X V . é v f.

21. szám .

B u d a p e s t, 1 9 1 0 . o k tó b e r 9 .

A

lap ára
egész évre
2 kor. Egy
szám 20 f
Egy lapriyi
hirdetés
díja32kor.

Megjelenik
minden
második

KIADJA A LUTHER-TÁRSASÁG
Társszerkesztő:

KEMÉNY LAJOS
ev. vallástanár

vasárnapon

Főszerkesztő:

KACZIÁN JÁNOS
ev. esperes

Szerkesztőség: Budapest, VI., Felsőerdősor 5.

Kiadóhivatal: HORNYANSZKY VIKTOR
c=> a KÖNYVNYOMDÁJA a (=>

mely a hirdetéseket felveszi, a m egrendeléseket n yil
vántartja s a hiányzó szám okat m egkeresésre pótolja.

BUDAPEST, VI. KERÜLET
ARADI-UTCA 14. SZÁM.

TARTALOM : A harang szava. llu d y Ilona. — Vágyaink. Sípos András. — A torzsai evang. árva- és szeretetház fel
avatása — Isten áldása van a becsületes munkán Farkas Mihályné. — Aranymondatok. — Vegyes. —
Luther-Társaság.

A harang szava.
Kis falum tornyában, ha megcsendül hangod,
Ahogy áhítattal hallgatom a dalod,
Nem tudom, úgy érzem, mintha lelkem szárnya
Isten közelébe, a magasba vágyna.
Tekintetem fent jár, keresi az utat,
Édes, bús beszéded hívogat meg biztat,
S felhők kárpitjából mintha intenének:
Angyal lakói az égi messzeségnek!
És én szállók, megyek, mind feljebb és feljebb,
Nem érzem már súlyát a földi göröngynek,
Körültem csupa fény, csupa derű minden,
A szemem elámul csoda szép szilieken!
Boldog szellem arcok ahova csak nézek,
Szivemben nem ismert gyönyöröket érzek.
— Az Úr trónusánál sohsem hallott ének,
Keblemet betölti — mennyei igézet!
Szeretnék maradni, örökkön-örökké !
Csillagok hazáját nem hagyni el többé!
... Mégis — kinek anyja nincsen, — az sem árva,
Vigasztalón hívja, buzgó imádságra
Isten közelébe, harangok zúgása.
Hudy Ilona.

Vágyaink.
Boldogok, akik éhezik és szoinjúkozzák az igazságot, mert ök megelégíttetnek.
Máté 5. 6.

„Boldog voltam akkor, amikor még nem voltak
vágyaim ! Boldogtalanság az életem, amióta vágyak
tartják folytonos izgalomban lelkemet, egész idegrendszeremet!"
Az emberek legnagyobb része ebbe a kategó
riába tartozik. Csodálkozva olvashatja ezért Krisz
tus szavát, ki a boldogság alapjául a lelki szomjat,
az igazság, mint a legtökéletesebb jóság utáni vá
gyat hangoztatja. Sokféleképen határozták meg
eddig a boldogságot. Adtak neki nevet; kerestek
utakat-módokat, hogy az embert boldoggá tegyék,
vagy alkalmat szolgáltattak arra nézve, hogy az
ember önmaga legyen boldogságának forrása és
mégis oly kevés ember járkál boldogan a földön.
Azok csinálták a legnagyobb hibát, akik boldog
ság alatt valami nyugalmat, csendet, vágyak izgal
mától ment lelket értettek, azok tévedtek a legjob
ban, kik az embereket ilyen boldogságra tanították.
A boldogság nem nyugalom; nem vágyaktól
üres lélek a boldog, hanem az a lélek, mely a
vágyak szárnyain folytonosan előre halad a töké
letesség, a jóság, az igazság, az Isten felé ! Az a
lélek boldog, mely folytonosan vágyik valami ma
gasabb után és mégsem elégedetlen! A boldogsá
got sohasem szabad mondatba fűzni s így tanítani
az embert boldognak lenni, hanem arra kell indí
tani az embereket, hogy ha boldogok akarnak
lenni: legyenek vágyaik, ezeknek a vágyaknak legyen
a lélekhez méltó tárgya, hogy a vágyak kielégítést
nyerhessenek . . .
Föl van jegyezve egy jónevü szobrászról, hogy
egyik művének sikeres befejezése után szomorúság
nehezedett lelkére! Okát kérdezve, ezt felelte:
„Itt a Krisztus-szobrom; ez az első munkám, melylyel meg voltam elégedve. Eddig mindenben, amit
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alkottam, eszményem sokkal felette állt annak, amit
végezni tudtam; most már nem úgy van, soha
többé nem lesz nagy eszmém, soha többé nem
leszek én olyan boldog, mint eddig."
Ez a lélektől ihletett művész annak a boldog
ságnak a birtokában volt, melyről Krisztus beszél!
És ezzel így van mindenki 1 A gyermek akkor bol
dog, ha van vágya valamit elérni; valamit kapni 1
Az élete tavaszát élő viruló leány akkor boldog,
amikor vágyai, gyönyörű álmai vannak, melyek
megvalósulását mohón várja, reményű. Az ifjú
akkor boldog, amikor vágyai a magasba viszik,
amikor ideálok országában é l ! A férfiú akkor bol
dog, amikor vágyai vannak : alkotni valami nagyot,
maradandó nagyot! Az idős ember akkor boldog,
amikor vágyai vannak: a férfikor alkotta mara
dandó becsű alkotásokat életében gyiimölcsöztetni.
A társadalom akkor mutatja a boldogságnak igazi
képét, ha teles-tele van ilyen egyénekkel. Annak
a társadalomnak van igaz élete, reménye elérni egy
boldogabb jövőt, annak a társadalomnak van biz
tosítéka arra nézve, hogy az előre haladás ösvé
nyén halad, mely a vágyaknak, az izgalomnak, a
nemes értelemben vett idegességnek állapotát mu
tatja, mert a lelki szomj, a vágyak munkára, alko
tásra sarkalják, élni kényszerítik!
Soha nem járt a földön a vágyaktól annyi ide
ges, izgalomban élő lélek, mint m a! Soha nem is
volt talán oly produktív az ember élete, mint ma.
A mi korunk ebben a tekintetben hatalmas, a mi
korunk épen ezért nagyon alkalmas arra, hogy az
ember boldog legyen benne, mert megvan a bol
dogság egyik alapja: a lelki szomj, a vágyakozás,
törekvés valami magasabb, tökéletesebb állapot,
jóság után ! Ennek a lelki szomjúságnak, éhség
nek a megléte késztet engem annak kimondására,
hogy elfogulatlan szemmel nem szabad a mai em
bert csak szidni, a mi korunk tespedt, bűnös, sem
mit érő kornak tartani! Mindaddig ugyanis, míg
meg lesz a mai emberben ez a lelki éhség, szomj,
vágyakozás, megvan a lehetősége annak, hogy az
ember a boldogság felé vezető úton halad, hogy
az előre haladás, a tökéletesebb, boldogabb jövő
alapjait alapozza!
Vágyaink vannak nekünk és mégsem vagyunk
boldogok 1 . . .
Mindent vágyhat a lélek, ami az ész és a szív
birodalmába tartozik. „Az ismeret kapui tárva álla
nak a tanuló ész előtt, kilátást nyújtva a végtelen
mezőbe, mely minden irányban elterjed s vágyat
és szomjat ébreszt az ismeret után s mindig növeli
a mohóságot a tudomány kincseinek elnyelésére. “
Az ismeret utáni ez a szomj emelte az emberisé
get a műveltségnek arra a fokára, amelyen ma áll.
Éz a szomj eredményezte, hogy ma már megnyíl
nak előttünk a földnek mélységei s mintha meg
nyílni kezdenének az égnek titkai, a mennynek
kapui, ahova pedig eddig az ember csak a hitnek
szárnyán tudott felemelkedni! Ez a szomjúság ered
ményezi, hogy ma az ismeretnek oly tág mezején
járunk, mint soha! Ez a szomj eredményezi, hogy
ma oly pezsgő szellemi s mozgást mutató társa
dalmi élet folyik, mint talán soha. És mégsem
vagyunk boldogok.
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Nem vagyunk boldogok, mert az ember nem
csak ismeret után vágyik, nem vagyunk boldogok,
mert a boldogsághoz nemcsak ismeretszomj tarto
zik ! Az embernek szíve is van ! Ez a szív, a szív
nek vágyai elvesztették tárgyukat, mivel az ész
hatalmas működése mellett a fejlődés folyamán a
szív háttérbe szorult, mostoha gyermeke lett a saját
gazdájának! Nem vagyunk boldogok, mert nem tíz
egész lelkünk szomjúhozza egyszerre a boldogságot,
hanem csak egy része: az ész.
Ennek az egyoldalú fejlődésnek az eredménye
egyéni s társadalmi életünk szomorú kép e! Ma
sóhajok törnek elő az emberi bensőből! Sóhajok,
melyek a jelen nyomorúsága miatt egy jobb jövőt
vágyó léleknek eredményei! Az egyes, a társada
lom a sóhajoknak, a vágyaknak össze-visszaságát,
határozott tárgyat nem mutató tömkelegét mutatja!
Mindenki csak a jelent szidja, vissza sírja a múl
tak, az apák boldogságát ! Vágyunk valamit, de
magunk sem tudjuk, hogy mit. Érezzük, hogy
elvesztettünk valamit, vágyunk valami új után, de
hogy mi az az új, azt megmondani, megismerni
nem tudjuk. Vágyak, ködszerű, homályos vágyak
tartják fogva a fejlődésben hátra szorított szívet.
Nincsen a mi vágyainknak határozott tárgya !
Költők, írók, művészek járnak közöttünk, kik
arra törekszenek, hogy ezeket a mi vágyainkat
megismertessék velünk s megjelöljék, kielégítésük
módját — útját. Megvan a mai idők irodalmának,
művészetének és tehát a minden idők irodalmának
érdeme, hogy hűen teljesíti kötelességét azzal, hogy
a jelen vágyait próbálja napfényre hozni! Azon
ban csak a ködöt oszlatja! Fényt, világosságot nem
tud előhozni!
Nem tud előhozni, mert a költőnek, írónak,
művésznek a lelke is csak olyan összevisszaságát
mutatja a vágyaknak, mint az olvasók. Egyforma
az olvasó lelke az író leikével!
Aki tanítani akar, nem áll felette tanítványá
nak ! Ez a magyarázata annak, hogy a mai idők
gyermeke is megérti hozzá szóló írójának szellemi
termékeit, de kielégítést lelke szomjúsága az álta
luk nyújtott forrásból nem nyer!
Az a mi életünk nyomorúságának oka, hogy
elvesztettük apáink vagyonát: vágyainknak tárgyát,
újat, a jelenben boldogítót nem tudunk találni!
Elvesztettük azt, ami boldogságot tudott adni a
rongyokban és szalmán fekvőnek épúgy, mint a
földi gazdagság kényelmében élőnek, ami boldogsá
got tudott adni a bitófán, a máglyán épúgy, mint az
ágyban párnák közt meghatónak, elvesztettük ami
szívünk és eszünk vágyainak nem egyszerre hatá
rozott tárgya: az igazság vagy más szóval: a
Krisztus utáni vágyást, aki egyedül tudja a szív
és ész vágyait kielégíteni, mert ő az örükéletnek
ama vize, melyből ha valamely lélek iszik, soha
többé meg nem szomjúhozik! A mi vágyaink ezért
csak sóhajok, ezért nem nyernek kielégítést! ezért
nem boldog a mai ember, bár vágyai vannak!
Tegyétek vágyaitok tárgyává a Krisztust, tapasz
talni fogjátok, hogy éltetek mily becses, boldog
ságot nyújtó.
Az lesz a kor: az Isten országa hajnalhasadá
sának a kora, amikor nemcsak az ismeretszomj
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elégül ki, hanem a szív vágyai, álmai is életet
mutatnak. Az lesz a kor, amikor az értelem és a
szív vágyainak tárgya egyszerre a Krisztus, mint
több élet, több jó, tökéletesebb jövő! Ott lesz
befejezve a fejlődés, amikor már vágyainknak nem
lesz tárgya többé: magasabbat, jobbat elérni,ami
kor nem kell többé a kérő lélek hangján imád
kozni: „jöjjön el a te országodé mert megszólal
lelkűnkben a Krisztus szava: „Elközelgetta menyek
országa'1.
Sípos András.
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fölépítéshez szükséges összeget legnagyobbrészt az
áldozatkész torzsai hívek és a németországi Gusztáv
Adolf-egylet adományából gyűlt össze, melyet nö
velt néhány fővárosi és vidéki hitbuzgó egyházhí
vünk adománya is.
Október 2-án avatta föl s adta át rendeltetésé
nek az árva- és szeretetházat Scholtz Gusztáv bá
nyakerületi püspök.
Számtalan hivő sereglett össze ez alkalomból
közelről és távolról. Scholtz Gusztáv püspök úr

A torzsai evang. árva- és szcretetliáz.

A torzsai evang. árva- és szeretetház
felavatása.
Nagy ünnepet ült 1910 október 2-án a torzsai
ág. hitv. evangélikus egyházközség, mely napon az
ottani árva- és szeretetház felavatása ment végbe
megható ünnepségek között.
Famler G. A. a torzsai egyház lelkésze, a bá
nyakerületi gyámintézet elnöke, az egyetemes gyámintézet jubileuma méltó megünneplésére Torzsán
konfirmandus otthont és árvaházat alapított. Az ő
fáradhatatlan buzgóságának köszönhető azon ev.
egyházi életünkben valóban páratlan eredmény,
hogy körülbelül két esztendő alatt közadakozásból
felépült a szeretetház és ebben az esztendőben már
megnyílott.
Az árvaház a község főterén épült Rosenauer
Lajos, besztercebányai építész, bnzgó egyháztag
tervei szerint. Az országos protestáns árvaház, hogy
az árvák mennél nagyobb számáról gondoskodhassék, 10 árvát helyezett ki ez új árvaházba. Jelen
leg 18 árva gyermek van benne, kik két diako
nissza vezetése és fölügyelete alatt állanak, okta
tást pedig az egyház elemi iskolájában nyernek. A

már szombaton érkezett ide kedves nejével és leá
nyával ; a szeretett főpásztort a község apraja és
nagyja fáklyákkal és lampionokkal várta az esti
vonatnál s így vonult a pályaudvarról zene- és
harangszó mellett a fényesen kivilágított községbe
és papiakra.
Vasárnap reggel vasúton és kocsin valóságos
népvándorlás indult Torzsára. A hívők ott sereg
lettek össze a papiakon, innen bevonultak a temp
lomba, ahol az első padokban a 18 árva és a dia
konissza helyet foglaltak, az oltár körüli székekben
a püspök, főesperes, lelkészek és egyházmegyénk
főemberei foglaltak helyet.
A gyülekezeti ének után Löw Fülöp dunántúli
gyámintézeti elnök lépett az oltár elé s imádko
zott. A főének után Jancsuskó László titeli lelkész
tartott lélekemelő szentbeszédet. Isteni tisztelet
után az egész menet harangszó mellett a közel
fekvő árva- és szeretetházba (konfirmandus otthon)
vonult. E nagy és tág udvar egészen megtelt hall
gatókkal. Karének után Scholtz Gusztáv egy remek
szép beszéd kíséretében avatta fel és adta át ren
deltetésének az oly szépen és célszerűen berende
zett impozáns épületet. Most az árvák zengették el
az „Én irgalomban részesültem" kezdetű szép éneket.
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Istentisztelet után az egyházközségek kiküldött
jei tisztelegtek a püspök úrnál, Torzsa, Újvidék,
Újverbász, Overbász, Cservenka, Bulkesz, Kula,
Kuczora, Tiszaszentmiklós, Szeghegy stb. Számtalan
sürgöny, üdvözlés érkezett külföldről s hazánk leg
távolabbi részéről is.

Isten áldása van a becsületes munkán.
— Hedenstjerna után Farkas Mihályné. —
(Folytatás).

Andor nagyon jól érezte, hogy az ő konok el
határozása vegyíti az iiröm-cseppet e nap öröm
poharában s önmagával elégedetlenül sétálgatott a
környéken a megelőző estén. A régi kovácsműhely
mögött hanyatt veté magát a fűbe, a karját feje
alá téve, merengett föl a csillagos égre.
Ekkor beszédet hallott, a szülei tértek vissza
sétájukból s ők is leültek pihenni a rozzant deszkapadra az innenső oldalon.
— Itt kezdtük el — szólt az asszony megin
dult hangon.
— Igen, Erzsébetem, itt kezdtük el. Gyakran
hihetetlennek tűnik föl magamnak is. Te drága,
hűséges asszony, ugyancsak kivetted a részedet a
küzdelemből. Fáj a szivem most is, ha rágondolok,
hogy napestig ott álltái a fújtató mellett nyári me
legben, téli hidegben.
— Elfeledtem már, András. Szerettük egymást,
fiatalok voltunk, nem esett terhemre. És aztán nem
is fáztam télen se. Ha igen befütyült a szél a geren
dák között, reám húztad az ujjasodat és zsineggel
kötöttük meg a derekamon.
— Mégis szép idők voltak. Tudtuk mire törek
szünk és nem panaszkodtunk sohase.
Sokáig hallgatva üldögéltek, majd ismét a férj
szólalt meg.
— Kegyelmes volt hozzánk az Isten és megál
dotta munkánkat. Mégis, Erzsébet, itt e magányos
órában megvallhatom neked, nincsen a sikerben
semmi örömöm. Ha elgondolom, hogy az erzsébetvölgyi gyár, melyet annyi szeretettel fejlesztettem
idáig, avatatlan kezekbe kerül s elveszti az embe
rek bizalmát, mert az elismert bélyegző alatt, silány
gyártmányokat küld szét. — Pedig mindez máskép
lehetett volna.
— De András, nem látom be, miért ne tart
hatná meg Andor a gyárat, azért, ha más pályán
van is.
— Az nem mindegy, Erzsébet. Aki nem akarja
reá áldozni egész lelkét, az ne kontárkodjék ilyes
mibe, ide félember, félerő nem elégséges. És csak
aki a munkát töviről hegyire érti, az tudja meg
becsülni az ügyességet, szorgalmat, az lehet igaz
ságos följebbvaló. Szegény, derék munkásaim!
— Az utóbbi években mégis nagyon szigorú
voltál a fiúval András.
— Magam is tudom. Pedig az életemnél is
jobban szeretem s a szivem facsarodik össze, ha
a szomorú arcára nézek. De ha elgondolom, mi
csoda jövőt dob el magától. — Neki nem kellett
volna egy kis kovácsműhelyben kezdenie, az ő
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útját én már egyengettem Százak jóltevője, paran
csoló ura lehetett volna itt s az eszeveszett, ön
szántából a más szolgája lesz.
— Már hogy lenne azért a más szolgája.
— Tudom én mit beszélek, én is voltam katona.
Ha az ezredes ballábával kelt föl, mindig talált
valami okot, amiért összeszidhassa a kapitányt. A
kapitány tehetetlen haragjában a hadnagyot csepiilte le, ez meg az őrmesteren töltötte ki a boszúját. Az őrmester aztán a közlegényeket pofozta
sorra, vagy a saját gyerekeit nadrágolta el mérgé
ben. Teríngettét! Majd ha az én menyem is igy
szól az unokáimhoz: Xe lábatlankodjatok apátok
útjában. Igen boszús szegény, mert megszidta az
ezredes.
— Végtére is, mindnyájan engedelmeskedünk
valakinek.
— Igaz, de az én fiamnak csak én előttem
kellett volna fejet hajtania. Én megalázkodtam,
mások szolgája voltam, áztam-fáztam, nélkülöztem,
hogy csak ő majd egyszer úr lehessen az Erzsóbet-völgyben. És íme, hogy csalódtam reményeim
ben. Nehéz nagyon azt elviselni, Erzsébet!
Régen eltávoztak már az öregek, Andor még
mindig ott feküdt mozdulatlanul a fűben, lelke
mélyéig meghatottam
Különös látomások vonultak, el képzelete előtt.
— Trombita harsog, ágyú morajlik, dob pereg,
garmadába gyűlik a kéve a csatamezőn, a halál
aratásának véres napja ez. Támadásra szól a kürt
jei, hajrá, előre! Egy délceg vitéz száguld csapata
élén, lova lába alig éri a földet, kék mentéje nszik
utána, kivont kardján szikrázik a napfény, szép
és rettenetes m inta hadak istene: „Utánam! Egy
Istenünk egy halálunk!“ s utána a lelkesült sereg,
halált osztogatva, félelmet nem ismerőn s magasan
leng fölöttük a háromszínű lobogó! S mikor elül
a harci zaj a vértől ázott csatamezőn, tisztelgésre
vezényelnek s a tábornok az egész sereg színe
előtt kezet fog a fiatal hőssel: „Székely százados
úr, fogadja elismerésemet. A mai ütközet sorsát
az Ön vitézsége döntötte el!“
Milyen csábító kép, hej, csak ott a háttérben
ne látná az édes apja galambőszre vált fejét s a
gyárat, melyben idegen alakok jönnek-mennek,
parancsolnak, kontárkodnak.
Mi ez megint? Tánc, zene, fény, pompa, gyé
mántragyogás. Aranyos egyenruhák, bársonyuszá
lyok, selyemsuhogás. Illatos csipkefelhőkben úszva
tündérszép asszonyok, ah! ez egy udvari bál. Ott
lejt ő is e kábító forgatagban, a kiválasztottak
egyike, egy bűbájos, karcsú leánnyal. Álomként
rohannak tova s a zene viszi szárnyán lelkűket
ama boldog világba, hol nincsen királykisasszony
és alattvaló, csak gyönyörű ifjúság. — És szól az
uralkodó a lovasság tábornokához: „Vájjon ki az
a daliás százados, a vitézség érdemrendével mel
lén, ki amott Beatrix főhercegnővel táncol?" Az
pedig feleié: „Székely Andor, a kilencedik huszár
ezredből. Egy igen kiváló fiatal katona".
Eltűnt a bálterem, elhallgatott a vidám tánc
zene. Egy óriási csarnok kupolái látszanak, zászlók,
virágdísz mindenfelé, ezernyi néptömeg tolong a bolt
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ívek alatt, bennt a zenekar a Hymnusba kezd, az majd a szemét, majd az orrát törölgetto. Ekkor
or.-zágos kiállítás géposztályában vagyunk. Ott áll egy szép ifjú lépett elő a munkások sorából, ugyan
nak komor nyugalommal a hatalmas alkotások, olyan ruhába öltözötten, mint a többiek s e sza
mozdonyok, gazdasági gépek százai. Most veszteg- vakkal fordult az ünnepekhez:
Szeretve tisztelt főnökünk! Nem találunk sza
állnak, mint a láncravert Tytánok, de majd ha
érctorkuk füstöt okád, meglendülnek az óriás kül vakat, melyekkel méltón megköszönhetnénk neked
lők, megmozdul a lomha szörnyeteg s a vaskere jóságodat, melyet irántunk újból is tanúsítottál. De
kek zúgva, robogva, dübörögve száguldanak, az nem is szavakkal akarjuk mi hálánkat kifejezni,
emberi tudás szolgái, a jólét és haladás eszközei. tetteink beszéljenek ama hálás ragaszkodásról, melyA régi képből csak a király fönséges alakja lyel irántad viseltetünk. Fogadd azért e napon
maradt meg. Ott jár-kell az iparcsarnokban, nyo komoly Ígéretünket, hogy mindnyájan, igen, kivé
mában hódoló kísérete. Egyik géptől a másikig tel nélkül mindnyájan csak egy törekvést isme
megy, mindent alaposan szemügyre vesz. Amelyik rünk, a te eszméidet, a te céljaidat szolgálni leg
gép az erzsébetvölgyi bélyegzővel van megjelölve, jobb tehetségünkkel!"
Székely nem akart hinni szemeinek, midőn ked
annak oldalára egy acéllapocska is van erősítve
e felírással : „Első díj, arany érem“. Végre így vencét a munkások közül előlépni látta.
— Te is, fiam, te is? — dadogta örömteljes
szól a Fölség: „Ismerni kívánom azt a derék ipa
rost aki e kiváló dolgokat művelte", s mikor előtte meglepetéssel.
— Igen apám, én i s ! — válaszolt a fiú s nyu
áll, nyájasan kezet fog vele: „Fogadja elismerése
met Székely úr, Ön becsületet szerzett hazája ipa godt pillantással viszonozta apja fürkésző tekin
tetét.
rának !“
— De vájjon jószántadból jutottál ez elhatá
Oh, hát nemcsak a harcmezőn terem babér?!
A kocka el volt vetve. Andor hazasietett és rozásra? Hátha később mégis megbánni találod.
— Meggondoltam apám ! Délibábot űztem mos
szobájába zárkózott. Egy iv papirost vett elő s
kissé reszkető vonásokkal megírta kérvényét katonai tanáig, de fölismertem kötelességemet. Kilépek a
fönhatóságához, melyben a hadsereg kötelékéből katonaságtól, már el is küldtem kérvényemet.
— Hallod ezt Erzsébet? Oh, ezt a boldogsá
leendő elbocsáttatását kéri. Mikor újra átolvasta,
két könycsepp reszketett a szempilláján, de aztán got te imádkoztád le nekem!
megemberelte magát és a címet már biztos kézzel
Lezajlott már az örömünnep. Volt lakoma, tánc,
írta reá.
Este, mikor a kovácsok kitódultak a műhelyek vigasság versenyfutás, tűzijáték, egy-két hangosabb
kurjantás is esett talán az ünnepelt tiszteletére,
ből, megszólítá az öreg Jónást:
— Öregem, van még egy munkásöltönyöd, amit de már elcsendesült minden az Erzsébet-völgyben,
holnap újra a munka napja. van.
nekem kölcsön adhatnál?
A késő esti órán, kart karba öltve, boldog egyet
Csodálatosan szép őszi nap aranyozta be fényé értésben, mint régen, még egy sétát tesznek a gyár
vel az ünneplő Erzsébet-völgyet Zöld lombokból telepen apa és fiú. A teli hold szinte nappali fényt
diadalkaput fontak a gyár bejárata elé, egész sereg- önt szét a vidékeken s megvilágítja a megkoszo
zászlót lengetett a szél, tarka virágfüzérekkel éke rúzott gépeket. Székely András meg-megáll, hol
az egyiknél, hol a másiknál s lelkesen magyaráz
sen pihentek ma a gépek.
Munkásruhákban, ahogy Székely űr legjobban róluk, már nem a megtört aggastyán többé, vállaiszerette őket látni, vonultak föl a munkások a gyár- ról levették a gond és bánat terhét.
— Édes fiam, most már nyugodtan halok meg.
tulajdonos verandája elé, élükön az öreg-legény
— Sőt élned kell, apám! A jó Isten szaporítsa
Jónás s a munkavezető. Ez utóbbi egy nagy fárad
sággal megszerkesztett és betanult szép beszédet meg esztendeidet, hogy lásd, mennyi odaadással
mondott és átnyújtotta a munkások nevében közös szentelem életemet a ma fölvállalt kötelességnek.
ajándékukat, egy remekművű csillárt kovácsolt Istenfélelem, kitartás lesz az én jelszavam is, mert
vasból. Megindult kézszorítások, harsogó éljen, a a te példád bizonyítja, hogy Isten áldása van a
(Vége.)
szolgák nagy tálcákon finom borokat hordoztak becsületes munkán.
körül.
Székely András nem volt a szónak nagymestere,
de annak, amit mond, szeretett nyomatékot adni.
A ran y m ondatok.
Most is nagyon rövidre fogta köszönetét s azzal a
kijelentéssel végezte, hogy a munkások betegseBizonyos bölcs, midőn kérdezték tőle, melyik
gélyzőalapja részére, a mai napon átutalt 15,000 szín illenék leginkább a nő arcához, azt felelte:
koronát.
a szemérem.
*
Újult erővel tört ki az éljenzés, csak az zavarta
némileg a munkások örömét, hogy e váratlan nagy
A szemérem nélkül való szépség hasonló a
lelkűséget nem volt, aki megköszönje. A művezető száráról letépett virághoz.
a mai szónoklattal kimerítette ezirányban összes
*
képességeit, rögtönzésre vállalkozni, j a j ! dehogy
mert volna! Még talán az öreg Jónás lett volna
Ki a sorssal küzdeni akar, acélból és vasból
hivatva a szólásra, de az teljesen hasznavehetetlen legyen, hogy a legnagyobb szükséggel is tudjon
embernek bizonyult e szerepre s fölváltva csak dacolni.

168

21. sz.

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

Küzdés nélkül nincs és nein is lehet győzelem.
*

Midőn az ellenállás .hiábavaló, aláveti magát
annak a bölcs, a kába rugdalódzik, a gyenge pa
naszkodik, az alávaló hízeleg, a nemesen büszke
tűr és hallgat.
Csak az veszít el mindent, ki reménységét és
bátorságát is elveszti.
*

A fájdalomnak az emberi nem családi vonásá
nak kell lenni, mert sokan, kik azelőtt soha nem
látták egymást, testvérek gyanánt ölelkeznek össze
a szenvedésben.
*
A világ örökös farsang, hol mindenki álarcban
jelenik meg. Csak az a fontos, hogy az álarcokon
keresztül tudjunk olvasni az arcokról.
*
Az ész drágakő, mely akkor fénylik legszeb
ben, ha szerénység párosul vele.
♦
Ne váljunk meg soha senkitől haragban; az
ember igen törékeny, élete hamar kialhatik — előbb,
mint kibékülhetne.
*
Egyetlen könnycsepp, amely önkéntelen lopódzik
a szembe, több érzelmet fejez ki, mint a hango
san zokogva ömlesztett könnyzápor.
*
Jobb az értelmes ellenség, mint a kába barát.
*
Minden hazugnak megvan a maga tanúja.
*
Ha nagy vagy is, igyekezzél mindig kisebbnek
látszani.
*
Süketnek harangozni, halottat tömjénnel füs
tölni s a részegbe még több bort önteni — hiú
munka,
*
A tyúk nyelve folyvást a köles körül van.
*

Amit az élet ad, viseld el, s amit elvesz, tűrd
fájdalom nélkül.
Aki rangjára hiú, csak azt tanúsítja, hogy rang
ján alul áll.
A megelégedettség ritkán kiséri a külső sze
rencsét, — az erényt azonban még a szerencsét
lenségbe is követi.
*

Aki restel saját lelkiismeretébe leszállani: fél
legőszintébb barátját meglátogatni.

V EG YES.
Az egyetemes gyámintézet jubileuma, A Ma
gyarhoni Egyetemes Evangélikus Gyámintézet szept.
25-én ünnepelte meg fennállásának ötvenedik év
fordulóját.
Az ünnepély a reggeli órákban kezdődött, mikor
a gyámintézet teljes elnöksége kivonult a kerepesi
sírkertbe és megkoszorúzta Székács József püspök
sírját. Délelőtt 1/211 órakor ünnepi istentisztelet
volt a deák-téri evangélikus templomban. Utána
Raffay Sándor pesti evangélikus lelkész imát és
szentbeszédet mondott,
Az ünnepi közgyűlést Láng Lajos elnök nyitotta
meg. Elmondotta, hogy már 1842-ben megkísérel
ték a gyámintézet létesítését, de Székács József
püspök szívósságának és fáradozásának sikerült
ezelőtt 50 évvel az egyetemes gyámintézetet életre
kelteni. Kezdetben nagy nehézségek merültek föl,
mert a nemzetiségi egyházak féltették egyházi
nyelvüket, holott az ideális lelkű püspök kizárólag
csak jót tenni kívánt a szegényekkel. Majd ismer
tette a gyámintézet ötvenéves történetét. Az első
huszonöt évben az intézet több mint egy milliót
osztott szét a szegény egyházak között. A második
huszonöt évben 56 új egyházat alapított az inté
zet, amelyek közül tiszta magyar egyház 29, ma
gyar-vegyes egyház 10, tiszta német 9, német-ve
gyes 4, tiszta tót 4 és vegyes-tót 4 egyház. Az
intézet évenkint körülbelül 50,000 koronát, mig a
Gusztáv Adolf-egyesiilet mintegy 30,000 koronát
oszt szét évenkint. A gyámintézetnek ez idő szerint
526,000 korona vagyona van. A lefolyt ötvon év
alatt több mint két milliót áldoztak a szegény egyhá
zak támogatására. A megnyitó beszéd után Gyurátz
Ferenc püspök terjesztette elő elnöki jelentését,
amelynek nagy részében Székács püspökről, mint
apostolról emlékezett meg. Láng Lajos elnök nagy
éljenzés közepette bejelentette, hogy a király a mai
napon a jubileum emlékére 4000 koronát küldött
a gyámintézetnek. Indítványára a közgyűlésből hó
doló táviratot intéztek a királyhoz. Majd az üdvöz
lésekre került a sor. Elsőnek Kaczián János espe
res a budapesti lelkészek nevében üdvözölte a
gyámintézetet, utána Antal Gábor püspök a test
véregyház nevében üdvözölte az intézetet és annak
vezetőit. Ezután sorjában a nőegyesületek, a dia
konisszaegyesületek, az ifjúsági egyesületek és az
árvaházi egyesületek küldöttei járultak az elnökség
elé és tolmácsolták üdvözletüket. A közgyűlést
ének fejezte be.
Kun Bertalan ref. püspök meghalt. Nagy
gyásza van a magyarországi református testvér
egyháznak : Kun Bertalan, a tiszáninneni reform,
egyházkerület püspöke szeptember 28 án Miskolcon
93 éves korában meghalt. 44 esztendeig volt püspöke
és vezetője kerületének s ezalatt a példátlan hosszú
hivataloskodása alatt egyházkerületének minden
tekintetben valóban főpásztora volt. Temetése okt.
1-én ment végbe.
Életrajzi adatai a következők: Kun Bertalan
Felsőnyárádon született 1817 január 12-én. Iskoláit
Beregszászban kezdte s Miskolcon folytatta, ahol a
bölcsészeti és theológiai előkészítő tanfolyamot vé
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gezte. Ezután két évig köztanító volt, majd 1836
szeptemberétől a sárospataki theológia hallgatója
lett. A theologiát 1839-ben végezte s ezután egy
évet a Szepességben töltött a német nyelv elsnjátítása végett. 1840-ben nevelő volt majd 1842-ben
gagybátori lelkész 1843-ban külföldi útra ment,
bejárta Bécset, Lipcsét, Hallét és Berlint, minde
nütt ismereteit gyarapítva. Egy évi távoliét után
visszatért Gagybátorra, ahol 1840-ig működött.
Ekkor hívta meg lelkészévé a miskolci egyház,
amelynek haláláig egyik lelkésze maradt. Miskolc
város díszpolgára volt. A tiszáninneni református
egyházkerületnek 1854-től hat éves időközökben
aljegyzője, főjegyzője, szuperintendense lett. 1873ban a királyi tanácsosi címet kapta. Hivatalánál
fogva tagja volt a debreceni s egyik elnöke a buda
pesti zsinatnak. A konventnek 1884 óta volt egy
házi elnöke. Huszonötóves püspökségét fényes ün
nepségek keretében ünnepelte meg egyházkerülete
1891-ben. Az elhunyt püspöknek a Székács—Törökféle „Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban" szá
mos cikke jelent meg. Ezeken s egyes alkalmi
beszédein kívül több műve látott napvilágot, köztük:
„Visszhang a vegyes házasság ügyében" és „Egy
házi szónoklattan11 című művei. Kun Bertalan az
utóbbi időben állandóan betegeskedett. Egyházke
rülete székhelyén, Miskolcon a püspöki lakban,
családja körében halt meg.
A pestmegyei ág. h. evang. egyházmegye új
felügyelőjévé a nyár folyamán Földváry Elemért,
addigi másodfelügyelőt választotta meg egyhangú
lag. Földvári és bernáthfalvi Földvári Elemér szül.
Budapesten, 1862-bpn. Középiskoláit Budapesten,
az egyetemet Lipcsében, Genfben, Heidelbergben és Budapesten végezte, államtudor. 1887—
1896-ig a győrszigeti kerület országgyűlési képvi
selője. 10 évig a Győrmegyei Evang. Tanító-Egylet
elnöke volt. 1903 éta pestmegyei esperes és másod
felügyelő volt. Eddigi tisztjeiben is nagy munkás
ságot fejtett ki s a pestmegyei egyházmegye sokat
vár új hivatalában való munkálkodásától is. A
„Földváry" név viselői nagyemlékezetűek egyhá
zunkban s hisszük, hogy a pestmegyei esperesség
felügyelője, e hivatalában is ragaszkodni fog a
családi tradíciókhoz. Isten áldását kérjük munká
jára.
Halálozás. Súlyos csapással látogatta meg az
Úr a debreceni egyház lelkészét: Materny Lajos
esperest és családját; elvette életének 20. évében
a kedves jó gyermeket: Materny Irént. Temetése
szeptember 21-én volt. — Az Úr, aki megsebesít,
meg is gyógyít, vigasztalja meg a szomorú sziveket.
Templomavatés. F. évi szeptember 18-án volt
a muraszombati evang. egyház ríj templomának föl
szentelése. A város közönsége valláskülönbség nél
kül vett részt az egyházközség ünnepén, melynek
fényét emelte Gyurátz Ferenc, a dunántúli kerület
güspökének jelenléte is. Óriási közönség volt jelen
az ünnepségek mindegyikén. A püspök tiszteletére
előző napon fáklyásmenet és szerenád volt A föl
avatás a dalárda énekével kezdődött. A templom
ban, mely 1500 hívő befogadására készült, leg
alább 2500 ember szorongott. Közének után az oltári
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szolgálatot Kund Sámuel esperes, a fölavató beszé
det pedig Gyurátz Ferenc püspök tartotta, kinek
hatalmas hitű beszéde könnyekre ragadta a kö
zönséget. A szószéki beszédet Czipott Géza szent
gotthárdi lelkész tartotta, Porkoláb Gyula battyáudi
lelkész keresztelt, Hima Sándor alsómaráci lelkész
úrvacsorát osztott. Végződött a templomi ünnepély
a Himnusz eléneklésével. Délben nagy díszebéd
volt, este 8 órakor pedig nagy hangverseny. A
templom Muraszombat egyik legszebb középülete.
Keretet képez két oldalról az egyház két, teljesen
egyforma, egyemeletes bérháza. A torony 56 méter
magas, a hajó belső hossza 22 méter, szélessége
14, magassága 15 méter, a toronyban három harang
és óta van.
A resicai új templom felavatása. A resicai
evangélikus egyház tagjai már évtizedek óta buz
gón gyűjtötték a templomépítési alapot, mely az
utóbbi években annyira felszaporodott, hogy a
templom felépítésére gondolni lehetett. Meg kell
említenünk azt, hogy Resica más vallású polgárai
is szívesen adakoztak a templomra, de az egy
háztagok nagy áldozatkészsége mellett is meg kell
emlékeznünk a legnagyobb adományozóról: a sza
badalmazott osztrák-magyar államvasút-társaságról,
amely pénzzel, olcsó építkezési anyaggal és fuvar
ral segítette elő a resicai hívek régi vágyának: a
templom felépítésének megvalósulását. Szeptember
4-én ment végve a felavatás, melyen megjelent
Scholtz Gusztáv püspök is. Reggel 9 órakor volt
a templom zárókövének letétele, mely aktusnál
Kubányi Endre felügyelő, Szende Nándor lelkész,
Metz Albert építész és az egész presbitérium vett
részt. A zárókő letétele után küldöttség ment el
Scholtz Gusztáv püspökért, aki kíséretével jött el
a templomhoz. A püspököt Kubányi Endre fel
ügyelő szép üdvözlő beszéddel fogadta a templom
kapujánál és átnyújtotta neki a templom kul
csait. A püspök feleletében kijelentette, hogy
örömmel jött el és az Isten dicsőségére készült ú j
házat azzal a kívánsággal nyitja ki, hogy abba a
hívők mindig n:igy számmal járuljanak. A püspök
és az evangélikus papság után az egész közönség
bevonult a csinos berendezésű templomba. Az
istentisztelet kezdetéül a resicai dalegyesület az
„Erős várunk nekünk az Isten" kezdetű egyházi
éneket énekelte, majd oltári istentisztelet követ
kezett, melyet Doleschall főesperes magyarul,
Szende Nándor lelkész pedig németül tartott.
Ennek végeztével Bíró Árpád dalegyleti tag Krebs
„Miatyánk“-ját énekelte el- Ezután következett az ün
nepség legkiemelkedőbb mozzanata : Scholtz Gusz
táv püspök templomavatási beszéde. Valóban szív
hez szóló volt a beszéd, melynek minden mondata
mélyen meghatotta a hallgatóságot. Az avatási
beszéd után gyülekezeti ének, majd Wallrabenstein János mramoráki lelkész német szószóki
beszéde következett, mely a hallgatóságra igazi
mély hatást tett. Az áldás után, melyet szívet
megindító beszéd kíséretében Scholtz Gusztáv püs
pök osztott, a közönség elénekelte a Himnuszt s
ezzel a templom felavatása véget ért. Délután
félkettőkor díszebód volt a püspök tiszteletére, este
pedig szépen sikerült hangverseny.
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Esküvő. Szenes Gyula bábaszéki cv. lelkész és
Rigotti Ilonka, Rigotti Egistó bányatulajdonos
leánya örök hűséget esküdtek egymásnak. Szívből
kívánjuk Istennek áldását frigyükhöz!
Maloveczky János restéri lelkész eljegyezte Bazzó
Mariskát Nyíregyházán. Isten áldása kisérje őket
a jövőben is!
Szepesi hírek. Iskolaavatás. Majorkán (Szepesm.)
szept. 25-én, vasárnap szentelték föl az új evang. isko
lát, melyet ez a kis gyülekezet (300 lélek) 18,400
korona költséggel emelt. Ezen célra sok vidéki
vendég is megjelent, barát, rokon, hogy „örüljenek
az ömlőkkel". A templomi istentiszteletet Ratzenberger Ferenc lelkész végezte Meltzer Károly tanitó
és Neupauer Mihály igazg. orgonajátékával. Az offertorium 19 koronát tett ki. Azután az egész közönség
az új iskola elé vonult Megható volt itt különösen a
„Nun danket allé Gott“ eléneklése a szabad ég
alatt. Kübecher Albert főesperes beszéde alatt szem
alig maradt szárazon. Hisz oly ünnepély volt itt,
melyről még a késői unokák is fognak beszélni.
Szép jelenet volt az is, mikor a lelkész a kurátor
nak átadta a kerületi gyámintézeti segélyt, 400
koronát aranyban. Az ebédnél több fölköszöntő is
tartatott. Egy a távollevő építészre is, ki leesvén
kocsijáról, koponyarepedést szenvedett. Amig meg
van a mi népünkben az áldozatkészség és ragasz
kodása iskolájához és egyházához, addig nem fél
tem a mi jövőnket. Ezen kisded gyülekezettől, hol
az egyházi adó több mint 100u/0! sok nagy egyház
tanulhatna, ha minden áron akar államosítani.
Jubileum. Loysoh Mátyás késmárki evangélikus
tanító e napokban ülte meg működésének 40 éves
jubileumát teljes testi és lelki épségben szeretett
családja és tiszttársai körében. Isten éltesse a buzgó
derék nevelőt a régi, jó gárdából, hogy sok fiatal
nak szolgáljon még példányképül.
Szepesbélán Ludvigh János tiszteletbeli igaz
gató-tanító már egy évvel ezelőtt ment nyugdíjba.
Mivel mint kántor is leköszönt, az evang. egyház
tagjai közt gyűjtést rendezett és a kedvelt tanítót
arany órával és lánccal lepte meg, ki könnyekig
meghatva mondott köszönetét. Ritka, de szép eré
nyek a hála és elismerés, pedig mennyire megkönnyítenék a tan férfiaknak nehéz pályájukat.
Két szepesi dekanatusi kör most tartotta szo
kásos őszi közgyűlését Izsákfalván és Rókuson
tanítók és lelkészek jelenlétében, kik az órarendet,
és tananyagfelosztást és új tankönyveket beszélik
meg és azután uzsonna mellett eszmét cserélnek.
Igen tanulságosak és üdvösek ezen összejövetelek.
Közgyűlés. Az Egyesült XIII városi Evang.
Papi Nyugdíjintézet a múltkor Poprádon tartotta
ülését, melyen Wunschendorfer Károly helyébe
Székely Gyula esperes lett elnökké, Wittchen Ede
pénztárossá, Koch Aurél jegyzővé, Kübecher Albert
ós Thern Ede lelkészek ülnökökké választva. A tőke
kitesz 48,000 koronát. A kiosztott segélyek az
54,000 koronát meghaladják. íme az olajos korsó,
mely ki nem apad.
Lőcsén meghalt Polnisch Károly jómódú ma
gánzó, ki éveken keresztül pénztárosa volt az ev.
egyháznak. Ingyen végezte a nehéz munkát, mely
ért most 800 koronát kell fizetni évente.
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Az új cternittelő a bélai evang. templomon
most készül 11,000 korona értékben. A templom
belső javításánál két régi sírt és egy kutat találtak.
Bár a közönséges víz mellett az élet vizét is merí
tenék itt a hívek.
Tanítóválasztások. Iglóra Jakabfalvy Jakab ke
rült Szentgyörgyről Az utóbbi hely ki van írva.
Merénybe Materny került Ruszkinból; Ruszkinba
Fuhrmann,KakaslomnicraKalixRókusról. MígFlachbart káplán és Alexy tanító a Szepességről Bács
kába ment.
Az alsópoprádi evang. leikésztestvérek múlt
lió 28-án, szerdán tartották úgynevezett „testvéri
gyónásukat" Szepestótfalváu Kaliath Károly lelkész
vendégszerető házában.
Sajnálattal halljuk, hogy Ritter István hollólomnici evang. lelkész, ki nem rég nősült meg, a
Lukácsfürdőben betegen fekszik. A jó Isten segít
se meg, hogy Szentgyörgy filiája, melynek most
tanítója sincsen, ne maradjon egészen istentiszte
let nélkül.

Luther-T ársaság.
A Lulher-Társaság pénztárába 1910 szeptember 1-től
31-éig befolyt összegek kimutatása.
1. Dunántúli ág. hite. ev. egyház kerülettől 1910. évre
600 K segély.
2. Rendes tagoktól, évi 8 koronával 1910. évre: Alexy
János, dr. Edvi Illés Károly, dr Genersich Antal, Berzegh
Samu, Szusik Antal, Rimár Jenő, Benedikty József buda
pesti tag, Kassai ev. polg. leányiskola, Adriányi Béla, Baltresz Frigyes, Bartsch Károly, Benczúr Vilmos, Binder Ernő.
Binder Samu, Bittelmayer Márton, Czitó Gyula, Fest Oszkár,
Fieder Szilárd, Fleischer Kálmán, Gerlóczy Béláné, dr. Kácsi
Hellner Károly, Hensch Ernő, Horvay Andor, Jaschkó Géza
Jiney Károly, Kinveki Károly, Kissváry Sándor, dr. Kriebel
Edgár, Laszgallner Albert, Lehoczky Márton, Lux Lajos,
Lux Samu, Maurer Adolf, Mauritz Gusztáv, Megay Artúr,
Oelschlager Lajos, Pelczer Károly, Plathy Mihály, Putankó
Mihályné, Raisz Béla, Rónai Sándor, Ruttkay János, Spielmann Ervin, Szusik Gábor, Topscher Győző, Werner Samu,
Wozáry Rezső, Zobel Gyula, Zsigmondy Zsigmond kassai
tagok, Somogyi ev. leik. egylet, Nemespátrói ev. egyház,
Mesterházy Sándor Nemespátró, Institoris Kálmán Arad,
Nemes János Kisvéjke, Becht Rezső Sopron, Gyirky Pál
Rimaszombat, Czibott Géza Szt.-Gotthárd, Felsődörgicsei ev.
nőegylet, Haviár Gyula Szarvas, Jamrich Géza Nagyszalatna,
Réti ev. egyház, Hősz Mihályné Arad, Diósgyőri ev. egyház,
Hirselmann Nándorné Pozsony, Zalai <v. egyházmegye, Langhotfer Káioly Kisácz, Droppa Sámuel Oroszlány, Szepesi ev.
lelkészegylet, Nagyszombati ev. egyház, Such Albert Békés
csaba. 1908—1910-re: Tési ev. egyház ; 1909—1910-re :
Melczer Gyula Kiskőrös, Csirni Károly Felső-Csalogány,
Eperjesi ev. theol. testület. 1907—8-ra: dr. Hősz Mihály
Arad; 1911—12 re: Kalmela János Nagyszombat; 1907—
1909-re Paulinyi Dániel Garamszeg.
3. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával 1910-re:
Mátéffy László Szentes, dr. Mátéffy Pál Szentes, Csépai ev.
egyház; 1909—1910-re: dr. Suler Lajos Szentes, Mojzsik
Lajos Szentes.
4. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával 1910-re:
Bokos János, Tóth János, Bernáth József, Bernáth István és
Tóth István hegyfalusi tagok.
Összesen befolyt 1345 korona.
(Az augusztus havi kimutatásból kimaradt: Nemesladány
és Pórladány ev. egyházak, rendes tagok, 1910. évi tagdíj
fizetése 8—8 korona.)
Budapest, 1910 október 1-én.

Hornvánszky Viktor osász. és kir udvari könyvnyomdájában Budapesten

Bendl Henrik,
társ. pénztárnok.

