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Hiszen Karácsony édes, szent ünnepe van
ma: leszálltak a betlehemi angyalok az ég
Lukács, II. 8. 11.
angyalával s hívek milliói zengik és hirde
Szent Karácsony ünnepnapján egy fel tik ma az egész világon a legnagyobb
séges jelenet képe varázslódik lelki szemem örömöt: Ma született meg a mi Üdvözítőnk,
elé a szent hajdankorból. Úgy érzem, mintha az Ur Krisztus, Dávid városában.
régen letűnt boldog gyermekkorom (édes em
Van-e ennél örvendetesebb hir? Van-e
lékei rajzanának körül, mintha kis iskolás ennél édesebb valóság, szentebbbizonyosság?
pajtásaimnak ajkáról a kedves zsolozsmát
Ami után vágyott kezdettől fogva s ami
hallanám: Mennyből jővén az angyalok! — után vágyik ma is s vágyódni fog mind
és időn, téren át elrepülnék messze-messze örökké a bűn félelmetes, sötét éjjelében a
Betlehemnek kies vidékére, amaz ősi hagyo szegény ember-sziv, i azt adta s adja meg
mányoktól megszentelt mezőre, ahol egy mind az egész népnek, minekünk is e nap.
kor a vitéz Boáznak búza- és árpaföldjei Megadta s megadja minden időkre a leg
terültek volt el, ahol édes Üdvözítőnknek drágább ajándékot, amihez képest az összes
ősanyja, a moabita Ruth hubánatos szívvel karácsonyfák minden ajándéka csak el
kalászt szedegetett s ahol az a nevezetes enyésző, hitvány semmiség, megadta s meg
ángy alj elenés ment végbe, amelynek emlé adja az esendő s veszendő telkeknek a Meg
két egy szelíd olajliget közepén ma már tartót és Üdvözítőt, az -Isten kegyelmét és
csakis egy omladozó kis kápolna romjai bünboésánatát. «Mert ugv szerette az Isten
őrzik eme sokat mondó felirattal: Angyal a a világot, hogy odaadta egyetlen fiát, hogy
pásztorokhoz.
aki benne hisz, el ne Vesszen, hanem örökké
Úgy érzem — és mintha valami csodás, éljen*.
Ez a rni karácsonyi örömünk, ez a vi
varázslatos igézetre látnám is, amiint a süni
gasztaló,
felemelő, megtartó üdvözítő hit.
sötét éjben megnyil a magas ég, kiragyog
Ami
sebet
a legjobb orvos, ami fájdalmat
az Urnák dicsősége és hallanám én is az
angyali szózatot: «Ne féljetek! Nagy öröm a legjobb anya sem gyógyíthat meg a
hírt mondok néktek és az egész népnek. Ma földön, meggyógyítja Jézus, aki ma szüle
született meg Üdvözítőtök, az Ur Krisztus, tett meg.
Öh vajh megszülessen a mi szivünkben
Dávid városában*. S szinte megdöbbenve
is,
hogy
ő vele együtt miénk legyen a menny
kérdezem magamtól: álom, káprázatez? A Lé
M—e.
lek azt mondja: nem álom, nem is káprázat. minden boldogsága!

Mennyből jövén az angyalok . . .
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Jézus a vendég.
Irta : Kozma Andor.
Szegény ember, csak napszámos,
Kis családja igen számos,
Nagy, keserves munkát végez,
Azután ül az ebédhez.
Koldus ebéd; őreá vall,
Hig leveske csak egy tállal,
Pléh-kanál benn körös-körül
Ennek csak az éhes örül.
Szegény ember, jámbor ember
Minjár nekilátni nem mer*
Előbb halkan elrebegi,
Véle mondják a gyereki:
“Édes Jézus, légy vendégünk,
Áldd meg, amit adtál nékünk!,,
ézus, fen az örök fényben,
[edvét leli a szegényben.
Hajt az esdő buzgó szóra,
Szerény, kedves meghívóra.
Veszi földi vándor képét
A gunyhóig vonja léptét.
Bekopogtat: “szabad,,? - tessék !
„Hej, egy falat, beh jól esnék!.
Szegény ember és családja
Fárad vándort jól ellátja.
"Hát bizony mi véknyan élünk,
Hanem azért egyél vélünk.,,
Jézus is kap egy kanalat,
Jut rá sok lé, kevés falat,
A szegénység gyönge kosztját
Véle hiven igy megosztják.
S amint esznek, eddegélnek,
Tessékelve a vendégnek,
Szól az asszony: apjuk lássa,
A leveske mily pompás m a.!
Szól az em ber: bizony anyjuk,
Ezt a levest itt nem hagyjuk/!
Rég eszünk mi együtt ketten,
De ilyen jót még nem ettem.
Szól egy kis lány: édes szülém,
Éledek e levestül én,
Pedig gyönge beteg voltam,
Sorvadoztam majd megholtam.
Szól a fiuk: én is érzem,
Pezsdül tőle minden részem,
Szinte olyan erős vagyok,
Dolgozhatnám, mint a nagyok.
S mind a többi apróbb cseléd
Eldicséri eledelét:
Ilyet - nincs is ennek mása Nem főz a király szakácsa!
Áldott megelégedettség
Fogja itt el ki-ki testétS öreg, apró mind ahányan,
Esznek boldogan, vidáman.
Hát a vendég ? ... Ül csak szépen,
Szelíden a durva széken
S nézi biztatón mosolygva,
Milyen jó e jóknak dolga.
Feje körül szivárvány gyűl,
Teste ködszövetté lágyul,
Megjelen egy fényes csillag
S Jézus elszáll, mint az illat.
Mire feltekint a jámbor
Boldog nép — már nincs a vándor.
Vajh ki volt ő, hova lett ő ?
A szivekre halkan száll a
Tiszta érzés s zeng a h á la :
Édes Jézus, Téged áldunk,
Te voltál ma vendég nálunk.
Te ki jó, szegénynek osztod
Ételére a malasztot.

J

♦Jeles költőnk ezt az örökbecsű költeményét örömmel
közöljük hiveink épülésére.
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Karácsonyi levél a kathollkosokhoz.
Irta: dr. Masznyik Endre.

Az örök igazság: a világteremtő, fenn
tartó és megváltó szeretet megtestesülésének
jelen ünnepnapján a menny angyalainak
Istent magasztaló szózatával köszöntlek ti
teket lcatholikus magyar testvéreim:
Dicsőség a magasságban az Istennek!
B é k e s s é g a földön a jóakaró em
bereknek !
B é k e s s é g mindenütt, de különösen
ebben a mi megcsonkított, agyongyötöri,
megkínzott és megalázott édes szép miagyar
hazánkban. Ennél drágább karácsonyi aján
dékot nem adhat az ég minékünk, mert
ennek a halálraszánt magyar népnek első
sorban a Békesség Lelkében, az igazi Szent
Lélekben való megújhodásra, uj emberekre
van legszentebb szükségünk. Akkor — bár
mily különböző legyen is a vallásunk és
felekezetűnk, a kegyadományunk és szolgá
latunk, a munkánk és munkaterünk, az
isteni szerétéiben fogant Békességnek lelke
mindnyájunkat, akik e hon polgárai
vagyunk, egyesit, egybepforraszt, erőssé,
hatalmassá tesz és felvirraJd reánk a jobb
kor, mely után buzgó imádság' epedez
ajkunkon.' Akkor tágít, pusztul közülünk a
gyűlölködés, az áldatlan testvérharc nem
zetsorvasztó ördögi szelleme s nagy, bol
dog és újra intóger lesz a magyarok hazája.
Azért e szent ünnepnapon, felteszem a
kérdést: katholikus és protestáns magyar
testvérek, akartok-e a Békesség Lelkében
újjászületni, akartok-e az örök isteni szeretet
megtestesítőjének, a Jézus Krisztusnak igazi
tanítványai, egymásnak s áltálán minden jó
akaró embertársatoknak testvérei és munka
társai lenni?
Válasszatok a szeretet s békesség avagy a
gyűlölet és háborúság útja között!
i
Én választottam. En ma, amikor a közös,
édes haza megmentéséről van szó, arra az
alapra, amelyen kívül senki nem vethet
mást, a Jézus Krisztusra hivatkozva, a
közös keresztyén igazság, a szeretet nevé
ben, testvérjobbot nyújtok néktek katholikus
magyar testvéreim. Mert az az alap, ame
lyen az egyesülést eddig próbálgatták, ha
mis, minden őszintesség és igazság nélkül
való volt.
Hamis volt mindjárt a megkülönböz
tetés. Az egész országot megtévesztették a
k e r e s z t é n y és k e r e s z t y é n jelszóval,
mikor amaz alatt a katholikus, emez alatt a
protestáns magyarokat értették.
El a hamis jelszavakkal! Akár keresz
tényt, akár keresztyént mondok, nem érthet
az alatt s nem is értett soha senki mást,
mint Krisztus hívét, követőjét. Ez a szó neon
a kereszt, hanem a Krisztus, közelebb a
christianus szóból származik. Bizonysága az
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Apóst. Csel. II. 26 verse, amely szerint a
Krisztus tanítványai legelőször Antiókiában
neveztettek az eredeti görög szöveg szerint
christianoi, a római szent szöveg szerint
christjani, a magyar hitelesített római katholikus-Káklii'éle-szöveg szerint keresztyének, a
bevett protestáns-Károliféle-szöveg szerint is
keresztyéneknek. Mi e szót, mint sok mást,
a szlávoktól vettük át s a kreisztyan-ból-ad
analógiám, szlama-szalma, grehlya-gereblve,
— csináltunk belőle keresztyént, illetőleg
magyarosan keresztyént, épp úgy, mint a
Sebastianue-ból Sebestyént, a hoslia-ból
ostyát. S igy használták! e szót a régi katholikus irók, köztük Pázmány is, mert mint
egyik nyelvemlékünkben olvassuk
az
keresztyén szónak nem a keresztről, sem a
keresztelésről lön eredeti, hanem az Krisztus
ról . A keresztény szóit a vallásüldözés korá
nak köszönhetjük. Akkor kezdték azt a
kereszttel összefüggésbe hozni, noha nyelvi
leg a keresztből lehet keresztest, de helytelen
keresztény szót képezni. S beállt a bábeli
zűrzavar: a róm. katholiküsbk ma már ki
zárólag keresztényt, a protestánsok közül a
reformátusok kizárólag keresztyént, az evan
gélikusok felváltva keresztényt és keresz
tyéni, az unitáriusok kizárólag keresztényi
mondanák.
Ez azonban még nem lett volna baj. A baj
ott kezdődött, mikor a tisztán n y e 1v é s z e t i
kérdésből h i t e l v i kérdést csináltak s dog
mai álláspontból a Krisztus híveit és tanít
ványait egymással szembeállítva, Krisztus
igazi hívének és tanítványának az egyik ol
dalon csak a róm. katholikust, a másik ol
dalon csak a protestánst minősitették s már
az iskolákban beleszuggerálták a gyermekek
leikébe, hogy a protestánsok nem keresz
tények, hanem eretnekek, viszont a róm.
katholikusok — pápisták.
Itt a nagy baj, mert ez már nem ny e 1v i,
hanem e l v i kérdés. Ezt a méregfogat kell
kihúzni s akkor - meg lészen az igazi, az
őszinte egyesülés, a békesség, a testvériség
köztünk s mentve lesz a haza.
Mikor én testvérjobbot nyújtok katholikus magyar testvéreimnek, — vállalkozom
e méregfog kihúzására is. Nem kell hozzá
egyéb, csak igazságszeretet és őszinte jó
akarat.
Keressük, ami egyesit s mellőzük, ami
elválaszt. A legjobb utat erre nézve épp
egy róm. katholikus egyházaivá, a mind
nyájunk előtt ismeretes Szent Ágoston mu
tatta meg, akinek igazán a szivén feküdt az
egyházbomlasztó nagy hitviták korában az
egyház egysége. Ö mondotta az egység biz
tosítása érdekében, hogy legyen közöttünk.
In necessariis unitas, in dubiis libertás et
in omnibus charitas, azaz, jaz üdvösségre
szükséges dolgokban egység, a kétes, vitás
dolgokban szabadság és mindenekben sze
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retet.
Az a kérdés, a nagy elvi kérdés,
mert
hisz elvi egyséig nélkül semmi téren sem
lehet egyesülésről beszélni—, megvan-e
közöttük az üdvösségre tartozó dolgokban
az egység?
Mely lelki vakság ül annak a szemén,
avagy mely lelki gonoszság rejtőzik annak
a szivében, aki ezt az elvi egységet nem
veszi vagy nem akarja észre venni.
Nem egy ugyanaz-e a mi Istenünk, a
mi szerető mennyei édes Atyánk?
Nem egy ugyanaz-e a ml Krisztusunk,
a mi Megváltó és Üdvözítő Urunk?
Nem egy ugyanaz-e a mi Szent Lelkünk,
a mi Istenünknek és Krisztusunknak meg
szentelő s minden igazságra elvezérlő lelke?
Nem egy ugyanaz-e majdnem betürőlIjetiire a mi Bibiiánk?
S nem egy ugyanaz-e a mi közös magá
tól az Úrtól tanult imádságunk?
S van-e ezeken kívül más, ami az üd
vösségre szükséges volna? Nem mondja-e
maga maga az Ur. Egy a szükséges dolog,
az igéjének hallgatása. (Luk. 10., 12.j
Nem mondja-e az Urnák nagy apostola:
Nincs senki másban üdvösség, ha nem az
Ur Jézus Krisztusban .
Nem vagyunk-e hát mi mindnyájan, akik
Jézust Urnák valljuk, az ő hívei, tanít
ványai, szóval keresztyének vagy ami egyre
megy keresztények?
De talán mégis van az üdvösségre tartozó
dolgokban is köztünk egy nagy különbség?
Mi volna az? Az, hogy ti kedves testvéreim
katholikusok, mi pedig protestánsok va
gyunk.
Hát ez is nagy, felette nagy tévedés.
Mi protestánsok épp úgy katholikusok
vagyunk, mint ti. Ugyanaz a hitvallásunk
e részben is, mint ti nektek. Veletek együtt
mondjuk szóról-szóra apostoli hitvallásunk
ban. Mi hiszünk egy közönséges
latinul,
katholikus anyaszentegyházat, szenteknek
ügyességét. S bizony-bizony mondom, hogy
amely pillanatban megszületnék a magyar
nemzeti katholikus egyház, abban a pillanat
ban lemondanék a protestáns, le a lutherá
nus névről és hozzátok csatlakoznám.
Mi hát a különbség köztünk? Meg
mondom azt is, hanem erről szólva, már
átlépek az üdvösségre szükséges dolgok
köréből a kétes, a vitás s éppen azért kinek-kinek szabadjára hagyandó dolgok
körébe.
A különbség köztünk csupán ebben az
egyetlen szócskában van: r ó m a i . Mi
ennek helyébe .más szócskái teszünk s e
szócska: e v a n g é l i u m i . S ezzel már
adva van, de nem a hitelvi, hanem csupán
a hittani, a dogmatikai ellentét, átlépünk
az egy és örök, az ideális katholikus egy
ház köréből a történeti egyházak, a hit
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felekezetik körébe s megindul a kétes dol
gok felett való vitatkozás az ismeret, a
ideológiai tudás mezején. Az ismeret pedig
— Pál apostol szerint — felfúj. Darabokra
tépjük a Krisztust és mindenikünk egy
darabbal a Krisztus testéből a másiknak
ádáz ellenségévé válik, kiátkozzuk és ül
dözzük egymást annak a Krisztusnak nevé
ben s dicsőségére, aki a választófalakat az
emberek között ledöntvén, mindnyájunkat
egyesi tett önmagában.
Az ismeretnek, a dogmáknak —is ez az,
amit szem elől tévesztünk — korrektivumba
van szükségük. Az ismeretnél van a kereszttyénségben egy magasabb erő és hátalom
az i s m e r e t m e g ig 1a z i tó j a a s z e r e 
t e t Am vitatkozzanak, állítsák szembe egy
mással a tudományos érveket a felett, ha
vájjon a római pápa csakugyan a Krisztus
helytartója, a világ ura, királyok királya,
az egyház látható feje-e, hogy a hierar
chikus avagy demokratikus szervezet felel-e
meg inkább az egyház eszméjének, hogy a
klerikusok és laikusok között tett elvi
különbség jogosult-e, hogy hét vagy csak
két szentség fogadható-e el, hogy az egy
ház és állam subordinált avagy coordinált
tényezők-e, hogy az egyházi tradíció, a papi
tan felette áll-e a Szent írásnak Vagy sem
hogy a pápa csalatkozhatni lan-e, a transsubstanciátio és ami azon alkoszik, a mise
igaz bibliai tan-e, hogy a Máriakultusz, a
szentek tisztelete, a fülbegyónás stb. helyes-e?
Midezek kétséges ós az üdvösségre nem
szükséges dolgok. Isten országa nem beszéd
ben, nem ismeretben, dogmában, nem szer
vezetben, szertartásban, hanem — mint az
apostol mondja — erőben áll. Ember dolga
miatt ne rontsuk le, amit az Isten épített.
Ezen a téren, ahol az ősi szokás, a kegyelet,
a hagyomány, az értelmi fejlettség s a külső
viszonyok, egyszóval a fejlődés törvénye
munkál s a gyengékhez való alkalmazkodás
erkölcsi kötelesség, érvényesüljön a sza
badság.
De itt vagy ott, egy szóval mindenütt és
mindenekben uralkodjék közöttünk a sze-'
retet. Mert inig az ismeret felfúj, ugyan
csak az apostol szerint, a szeretet, igen,
egyes egyedül a szeretet épít.
Mikor a korintusi liivek pártokba sza
kadtak s az egyik párt Péterre, a másik
Pálra, a harmadik Apollosra esküdött s mi
kor e pártok felvetették a nagy kérdést, ami
más alakban ugyanaz a kérdés, mint amin
mi is vitázunk, hogy t. i. ki az igazi lelki
— pneumatikus — vagy ahogy ma mond
juk, keresztyén ember, az apostol erre azt
felelte, az, akiben az Isten lelke van, aki
vallja, hogy az Ur Jézus. S ugyanakkor ki
mutatta, hogy egyetlen lelki, kegyelmi ado
mány sem ér semmit, ha hiányzik azoknak
egyedüli értékesítő alapja, a szeretet és
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nyomban rá el is mondta felséges, páratlan
zsoltárát a szeretetről (I. Kor. 13.) 1
A szeretet, mégpedig az Ur Jézus
Krisztusba vetett, hit által munkás szeretet
nevében nyújtsunk tehát egymásnak test
vérjobbot s akkor inog lesz közöttünk a
társadalmi életben ; az egység, a testvéri
közösség az egy és ugyanazon Lélek által.
A közös édes magyar haza szent oltára
előtt leborulva kérjük tehát: Jövel Szent
Lélek Úristen s töltsd be szivünket!**

Az én sétáim.
Nem győztem én előbb már elég távol célt jelölni.. .
Vonzott a ködbevesző hegyoromnak titka,
Csábított sejtelmeknek földjén délibáb:
Ha dobbant én felém nem egy jó szív —
Mégis . . . enyémnek ütemére léptem k i!
És nem volt szakadék, sem sziklagát. . .
Sem tövis . . . csalán, sem téli hó és jég,
Szivmécsem előre nyújtott kézben lángolt
Az világított szerte utamon . . . és mentem egyre. . .
. . . Ez lángolt. . . sokszor . . . szem káprázott tőle. . .
S ha jéghegyi közönynek tornyosultak:
Jégolvasztást én küldetésnek véltem
Szivem szorítom én két kézzel jéghez
Ez sistereg és olvaszt patakokban — tüzes vasként. . .
Tulnagy a jéghegy “érzem„ hűl szivem,
Ha tovább olvasztok — megfagyok é n . . .
És megmaradt . . . kevés. . . szivmelegemmel:
Csak házam táján sétálok én márl
Moór Oyőzö.

Irodalom és művészet.
Kapi püspök könyve. A karácsonyi könyv

piac értékes-müvei gazdagodott. K a p i Béla
püspök « B i z o n y s á g t e v é s » cim alatt
304 oldal kitevő kötetben gyűjteményt adott
kiválogatott szónoki alkotásaiból. A könyv
megszerezhető a Stúdium könyvboltban (IV,,
Muzeum-körut 21.) és a Luther-Tábsaság
könyvkereskedésénél (Szentkirályi-u. 51.),
továbbá a «Harangsfcó» kiadóhivatalánál
Szentgotthárdon. Ara. 130 ezer korona.
Lírai Antológia. (Szlovenszko és Ruszinszko

magyar költőinek alkotásaiból szerkesztette
S z i k l a y Ferenc. 1920. Berlin Magyar osz
tály. 6 pengő.) Három [és fél millió magyar1
él a három' szomszédos állam területéig
ahol magyarjaink a legkevésbbé kívánt
népességet alkotják. Felsőmagyarországon,
Erdélyben az üldöztetés e szomorú kor
szakában példátadóan, dacosan forrong a
magyar öntudat. Soha nem halott nevű, de
tehetséges poéta-nemzedék, 26 szinmagyar
* Pár év előtt húsvéti levelet írtam a protestánsokhoz,
a katholikusokhoz, és a zsidókhoz a magyar nemzeti egység
megteremtése érdekében. A protestánsokhoz irt levél: a
„Szózatában, a zsidókhoz irt levél „Az Ujság“-ban jelent
meg, a katholikusokhoz Írott levél kiadására akkor senki
sem mert vállalkozni. Aktualitása ma sem szűnt meg, leközlöm tehát válaszul a támadásokra is, amelyek akkor
értek engem a mieink részéről, amiatt hogy a katholiku
sokhoz nem volt szavam.
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poéta keserű, dacos elszántsággal, uj gon
dolatokkal, uj levegővel, szép igével hirdeti
a magyar nagy Feltámadást. Lesz alkalmunk
erről a magyar uj életről részletesebben be
számolni.
Koszorú címen a vajdasági magyar irók
( B o r s o d i Lajos, S t r e l i t z k y Dénes,
S z á n t ó Róbert) szerkesztésében irodalmi,
művészeti és társadalmi havi folyóiratot indí
tanak az 1927. év elején. A lapot előfizetők
áldozatkészségével akarják fenntartani. Ál
dást kívánunk szép elhatározásukra és e
magyar kutur-űgyet olvasóink szives figyel
mébe ajánljuk.
Film Szent István királyról. Az Uránia
tudományos színházban dec. 17-én H o r t h y
Miklós, kormányzó őfőméltósága és más elő
kelő személyiségek jelenlétében mutatták be
a Magyar-Holland Kultur Társaság értékes
oktató filmjét S z e n t I s t v á n királyról. E
film rendkívül nagy sikert aratott és a kor
mányzó ur — tekintettel a film nagy tör
ténelmi és nemzeti értékére — azon óhajá
nak adott kifejezést, Rogy iaz a külföldön is
bemutatóra kerüljön, örömmel jelentjük,
hogy e filmhez a magyarázó előadás vezér
lapját kiadó-szerkesztőnk dr. S c h i n d l e r
Gyula irta.
,

Harkály mester odúja.
Bocsi és Bunkó.

Kip, köp, kip, köp
Gyaluforgács
Kalapács,
Merre van a
Csőrös ács...?
Na hát itt van megint!
Hogy hol voltam? Majd elmondom
szépen sorjában, csak üljetek előbb le, igy
körben. Te Jancsi, meg ne csípd meg egy
szer Iluskát, mert velem gyűlik meg a bajod,
a csőrömmel, nézz ide, ilyet köppantok
rögvest a buksi kobakodra... köp! Na ugye
nem kérsz többet... Terus fúdd ki az orrodat!
Hol a zsebkendőd? Jó lesz hát amott az a
szép zöld, selymes útilapu is, csak csalánt
ne szakíts helyette, hát rendben vagyunk
végre! No most mindenkinek adok egy szál
édesgyökeret, azt szopogassátok ... finom,
ugye, még a cukornál is finomabb és nem
rontja a fogacskákat!
Hát hogy merre jártam azóta?... Bizony
egy gonosz fiú kővel dobott meg, éppen
szárnyon talált, a bal szárnyamon. Segítek az
apjának a kertjében 'a hernyókat, a kártevő
bogarakat pusztítani... oszt' egyszerre csak
brumm ... majd leszédültem! Ha nem lennék
ilyen zömök legény, talán már végem is
volna, de én tartottam magam keményen,
sántikálva repültem be a sűrűbe... nagy-
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sokára ráakadtam az erdei anyókánkra. —
Róla máskor mesélek nektek arról a drága
jó gyógyítónkról, minden erdei lakó ismeri,
ide csak akkor akad rá valaki, ha igazán
bajban van, máskor hiába keresi!
Hát én bizony nagy bajban voltam, iá
is akadtam, szidta is az embereket, milyen
hálátlan fajzat az mind! Értök dolgoztam és
majd agyonrágtak. Egymásközt is igy
vannak... azért jött az anyóka is( az erdőbe,
itt a jó tettet nem felejtik el még a
medvék se ...
Meggyógyított végre is az erdei anyóka,
légváltozásra, délvidékre küldött, sok min
denfélét láttam-hallottam, , de mégis csak
vágyódtam a régi hazámba, hiába, hiába,
méghogy kővel is megdobtak, a honvágy
haza hozott, még annak a gonosz fiúnak is
megbocsátok, hogy már itthon vagyok...
Hogy mit láttam? Hát láttam Bunkót, a
mackók táncmesterét! Bent az erdőben taní
totta a sok apróbb-nágyöbb medVe-bo csőt
táncra, ez a mestersége!
Cini, cini
Cun, cun, e un...
Ez a nótájuk, erre járják legszebb táncu
kat füzéresen körbe... szörnyű komolyság
gal hajlongnak, persze mind fölállva két
lábra... no de erről később! ,
Hát amint délre szállók Erdély felé,
azokat az erdőket rég nem láttam, sok ro
konom lakik ott, hozzájuk indultam. El
fáradva a hosszú úttól, megpihentem egy
erdőszélen. Könnyen találtam eledelt, sok
nagy' tölgyfa volt ott, alig hogy egy néhányat
kellett végigkopogtatnom, már annyi bogarat
fogtam, hogy egész napra elég volt. Meg
szippantottam a levegőt is csőrömön keresz
tül, az is jó, egészséges, hát ijtt maradok,
megvan a légváltozás. Szétnézek. Apró házi
kók egy csomóban, mint a varjúiészkek. Az
egyikre éppen rászállt a gólya egy nagy
csomaggal, no már azt én is megnézem', mi
lesz ebből! A gólyanéni bekopog, kinyitják
az ajtót, leteszi a csomagot, hát egyszeresák
sirás-rivás hallatszik a csomagból! Az öreg
cigány — majd hogy el nem felejtettem meg
mondani, bizony az egy szálig cigány volt
mind, alá a kunyhóban kucorgott, mind
füstös képű és fehér fogú, mind, még az
a cseppség is, amelyik a sok tarka rongy7
között ficánkolt, amit a gólyanéni letett, az
is füstös volt.
Hát az öreg cigány nagyon örült a cso
magnak, itt van a Jézuska, itt van a Jézuska!
— igy kiáltozott. Hátha nem fiú, mondja
egy öreg cigányasszony, gyorsán a gólyanéni
után, meg kell kérdezni tőle: fiu-e vagy
leány, amit hozott? Lihegve jöttek vissza: csak lányi
Nesze neked, mondja az öreg cigány
asszony, nesze neked Jézuska, azért is
igy kereszteljük El a paphoz mind, csak
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egy öreg cigány maradit otthon, házőrzőnek.
Én is velők szálltam. Hát bizony Jézuskának
akarták kereszteltetni, de a bölcs lelkész ur
megmagyarázta nekik, hogy ezt nem lehel
megtenni. Egyik ugyan még azt is megmerte
mondani, hogy miért ne lehetne a cigányok
nak is egy Jézuskájuk, de aki meghallotta
mind elszörnyüködött és úgy tett, mintha
nem is hallotta volria, csak; annyit mertek
mondani, hogy minden más nevét elfelejte
nek. No majd ad, mondja a lelkész, olyat,
amit el nem felejtenek, megnézi a (naptárt,
hát Sára esett erre a napra, de ők elfelejtik!
Hogy lehet az? Gondoljanak a saru-ra, amit
a lábra húznak, akkor mindjárt eszökbe jut
a név: Sára, sáru, csak egy u betű a különb
ség! No, ha máskép nem lehfit, jó lesz
igy is!
, Az öreg cigány már nagyon várja őket,
amikor látja, eléjök szalad. Hát már hozzá
tok a kis Jézuskát, csak gyertek, gyertek,
késZ már a nagy lakbma az asztalon. Hoz
zuk, hozzuk, de nem Jézuskát ám, hanem ...
hanem ... hanem és mind egymásba néz ...
hogy is mondta a tisztelendő u r ... hej, hogy
egyiknek sem jut eszébe... amit a lábra
húznak, no az...! Bocskor az, mondja az
öreg cigány, no nem egészen ez volt, de
hasonlít hozzá... Hanem ilyen kis gyermeket
még sem lehet bocskornak hívni, legyen hát
Bocsi, éljen, kiáltják a cigányok, éljen, éljen
Bocsi! De most gyerünk a lakomához! Az
ám, mondja az öreg, mentek ti lakomához,
ha Jézuskát hoztátok volna, lett volna la
koma, mert Jézuska tud csudát tenni és lett
is volna sok finomság! De Bocsi, igaz hogy
nagyon ritka név, hogy tegyen az csudát? i
No de azért mind nagyon szerette a Bo
csit, csak egy kicsit inedvésnek találták a nevét
és a gyerek is, mintha csak méltó akart volna
lenni a nevére, valósággal mackónak gömbőlyödött, meg ha szerét ejtette, az erdőben
tanyázott. A nagy cigányok hoztak is egyszer-egyszer kis medvét, megtanították
táncolni és vezették világgá pénzt keresni.
A Bocsi mindig a medvék körül volt, ciró
gatta őket, ha elővették a forró vasat és
ráállitották a medvéket, hogy • táncolni
tanuljanak. gyorsan kirántotta alóluk,
hogy ne süssék meg nagyon a talpukat,
becézgette Őket. És egyszer... egyszer el
tűnt egy medvével együtt... En láttam,
hogy készül valamire Bocsi, ' sarkukban
voltam. Hát a medve elvezette Bocsit
messze-messze be a rengetegbe, még soha
sem jártam ilyen mélyen bent az erdőben.
Hallok nagy dörmögést, szétnézek jobban,
nohát el se hiszitek talán, a 1medvékhez
értünk, Bunkó mester táncra tanította a
társait! Mókázva, hajlongva körbe járták,
hol jobbra hajoltak egymás felé, hol balra,
hol meg a körben szembe és egyre azt
hajjtották:
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Cini, cini
Cun, cun, eun ...
Nohát, ilyen mókát sem láttam még!...
Amikor az uj mackót meglátták, közre fog
ták és úgy láttam súgott valamit (Bankó
mester fülébe. Ez rögtön odament, ahol
Bocsi szepegeíj egy fa mögött. Szeren
csére tudott már egy kicsit medvenyelven
is, meg meg is tetszett Bunkónak, vitte a
többi közé, súgott mindegyiknek valamit,
talán azt, ne bántsátok, jóit tett egy társunk
kal, az egyetlen ember ez ebből fa fajtából.
Nem is bántották, sőt mindjárt táncra per
dültek! De nem olyan ügyetlenül, mint az
állatseregletben, hanem akár egy ember és
Bocsinak ugyancsak össze kellett szednie
magát, hogy el ne maradjon tőlük. Nohát
kiáltotta a próbát, jó lesz ez medvének. De
a szőr? Majd nő az is! Tudok én olyan
helyet, ahol megnövesztik, az erdei anyóká
nak van olyan kenőcse, hogy még a kövön
is kinő a szőr, ha holdtöltekör tarka béka
vérével keverik és bekenik a tefstét vele. Meg
is tették. Igaz, hogy az erdei anyóka meg
kérdezte, miért kell olyan so[k ebből a szer
ből, hiszen ha kiszakad js a{medve nadrágja,
vagy boája, vagy muffja, oda nem kell
annyi száz medvének se! Végre mégis 'adott,
— de arra is gondolt, nagy gézengúz az a
Bunkó. Az, hátha rosszban töri fejét:
Hát a gyengébből adott. így is hamarosan
kinőtt a Bocsi bundája és egy-kettőre való
ságos mackó lett. Jaj, hát mulatságos volt
ez az élet, mézét ettek, hokllvilágos éjjeleken
táncmulatságot rendeztek1a tisztásokon, már
Bocsi segített Bunkó mesternek a tánctanitásban__ Hát ívig ■éleit volt ám az na
gyon — amig csak egyszer éppen táncköz
ben hálót nem vetettek a medvebocsokra és
éppen Bocsit fogták még a cigányok, vitték
is-haza nagy örömmel éppen oda, ahol szüle
tett és bezárták egy nagy ketrecbe.
Próbált Bocsi beszélni úgy mint régen,
de csak dörmögés jött ki torkából, amikor
suttogni próbált, olyat bömbölt, hogy mind
elszaladtak, akik a ketrec körül voltak és
csak úgy messziről mondták, no ezt legalább
egy hétig kell éheztetwi, hogy vadságából
engedjen.
Az édes anyja is ott volt. 0 nem szaladt
el a ketrectől, csak nézte, nézte! Emberek,
emberek, az a medve |ugy néz?, mintha vala
mit mondani akarna... Bocsi csakugyan
keservesen nyögött, hölgy meglátta édes
anyját. Bolondokat beszél, mondták a Ci
gányok, d e -az anyai szív, ha cigányé is,
többet lát, mint száz más szóin! Hátién nem
tudtam már megállni, elváltoztattam a
hangomat és bizony megmondtam, hogy ez
csakugyan senki más1, mint Bocsi és ha azt
akarja, hogy megint a régi legyen, menjen
az erdei anyókához, kérjen tőié bocsánatot.
De oda csak a medve tanyán át lehet jutni
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— csak azért mondtam, hogy próbára tegyem, igazán úgy szere! i-e rossz gyermekét,
aki tőle megszökött? Bizony elmegyek én
tigrislanyára is, ha az. én drága Bocsimot
megválthatom vele. No hát akkor gyere a
hangom után. És elmentünk és elvezettem
a medvék itanyájára és átment a tanyán.
A medve mind bámult és ő nem nézett sem
jobbra, sem balra, csak ment a hangom
után, háromszor vezettem a medvetanyán
keresztül és mind a háromszor még szempiliája sem rezzent meg, no gondoltam ma
gamban elég a próbából. Hát anya mégis
anya még az emberek között is és vezettem
az erdei anyókához, itt megkapta a nyelvoldót és szőrhullajtót. Könnyen ment, mert
nem az igazit adta Bunkónak akkoriban —
és a medvéből megint Boicsi lett, azaz mégse
Bocsi, mert az öreg cigány azt mondta, ily
nagy leányt már megillet a teljes neve, nem
holmi gyereknév és elkiáltotta magát, gyere
a kebelemre Bocskor.
Egyszerre csak az igazi cigányos örömzajba belecsendül az a réges-régi gilinggalang ... giling-galang... Elcsendesednek a
cigányok... Nekünk is megjött? Nekünk is
megjött a karácsonyi vendég? Szétnéznek:
üres asztal s üres kamra s elszomorodnak.
Elmennek a templomba, énekelnek, imád
koznak, indulnak hazafelé a sötétben. Ott
hon, hideg otthonban iekuporognak, mély
csend, csüggedés. Hát csak kocognak egy
szer az ablakon: Jöjjetek muzsikálni a kará
csonyfához, de mind ám, a hajkők isii ,
Nem imádkoztak hiába! Nekik is meg
jött a Jézuska!
M o ó r Győző.

Innen-onnan.
Építő apróságok.

Ki vagy? Mond meg, mire figyelsz, s meg
mondom, ki vagy.
Az evangélium visszhangja

japánban.

Degucsi üniszabro japán próféta Írásai
ból meríti I t ap Ferenc a következő gyöngy
szemeket :
|
Ha megvetnek Istenben való hitedért és
üldöznek az én utamért, ne félj. Haladj csak
az ut közepén, támaszkodjál mnidig az igaz
ságra és az Isten akaratára.
P
*

*

*

*

*

*

Nincs ember, aki ne állana Isten kegyelméhen; de annak, akinek a hite mindig
ingadozik, Isten sem adhat jgjazi nagy ke
gyelmet.
i
Menj be a megváltás hajójába, utazzál
csendesen az élet tengerén, ahol szelek és
hullámok dühöngenek és odaát az Isten
országában élvezd a boldogságot. A meg
váltás hajója az isteni tanítás.
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Egyházi hírek.
Karácsonyi istentiszteleti sorrend. Kará
csony e l s ő ünnepén V2IO órakor német istentisztelet urvacsoraosztással. 11 órakor magyar
istentisztelet urvacsoraosztással. Karácsony má
sodik ünnepén 11 órakor magyar istentisztelet
urvacsoraosztással.
Hetvényi Lajos halála. Lapzártakor vesz
szűk a megdöbbentő liirt, hogy H e t v é n y i
Lajos, 1soproni hittanár, a közkedvelt
Luther-naptár szerkesztője f. hó 16-án életé
nek 58-ik évében rövid szenvedés után el
hunyt. A kiváló pedagógus, nagymüveltségü
teológus és igazi ker|esztyón jellem. Halála
nagy veszteséglet jelent az ev. egyházra
nézve. Méltatására még visszatérünk.
A mezőtúri ev. gyülekezet uj templomét

f. hó 19-én szentel ue föl dr. R a f f a y Sán
dor, bányakerületi püspök. A püspököt az
ev. egyházközség Vezetőségéin kívül a városi
elöljáróság és a ref. egyház képviselete is
üdvözölte az állomáson,"majd hosszú kocsi
sor kisérte a templomhoz. A kjs templom
zsúfolásig megtelt, úgy hogy sokan ki
szorultak és onnan hallgatták a püspök
magasan szárnyaló avató beszédét. A temp
lomi ünnepség után diszközgyülést tartott
az ev* egyházközség, magát la küldöttsége
ket fogadta a püspök. A fényesen sikerült
és a ref. testvérek élénk részvételével le
folyt ünnepséget az Ipartestület nagytermé
ben rendezett diszebéd fejezte be. s
Foglalkozást keresők és alkalmazást
nyújtók hírrovata. Lapunk karácsonyi számé*

bán a foglalkozást kereső budai evangé
likusok számiára külön hírrovatot nyitunk.
E hírrovatban az egész napra, vagy rö
vid ebta időre 'foglalkozást, tanítást, óra
adást, eorrepetálást vállalni óhajtók ajánlkozását díjtalanul közöljük, mig az alkal
mazási nyújtók hirdetéseiért dijaink felét
számítjuk fel. E közvetítő hírrovatunkat
lapunk ezentúl megjelenő számaiban állan
dóan fenntartjuk ugyan, azonban mindért
hirt csupán egyszer közlünk. Aki ajánlkozását vagy hirdetését ismételten közölni
kívánja, ezt a szöveg újabb beküldésével
érheti el.
Lelkészkonferencia.

A pozsonyi német

esperesség szept. 9-én tartotta őszi kon
ferenciáját, melyen az összes lelkészek meg
jelentek. Az értekezletnek főtárgya Schmidt
Károly Jenő főesperes előadása volt e kér
désről: A lelkész álláspontja korunk kér
déseiben. Három kérdés a szociális, a nem
zetiségi kérdés és az ifjúsági mozgalmak
állnak előtérben, mélyek emberileg soha
sem lesznek teljesen megoldhatók. Fel
adatunk a személyes keresztyénség ápolása
és gondozása és a lelkészi hivatal hűséges
betöltése.
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A hivatalos katholikus bibliának a Hie-

r o n y i m u s által készített Vulgiata — latin
fordításnak uj kiadása készül. Az eddigi kiadás revízióját X. Pius pápa 18 évvel
ezelőtt behediktus szerzetes tudósokra bízta.
A munkában i ötven szerzetes vett részt.
A revíziónál fontos 750 kéziratot lefotografáltatták s úgy küldtek széjjel a munkába
résztvevőknek. Az uj kiadás 25 kötetben,
körülbelül két év múlva lát napvilágot
A prot. bibliatudomány sokkal kisebb appa
rátussal ért el egyes kiváló személyek mun
kája révén óriási eredményeket. Masznyik
Endrének, Tischendorf Konstantinnak, Westcottnak és Hortnak, valamint Hermáim von
Sódén professzorok szövegkritika munká
jának sokkal többet köszön a tudomány,
mint amennyit ez a sok ünnepélyességgel
készült — revízió a legjobb esetben is ér.i

m'ólyitse bennük egyházuk' iránt az imád
kozó felelősségérzetet s a szolgálatkész sze
re tetet felébressze.
Theol. főiskolát akar Túrócszentmárton.

A lévai «Evangéiikus Lap»-ban azt olvassuk,
hogy a túród ésperjesség jez idei közgyűlésen
dr, V a n c o Milos, esp. felügyelő megnyitó
beszédében a lelkészképzés komoly kérdésé
vel foglalkozott s azt a mai keretek között
meg nem felelőnek találta. Szerinte Pozsony,
mint nagy, zajos kereskedelmi város a lel
készképzésnek meg nem felel sem morális,
sem szociális, sem nemzetiségi szempontból.
Indítványozta, hogy az esperesség egy me
morandummal forduljon úgy a kerületi,
mint az egyetemes közgyűléshez s kérje a
theol. főiskolánál áthelyezését egy más meg
felelőbb szlovenszlcói városba. Nem mon
dotta határozottan, hogy hová, de szavaiból
Az aszódi Petőfi-gimnázium sorsa. Egyik] !ki lehetett venni, hogy Turócszentmártonra
legszebb múltú intézmény a luferánus kul-J [gondol.
„Hegyen épített Városra" adakoztak:
túrának az aszódi Petőfi gimnázium, amely-j j
nek falai között a többi között Petőfi Sán Rick Gusztávné 10, Síéin Antal 40, Szűcs Erdor is éveken keresztül tanult. Az intézet nőné 60, Szulinszky JóZsefné 40, Till József
fenntartása sok teherrel jár, melyeket 40, dr. Tolnay Lajos 50, Valkó Gizella 20,
mostanában már nem volt képes elviselni Walter Márton 10, Varjas Endrén é 20, Weina jelenlegi fenntartó testület. Azért annak ecker Nándor 15, Vida Istváüné 40, Zelenka
a szüksége merült fel, hogy az iskolát a Zoltán 50, Zolnay Margit 30, Andriskov Ist
bányai evangélikus egyházkerület vegye át. ván 20, Bagy.inszky Jánosáé 20, Bucz Béláné
Ebben az ügyben külön egyházi bizottság 20, özv. dr. Cölder Lajosné ló, Étre Tibor
25, Hruska Imre 20, Ihrig Sarolta 30, Jekeltárgyal az illetékes tényezőkkel.
íalussy Pálné ,20, dr. Márki Hugóné 70, dr.
Hatalmas protestáns konferencia Buda Nyulassy János 20, Oehl György né 20, Stülipesten. Mint a „Mustármag" cimü lapból ér mer Frigyesné 40, Szentistványi Béla 40,
tesülünk, 1927. augusztus 8—14-ig a keresz Szőke Imre 50, Szűk Géza 40, Taxner Istvántyén szövetségi (C. E.) mozgalom európai né 50, Varga Kálmánná 20, Vidosfalvy Gyula
kongresszusát Budapesten tartja. . A fő 10, Walkovszky Mihályné 50, dr. Martin
város legnagyobb termeiben tartandó gyű György 50, Ebers Géza 20, Faragó F'erencné
léseken nemcsak i a megszállott területek 30, Garms Gertrud1 20, Havalda Endre 20,
protestánsai fognak >nagy számmal meg
Gyula 100, Kassek Zoltánná 20,
jelenni, hanem az összes európai nemzetek Jamriska
Késmárszky
Gyuláné 30 ezer K-át.
is képviselve lesznek. Különösen a német
(Folytatjuk.)
és angol keresztyénség, valamint a finn és
Bácsy
Péter
mészáros
és hentes mester II., Széna*
észt testvérnépek fogják nagyobb számmal
téri piac: ajánlja elsőrendű áruit, kérvén
képviselőiket elküldeni.
hittestvéreink jóindulatú támogatását. Olcsó árak. Pontos
Nagyfontosságu esemény a Bethánia Egy
let életében* A Bethánia-Egylet abból a célból,

kiszolgálás.

hogy ref. tagjait és ev. tagjait külön-külön
saját egyházuk hitvallásának szellemében
nevelhesse s őket egyházuk munkájának
jobban felajánlhassa, ref. tagjai részére
S z i k s z a y György Szövetség címen, ev.
tagjai részére B á r á n y Györlgy-Szövétség
címen országos ref., illetőleg ev. alosztályt
szervezett. Ez alosztályokban az egyesület
rendszeres munkát óhajt kifejteni a tekin
tetben, hogy tagjainak ismereteit, egyházuk
hitigazságai, történelme, szervezete, jelen
helyzete és feladatai terén kiszélesítse éis ki

H irdessünk a„Hegyen épített város"-ban.
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