetértésben
kíván lenni.
Kiküldetés. Hont vármegye törvényhatósága a
zsolnai zsinat jubiláris emlékünnepére a maga kebe
léből kiküldte Laszkáry Pált és Krupec Istvánt,
hogy a vármegyét képviseljék.
Evangélikus istentisztelet Feketehegyen. Jól
eső érzéssel adhatunk hírt, a Feketehegy fürdőben
augusztus 7-én tartott evangélikus istentiszteletről.
Az ott üdülő evangélikusok felkérésére tartott
istentiszteletet Geduly Henrik, kinek beszédéhez
a költő Pósa Lajos a következő szavakkal gratu
lált az összegyűlt közönség előtt: „A kidolgozás
formás ; tartalma logikus; nyelvezete költői; előa
dása komoly s mégis élénk, kedves, magyaros.
Igazán szívből gratulálok/ Az offertorium és a
gyűjtés 251 K 54 fillért eredményezett; mihez
járul még a július 31-iki Tompaünnepély jöve
delméből 132 K, úgy hogy a két alkalom 383 K
54 fillérrel gyarapította a Feketehegyen felállítandó
protestáns kápolna alapját, a mely most már közel
6000 K.
A Szilvásy- harang. Vasárnap nevezetes nap
volt Farádon. Az ág. hitv. evangélikus egyház
kitataroztatta templomát, új harangot öntetett és
ezt megillető ünnepségek között avatták fel. A
farádi templom egyik nevezetessége a Szilvásyharang. Ezt Szilvásy Márton dr. dédszülei Szilvásy
István és neje Nagy Erzsébet öntették 1847-ben.
A Szilvásy-nemzetség tehát szoros kapcsolatot tart
fenn az ősi fészkük egyházával. Seregestül jöttek
össze ezen a lélekemelő ünnepen az ősi portán és
hozzájárult a harang felállításához a nemzetség
minden tagja anyagi körülményeihez képest. A
lélekemelő ünnepségen Szilvásy Márton dr. is részt
vett, ott volt mint farádi földesúr Ostffy Lajos dr.,
a celldömölki kerület képviselője is. Az egyházi
szertartást és ünnepi szónoklatot Farkas Mihály
nagygeresdi evang. esperes végezte, és költői for
dulatokban gazdag, magas szárnyalású beszéde
mély hatással volt az ájtatos hallgatóságra.

18. sz.

A zsolnai zsinatról. Jánoska György liptószentmiklósi lelkész, alesperes szerkesztésében meg
jelent ismertetés német nyelven jelenik meg az
„Ev. Glaubensbote f. d. Zips“ c. lapban, Kalláth
Károly tótfalvi lelkész fordításában. Nevezett lap
szerkesztője hajlandó külön lenyomatot készíteni,
ha a németnyelvű gyülekezetekből erre rendelés
történnék. Tömeges rendelésnél egy példány csak
6—10 fillérbe fog kerülni. Figyelmébe ajánljuk
németnyelvű gyülekezeteink lelkésztestvér uraknak
ezen mozzanatot azzal, hogy megrendeléseikkel
forduljanak mielébb nevezett lap szerkesztőjéhez:
Koch Aurél ev. lelkész, Strázsa (Szepes m.).
A resicabányai ág. hitv. evangélikus egyház
új templomának felszentelési ünnepélyét folyó évi
szeptember hó 4-én délelőtt fél 10 órakor tartja a
következő műsorral: Szombaton, 1910 szeptember
hó 3 án, délelőtt 10 óra 20 perckor Öméltósága
Scholtz Gusztáv püspök úr s a többi vendégek
fogadása a románresicai állomáson. Vasárnapon,
1910 szeptember hó 4-én, délelőtt 9 órakor gyüle
kezés a templom és a papiak udvarán. l/410 órakar
a templom zárókövének letétele. A zárókőbe helye
zendő okmány egy héttel előzőleg naponként dél
előtt 11—12 óráig aláírható a templomban. — 1.
7 a10 órakor Kubányi Endre egyházfelügyelő átadja
a templom kulcsot a püspök úrnak. 2. Püspök
átveszi a kulcsot s kinyitja a templomot. 3. „Erős
vár a mi Istenünk/ énekli a „Resicai Dalegyesület".
4. a) Oltári istentisztelet magyar nyelven, végzi
Doleschall Lajos esperes, b) Oltári istentisztelet
német nyelven, végzi Szende Nándor helyi leiKész.
5. Krebs : „Miatyánk", énekli Biró Árpád úr. 6. A
templom felszentelése Öméltósága Scholtz Gusztáv
püspök úr által. 7. Gyülekezeti ének. 8. Szöszéki
beszéd, tartja Wallrabenstein Jakab mramoráki lel
kész. 9. Kapi Gyula : „Oh, hogy adhassak hálákat",
énekli Szabó Károlyné úrnő. 10. Áldás osztja méltóságos Scholtz Gusztáv püspök úr. 11. „Hymnus",
énekli a „Resicai Dalegyesület". — l l l/a órakor tisz
telgések. Délben l ' / a órakor díszebéd a „Pannónia"
szállodában. A díszebédnél egy teríték ára 4 kor.
— Este 9 órakor a „Pannónia" kerthelyiségében
hangverseny. (Zene: Gyári zenekar). A nagyte
remben táncmulatság. (Cigányzene.) — Beléptidíj
személyenkint 1 korona. Felülfizetések köszönettel
fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak.
A protestáns papok és hitoktatók zsebnap
tárának III. bővített s átdolgozott évfolyama az
1911-ik évre már szeptember végén megjelenik. A
lelkésztársak felkéretnek, hogy a zsebnaptárra
vonatkozó észrevételeiket esetleges pótlás végett
szerzőnél, Vértesi Zoltán ev- lelkésznél, Magyarbóly,
Baranya m., aug. végéig bejelentsék, úgyszinte a
megrendelést is. — A naptár végén hazai hirde
tések is felvétetnek
oldalankint 5 kor. árban.
— A hirdetési szöveg szeptember 5-ig küldendő
be. — A csinos kiállítású zsebnaptár ára 1 kor.
20 fillér lesz. Az ár előzetes beküldése esetén a
szállítás bérmentes.
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