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vitéz Dr. KENDEH-KIRCHKNOPF GUSZTÁV.
Váratlanul és döbbenésszerűen egyhá
zunk épületének egyik leghatalmasabb
oszlopa roppant ketté és dőlt ki. Meg
remegett az egész épület, sőt összeom
lással fenyegetett,
s nem tudjuk, a
megmaradt osz
lopok mennyire
bírják a ki dőltnek
terhét hordani.
Negyvenhét
éves volt csupán,
mikor szive fel
mondta a szol
gálatot. Nem cso
da! Hiszen ez az
aránylag
rövid
idő oly sokat rótt
rá, hogy azon
kellene
megle
pődni, ha tovább
bírta volna. Nyu
godt békevilág
ban Aszód és
mellette Iklad volt
otthona a fiatal
lelkipásztornak,
innen Késmárkra
került. Mindenütt
a hívek rajongó
szeretetét nyerte
el. Nagyra hi
vatott lelke nem
nyugodott: kin
cses Kolozsvárra
jutott. De kincses Kolozsvár kincseit az
oláhok vették el, legjobbjait is ők tették
lehetetlenné. Így jött el a megszállás után
kénytelenségből öttagú kedves családjával
Budapestre, hol Raffay püspök jobbkeze,
segítőtársa lett a lázas munkában. A sok
izgalom felőrölte szervezetét és a pesti
munka, melyet önként vállalt magára, nem
járult hozzá, hogy szive újra megerősöd—

jék. Mit végzett? Ti is tudjátok, hiszen
mindenütt ott láttátok: akár a szószék,
akár előadások, akár az iskola, vagy tár
sadalmi alakulatok, cserkészek vagy egye
temi ifjak kíván
ták munkáját, ké
szen állott, cikkeit
mindenfelé olvas
ni lehetett, az
Ifjú Éveknek is
buzgó munkatár
sa volt; megala
pította a Deák
téri egyház ének
karát, s nemcsak
megszervezte, ha
nem maga is ve
zette. Igaz, hogy
tálentumai sokan
voltak, de ezeket
nem is rejtette el,
hanem gazdagon
kamatoztatta
mindnyájunk üd
vére és gyönyö
rűségére. Hogyan
tudott a gyerme
keknek beszélni,
Ti tudjátok, s ho
gyan beszélt a
felnőtteknek, azt
mi fogjuk mindig
emlegetni. Hogy
miként halt meg,
mindenkinek em
lékezetében van még: szebben nem ér
hette el a halál, mint lelkészi hivatása
közben. Ő maga is mondotta Prohászka
püspök hasonló halálakor, hogy katonának
a harctér, lelkésznek a szószék a legszebb
halál.
A harctéren mutatott vitézségéért vitézzé
avatta a kormányzó, az életben mutatott
vitézsége ilyen elismerést nem talált. De
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legyen elismerése az, hogy az ifjúság
ideáljaként tisztelje. Ti magyar lányok,
ilyen férfiideált keressetek, s Ti magyar
evangélikus ifjak, igyekezzetek hozzá
hasonlóan tevékenyek és munkásokká
lenni. Nézzétek szép értelmes arcát, és
olvassátok ki belőle a magyar evangélikus

ifjúság kötelességeit, melyeket megalkuvást
nem ismerőén hirdetett. Ha megszívlelitek
ezt, akkor egy oszlop kídűlése még nem
katasztrófa, mert újabb értékpillérek
állíttatnak általa egyházunk épületének
erősítésére.
b. d.

T utenkamen sírja.
Irta : Dr. Hittrich Ödön.
(4.)

Ezután a szarkofágra került a sor.
Hogy a nehéz gránitfedelet könnyebben
fel tudják emelni, villanyerővel hajtott
egész csigasorból álló emelőszerkezetet sze
relték fel a szűk sírkamra tetejére. Ennek
segítségével felemelték aztán a szép, de
közepén meghasadt gránitfedelet s ekkor
egy szokott múmiaalakú fakoporsó tűnt
elő. Ezen a fáraó arca és két keze arany
lemezzel volt borítva, úgy mint az ezen
első koporsóba rejtett második fakoporsón
is. Midőn az első koporsóból kiemelték a
második fakoporsót, csodálkoztak, hogy
miért oly nehéz az. Nem tudták a rejtélyt
megfejteni. Pedig, ha velük lett volna Archimedes szelleme, megsúgta volna nekik a
talány magyarázatát.
Amint a második fakoporsót megnyi
tották, a szemfedő alatt legnagyobb bá
mulatukra múmiaalakú, aranylemezből
vert koporsót találtak, melynek fedelét
csak nyolc ember bírta egyesült erővel fel
emelni. Az Ozirisz-alakú aranykoporsóra e
megható szavak voltak vésve: „Óh, Nát
anya! Terítsd reám, mint az Örökkévaló
Csillagokra szárnyaidat!’’
És így végre a mai kor megilletődött
fiai előtt feküdt az egykor hatalmas egyip
tomi fáraó hallgatag múmiája!
A holttest fején vállig érő s az ifjú fá
raó képét ábrázoló művésziesen készített
aranyálarc volt. Lábain aranyszandálok
—

lettek láthatók, két alsókarján feltűntek a
karperecek sorai, láb- és kézújjai mind
egyike külön-külön aranyhüvelyben pihen
tek. Azonban maga a test már nagyon
enyészetnek indult. Ugyanis a temetés al
kalmával a fej és lábak kivételével az egész
testet bőven leöntötték illatos, gyanta
szerű folyadékkal, mely egészen megsürüsödött és a testet egészen odatapasztotta
az aranykoporsóhoz, úgy, hogy csak igen
komplikált melegítő eljárással tudták at
tól elválasztani.
A gyantás folyadék a hosszú idő alatt
megemésztette a testet sokszoros rétegben
körülvevő finom vászonpólyákat, annyira,
hogy ezt már nem lehetett megmen
teni. A múmia pólyájában összesen száz
negyvenhárom darab ékszert és amulettet
találtak. Ezeket a múmia bepólyázása al
kalmával helyezték el az egyes vászonréte
gekben. Mindezek nagyrészt szintén arany
ból vannak. A fáraó ágyékain két művészi
kivitelű tőrt találtak. Az egyik minden
részében aranyból van; de a másik nagy
meglepetést okozott, mert pengéje fényes
acélnak látszó vasból van. Tutenkámen
tehát akkor uralkodott, mikor a vas még
ritkaságszámba ment.
A múmia vizsgálatából a halál oka
nem derült k i; abból a körülményből,
hogy az alkaron és az alszáron a sing- és
orsó-csont, illetőleg a sípcsont és szár
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Mi magyarok is már majdnem egy év
kapocs között a csontosodás még nem feje
ződött be, megállapították, hogy a fáraó század óta keresünk egy fejedelmi sírt,
fiatalon, körülbelül tizennyolcéves korában Árpád sírját. Tutenkámen temetési helye
nem volt megjelölve és mégis megtalálta
halt meg.
Hogy a fiatal uralkodót ily pompával Lord Carnarvon. Árpád sírját megjelöli
temették el, arra mutat, hogy utóda nagy Anonymus és mégsem tudjuk megtalálni.
figyelemmel és gondossággal viseltetett ko A krónikás így határozza meg a he
rán elhúnyt elődje iránt, kire fájdalmas lyet : „Anno Dominicae incarnationis
részvéttel és gyengédséggel gondoltak hoz DOCCCVII-o dux Arpadus excessit vita,
zátartozói is. Erre mutat, hogy vele adták Qui honorifice sepultus est supra caput
gyermekkori tárgyait, kisszékeit és játék cuiusdam parvi fluminis, quod descendit
asztalát, valamint a részvétteljes szivek per alveum lapideum in civitatem Attiláé
egyszerű ajándékait: a koszorút és virág regis. Ubi etiam post conversionem Hungarorum aedificata est ecclesia, quae vofüzéreket.
A koszorút és virágfüzéreket a szem catur Álba sub honore beatae Máriáé Virfedőre helyezték emlékezetül „az Ozirisz- ginis. — Az Űr születésének 907-ik évé
nak adott koszorúkra, dicsőséges kivonu ben meghalt Árpád vezér. Őt tisztességgel
lása alkalmából Heliopolisznak Itélet- eltemették egy kis folyó forrása felett,
esamokából” , ami emlékeztet az Űj-Testa- amely kőmederben folyik le Attila király
mentumban az „igazság koronájára” (2. városába. Ahol is a magyarok megtérése
Tini. 4, 8.), a sztefanosz dikaiozünész-re, után a boldogságos Szűz Mária tiszteletére
templomot építettek. Ezt a templomot Fe
az igazolás jeléül adott koszorúra.
Egy koszorút és két virágfűzért talál héregyháznak nevezik.
tak a koporsókban. Kis koszorú volt a má
Az országgyűlés 1907-ben I. Ferenc Jó
sodik koporsó homlokán, virágfüzér a má zsef koronázásának negyvenedik évforduló
sodik koporsóban és virágnyakdísz a har ján elhatározta, hogy ez évforduló emlé
madik koporsóban. Olajfalevelek és vízi kére újból felépíti a fent említett Fehér
liliom virágaiból volt az igazolás koszorúja; egyházat. A jámbor terv azonban mindeza másik két füzér búzavirág; füzfalevelek ideig nem valósulhatott meg, részben azért
és kék vízililiomból, továbbá különféle nö is, mert még nem fedezték fel a fejedelmi
vények virágaiból, bogyóiból és gyümöl nyugvóhelyet.
cseiből voltak összeállítva; alapjuk pedig
Mily boldogok volnánk mi, magyarok,
papiruszbél, illetőleg papiruszlap volt.
ha valaki megtalálná ezt a rég keresett
A koporsóban talált virágok és gyü drága sírt!
mölcsök alapján, melyek, sajnos, nagyon
(Vége.)
Is törékeny állapotban voltak, megállapí
tották, hogy az év melyik szakában temet
ték sírjába Tutenkáment. A búzavirág
Jeg y zet. A ki részletesebben a k a r m egism er
márciusban és áprilisban virágzik, ugyan
akkor érik a nadragulya és az ebszőllő k edni L ord C arnarvon felfedezésével, olvassa el
gyümölcse, úgyhogy a fáraót március kö a következő k é t k ö n y v et: H ow ard C a rter és A.
zepe és április vége között temethették el. C. M ace: Tut-A nkh-A m en S írja ; H ow ard C ar
Uralkodási idejét pedig, mint a XVIII. te r: Tűt-A nkh-Á m en K oporsója és M úm iája.
dinasztia tagjáét, Kr. e. 1358 és 1350 közé M indkét m űvet dr. B alassa Jó zsef fo rd íto tta,
m agyarra.
helyezik.
—
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A magyar híríapírás evangélikus úttörője.
A márciusi napok fényszóró emlékezé lálkoznának-e elegendő számmal Hazájoseiben ott viliódzik a szabad sajtó meg kat és Nemzeteket igazán szerető Magyar
teremtésének ténye. Arról azonban mélyen Hazafiak, a kik Magyar nyelven íratandó
megfeledkezünk, hogy most 150 éve szü uj Hírekre vagy-is Hírmondó Levelekre
letett meg az első magyar hírlap, melynek szert tenni kivánnának ? ” — Örömmel je
megalkotója egy evangélikus ifjú: Rát gyezhetjük fel, hogy bizony találkoztak.
Mátyás volt. A „Felséges Tsászárné és Az 1880. évi Vasárnapi Újság közölte az
Apostoli Királyné aszszonyunknak különös előfizetőknek névsorát, kiket Rát „váltók ” engedelmével. A Magyar Hírmondó 1780. nak nevez vala. A „váltók” érdemes sorá
esztendőben Boldog Asszony Havának első ban örömmel olvassuk a főrangú családok
napjánn, szombatonn költ” . . . életre első nevei mellett a kath. papság feltűnően né
pes gárdáját. A meginduláskor már 318
számával Pozsony városában.
Rát Mátyás polgári családból Győr volt a megrendelők száma; Franciaben született 1749-ben. Iskoláit nagy hazai országba is járt 5 példány, Spanyolország
utazásokkal egybekötve Modorban, Po ba meg 3. Érdekes dolgokat tartalmaz a
zsonyban és Sopronban végezte. Elméjé programotadó Tudósítás is. A lap szer
nek élessége örömét találta egyaránt a tör dán és szombaton fog megjelenni; előfize
ténelemben és mennyiségtanban; kedvelte tési ára helyben 6 német forint, vidéken
a statisztikát, politikát és bölcseletet; a 8, mert ebből 2 a postásnak jár. Egyes
német nyelven kívül elsajátította a latint, példányoknak 10 pénz az ára. Nehogy azt
görögöt, franciát és hébert; szónoki kész higyjék, hogy szolgai módon fog külföldi
ségét igazolják halotti beszédei; a költé lapokból fordítani, kijelenti, hogy „a kül
szet terén is jelét adta tehetségének. Négy földi nevezetes történetek és találmányok
évet töltött a göttingai egyetemen, hol a felől való tudósításokat, a menynyire le
szakmabeli theológián kívül főként az hetséges lészen, a kútfőből, az az minden
ókori irodalom és a mennyiségtan kérdé nemzetnek tulajdon írásából s hírlelő le
sei érdeklik. Életének legszebb, lelket veleiből fogja venni, és Magyarul érthető
termékenyítő szaka ez. Soha se felejtheti képpen mulatságosan s az olvasóknak ér
e szép napokat. Egy későbbi művében így telmekhez, hasznokhoz alkalmaztatva, maga
szavaival előadni és megírni” . — Munka
szakad fel feltörő sóhaja:
„Göttinga, óh dicső tudomány kormánya, társakul felkéri „a két Hazában szélyel
Melytől elválását szívem most is bánja”. járó avagy lakozó Tudósokat” azzal, hogy
Nemes öntudattal, nagy célgondolattal, tapasztalataikat, észrevételeiket írják meg
bátor elhatározással tér vissza hazájába, neki, de felkéri a könyvnyomtatókat és áru
hogy mint úttörő apostol megalkossa az sokat, valamint a könyvkötőket is, hogy
első magyar hírlapot, mert hisz nálunk az újabb irodalmi munkákról híradással
Mária Terézia egész negyvenéves uralko legyenek.
dása alatt csak a „Pressburger Zeitung”
Az „Egyházi Személyek ” -et kéri a né
jelentette a magyar sajtót, de az is német pesedési statisztikák közlésére. „Azon kívül
nyelven.
némely jeles alkalmatosságokkal mondott
Patzko Ferenc Ágoston évtizedes nyom rövid és hathatós Magyar beszédeket és
dájával szerződött meg s kibocsátotta elmés verseket örömöst be fog leveleibe
„Előre való tudakozódását, ha vallyon ta iktatni:” Nem különben a „Méltóságos
—
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Famíliákban és Főtisztségekben történő
változások . . . felől való tudósítások igen
hasznosak fogának lenni.”
A legérdekesebb, hogy mint osztályozza
a közlendő híreket az igazság mértéke
alapján három csoportba: hiteles, bizony
talan, költött dolgokra. Azt is megmondja
nyíltan, hogy azért senki se csodálkozzék,
ha sorai nem látnának napvilágot, „Mert
nem lehet, nem tanácsos, nem illő, nem is
szabad mindent kimondani, nem hogy
írásban hirlelni. ” Még az írás nyelvére
nézve is tesz kijelentést, hogy a Tisza
és Duna melléki nyelvjárást elegyíteni
akarja az erdélyivel.
Ilyen elvek mellett szerkesztette Rát a
„Magyar Hírmondó ’’ két és félezer ol
dalt kitevő első három évfolyamát. Az
első számban a hírrovat „A világnak mos
tani állapotja” címet viseli; magát a
számot verses „Mentség” -gel végzi:
Mindennek kezdete
Lassú s eredete
Jár nehézség fontjával.”
Különös rovatokat találunk olykor. Pl.
„A külföldről holmi, mivel jobb nincsen.”
„A tengeren történt, avagy történhetett
dolgok.” „Hihetetlen dolgok.” stb. Meg
jegyzi egy helyen, hogy szívesen közli a
nagy urakra írt verseket is, de csak ha
jók, mert nagy urakról szoktak rossz ver
seket is írni. Mindent átír, átstilizál, át
dolgoz. Keres hozzá adatokat; tudásából
igyekszik magyarázatot nyújtani. Megem
lékezik egyaránt Balog József orvos ame
rikai útjáról, Nagy András rézmetsző je
les mesterségéről. Beleszól a kör négyszö
gesítésének kérdésébe, máshol meg egy erlangeni újság áprilisi hírét cáfolja számtanilag kimutatva azt a lehetetlenséget,
hogy Madridban évente 79 quintilió hagy
mát fogyasztottak volna el. Foglalkozik a
fényűzés káros hatásával, a tengermelléki
kereskedelem problémáival; ír a döghalál
—

ról és a sáskák pusztításáról, elmondja a
kassai porcellán készítését, a nagybányai
kőszéntermelés munkáját, Útirajzokat is
közöl Cook kapitány bolyongásaiból és
színes képeket nyújt az ötödik világrész
ről. Szereti az új könyvek ismertetését
adni tartalmilag. Van oly szám is, mely
ben igazában más nincs is.
Munkatársai közül kiemelendő Révai
Miklós, ki oly sokra becsülte Rátot, hogy
akadémiai tervezetében néki is helyet je
lölt ki. Erdélyből Benkő József támogatta
a lapot főként természetrajzi cikkeivel;
Baróti Szabó Dávid közölte néhány versét
benne; s felkereste játékos verseivel Gyön
gyössy János is.
Olykor vitát is állt. Így tűzött össze
Rajnis Józsefiéi, mely disputának egyik
ékes kérdése az volt, hogy a magánhangzó
fogalmának jó neve lenne-e „a tátó”— a
mássalhangzónak meg a „zárló” — a szótagot magát „tátat” -nak hívnák.
A lapot a közönség egyre jobban meg
kedvelte. A „váltók” száma egyre növe
kedett s elérte a 600-at is. Volt elég kedé
lyesség a szerkesztésében, mert hisz a
szerkesztőnek kellett végeznie a javító, oly
kor a szedő munkát is, a postai küldözge
tést és a pénz kezelését is. Mindezt nagy
becsülettel cselekedte írónk. A közönsé
get semmiben sem akarta megrövidíteni.
Ezért olvasunk ilyen üzenetet egy helyen:
„A Betűszedő engedelmet kér, hogy a jövő
keddenn lejendő ünnepet, úgy — mint
Szent István Magyar Király napját, ne
kellessék Magyar újság rakással megfer
tőznie. Ha ezt nekie még-engedjük, az
utánn való Szerdánn nem leszen újság, és
így a 65-ik Levélnek mához egygy hétre
kell haladnia. Minthogy különben szor
galmatos ember, és a Magyar Hírmondó
körül való munkáját (ámbár egygy szót
Magyarul nem tud) mindenkor serényen
és kevés hibázással viszi véghez; én is bá
torkodom érette esedezni.”
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A kor szelleméből és a sajtó kötöttsé
géből érthető a lapnak erős királyhűsége.
Nagy tisztelettel emlegeti mindig az elhúnyt királynőt; nagy számmal közli az
őt sirató verseket; József kezdő éveiről és
első reformjairól mindig bátorságát di
csérve tesz említést.
Az 1782. év utolsó levelében búcsút
vesz olvasóitól s „közönségesen mindnyá
joknak, mind esmerősöknek, mind esméretleneknek, illendő tisztelettel való köszönetit jelenti” .
Rát munkásságának értékelése szem
pontjából érdekes Kiss János Emlékezései
ből a következő feljegyzés: „A magyar
nyelv és kultúra gyarapítására nézve pe
dig Kazinczy ítélete szerint Pázmán és
szenczi Molnár Albert korok óta az ő ide
jéig egy hazafi sem tett többet, mint ő a
magyar'Hírmondó által.”
Le is hanyatlik távozása után a lap.
Mikor Szabó Márton szerkesztésében a IX.
évfolyammal 1788-ban megszűnik, az elő
fizetők száma már alig éri el a 200-at.
Ezért oly ritka ma ennek az újságnak
utolsó éveiből 1—1 szám, mert hiszen tel
jes évfolyamokban Szinnyei szerint csak
egy példány maradt fenn belőle a gróf
Rádayak könyvtárában.
A szerkesztői állást a győri evangélikus
lelkészséggel cserélte fel. Közel 35 éve nem
volt már a gyülekezetnek pásztora. Hívei
nagy tiszteletben részesítik. Neve messze
vidéken ismertté lesz. Ezért hívják meg a
fejedelmi alapítványt tévő gróf Teleki
Róth Johanna édesanyjának eltemetésére
Szirákra. Perlaki Gábor szuperintendens
felett is ő tartja a búcsúztatót. De mikor a
püspökválasztásnál méltatlanul mellőzik,
lelkében meghasonlik s lemond hivatásos
hivataláról 1786-ban.
Egy háromnyelvű nagy szótár tervét
forgatja fejében, de előfizetési felhívása
oly sikertelen volt, hogy ezért be sem fe
jezte e legnagyobb tudományos alkotását.
—

Ezen szünetelő pihenés napjaiból való még
a „Keresztyény Feljér népnek Való Imádságos Könyv” című müve is.
A győri gyülekezet újra lelkészévé vá
lasztja 1789-ben. Nem is megy el többé
szülővárosából, bár hívták már előbb Pest
re papnak, Pozsonyba meg később iskolai
igazgatónak. A múló évekkel mindegyre komorabb lesz. Különösségei folyton kirívób
bakká válnak. Sok írásban, olvasásban ki
fáradt két szemét 1810. elején örök álomra
húnyta le. Gyermekei: Sokrates és Júlia
igaz szívből sokak osztozó részvéte mellett
kísérték az örök nyugalom helyére.
Kazinczy Kiss Jánoshoz írt levelében
így emlékezik meg haláláról: „Sajnálattal
haliám a Rát halálának hírét is. Nála lévén
máj. 1803. nagyon sokat vesztett előttem.
A legbohóbb gondolatokkal tölt el feje. De
mily tiszteletessé teszi őtet én előttem az,
hogy ő kezde Magyar Újságot írni . . .
Hogy ő benne sok sajátosság vala, alkal
masint gyanítom. De kiben nincs az, ha
érdemmel bír, s nem közönséges ember!
Áldott legyen emlékezete a jó hazafinak
és világosság fiának.”
Kazinczy veretes szavaihoz mi még azt
tehetjük hozzá, hogy áldott legyen emléke
zete a jó evangélikus férfiúnak is, kinek
hírlapírói úttörő munkásságára oly büsz
kék vagyunk, mint arra, hogy az első ma
gyar ifjúsági lapot is evangélikus ember:
Kiss János indította meg. Erről majd más
kor fog regélni kegyeletes írásunk.
Oravecz Ödön.

GONDOLATOK.
Az élet a szenvedések és küzködések
hosszú láncolata, vagy, ahogyan az embe
rek mondják: betegség. És az emberek
mégsem szeretnek megszabadulni e beteg
ségtől,
(B-n B-a.)
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Sopron.
Irta: Králik Jenő.

Ennek a kis megcsonkított országunk
nak nyugati szélén van egy kis városka:
Sopron. Ha arra visz a vonat, fenyőerdők,
lombok, szőllővel megrakott domboldalak
takarják el a szemeid elől s csak az utolsó
kanyarnál tűnik eléd a Fertő-tó lusta víz
tükre, azután egy karcsú torony zöldpati
nás teteje, majd kis apró házak beágyazva
zöld lombkoszorúba. Ha kiszállsz a vonat
ból — milyen furcsa — mintha nem is
idegen helyre jöttél volna: annyira barát
ságosak a kisablakú házak, az ódon hepe
hupás kövekkel kirakott s fákkal szegélye
zett utcák; az emberek — mintha egy nagy
családba tartoznának.
Melléd szegődöm, kis olvasóm s járjuk
együtt ezt a régi-régi várost. Űtközben el
mesélem Neked, hogy itt már a kőkorszak
ban is emberek lakták. A keltáknak föld
ből épült váruk volt e helyen, amit a ró
maiak foglaltak el s nevezték el Scarbantiának, úgy hogy amikor a magyarok be
vándoroltak, már kész várost találtak itt.
Az itt talált kelta földsánc, a benne talált
figurális díszítésű úmával, az ülő helyzet
ben eltemetett halottakkal, úgyszólván Közép-Európában páratlan. Mialatt én mesé
lek, csak nézd a régi utcákat. A Várkerü
let régen várárok volt, ami a várat körül
vette; partján húzódtak meg az akkori
iparosok bódéi — a mai apró soproni há
zak ősei. Ha tovább megyünk, kis rácsos
ablakok, ívelt kapuk, ódon erkélyek közt
vezettek. Itt a tűztorony, ahol még ma is
egy öreg toronyőr vigyáz az alvó városra.
Hajdan toronyzene gyönyörködtette a va
sárnapi jókedvű polgárokat innen. Amott
a bencések temploma, színes majolika tető
vel. Egyike a legszebb gótikus épületeink
nek, benne nem egy koronázás zajlott már
le. Minden kövében a gótika lelke él: a
magasbatörés. Csupa báj, csupa finomság
-

ez a templom. A város fölött áll az előke
lőén méltóságos Szent Mihály-templom, a
budai Mátyás-templom mellett a Dunántúl
legszebb középkori kereszthajós gót temp
loma.
Vagy tekints be a nemestornyú óriási
evangélikus templomba, hatalmas oszlopai,
gyönyörű oltára, tompafényű nürnbergi
csillára felejthetetlenül rajzolódnak a lelkedbe. Vagy nézd meg a házakat. Csendes
főúri, nemesek, hercegek lakóhelyei egy
kor. Kívülről tele a barokk és a renaissance
díszítő elemeivel: a ház falába épített fél
pilléren nyugvó architnáv sok levél- és
gyümölcsdísszel; ember, állat és szatírfejek tarkítják az utca külső képét. Ha
belépsz egy ilyen régi soproni házba, már
a kapu is gazdag faragású, rajta díszes
ajtókopogtató. Belül nagy boltíves ter
mek, nagy stukkós mennyezetek, régi be
rakott bútorok, az egyik falnál kinyitható
íróasztal, a sarokban rokoko- vagy barokk
kályha, a falakon régi bronz karosgyertyatartók s a soproniak régi híres festőjének,
Dorfmeisternek a képei. Megállítlak egy
ház előtt: Petőfi Sándor állt őrséget e he
lyen; amott Liszt Ferenc adta első hang
versenyét 9 éves korában. Egy loggiás ház
udvarában találod magadat: a loggián egy
kőből faragott szószéket látsz. Itt imád
koztak az evangélikusok, amikor máshol
nem volt szabad. Másutt oszlopos kapuval
nemesi kúria, falbaépített szobrok s a nyi
tott ablakon át kiszűrődik a soproniak mu
zsikája: mert ebben az ősi zenevárosban
minden lakásban, minden otthonban mu
zsikálnak. (Zeneegyesületük több, mint
százéves már.)
Megállítlak a Széchenyi-téren. Itt van
a régi múltú evangélikus líceum. Az első
magyar önképzőkörről, a régi licisták „Ma
gyar Társaság ’’-áról úgyis olvastatok m ár;
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tudjátok, hogy idejárt Ráth Mátyás (első
magyar hírlap) Kis János; azután itt bir
kózott a német gyerekekkel nagy Berzsenvink diákkorában. Döbrentei Gábor is a
lieeum padjaiban ült egykor. S ha most
e sorok fölé hajolva a soproni líceumra
gondolsz, ne a történetét, ne is a tanulói
névsorát nézd, hanem szeretném, ha a lí
ceum lelke fogna meg Téged, mint minket,
akik benne nőttünk fel. Az a meleg, csupa
szeretetet sugárzó család, amiben a kicsi
„ínujkó” s a nagy felsős élnek s szívják
magukba a soproni levegővel, a Deákkút
vízcsobogásával az evangélikus hit minden
értékét s kincsét.
Különben iskolával Sopron bőven el
van látva: itt van az erdészeti és a bányá
szati főiskola impozáns épületcsoportban,
híres botanikus kerttel, sportpályával,
uszodával. Sopronban van az evangélikus
theológia, tanítóképző, leánygimnázium, ta
nítónőképző, kereskedelmi, stb.
Amint mesélek, pirosarcú gazdalegé
nyek jönnek velünk szembe. Látod, ezek a
soproni bennszülöttek, a „poncihterek”
(Bohnenzüchter = babtermelők, mivel a
bab kedvenc eledelük). Német nyelvű, de
magyar szívű földművelők, főleg borterme
lők. Ha megtelik a hordójuk jó soproni bor
ral, egy fenyőgally-csokrot akasztanak a há
zukra: ez azt jelenti, hogy, odahaza mérik
ki a saját termésű boraikat. Fekete ruha,
fekete csizma az ünneplő ruhájuk s úgy
járják a polkát s a keringőt.
Közben kiérünk a házak közül s elvisz
lek az Brzsébet-kertbe, leülünk a gyönyörű
virágcsoportok, pálmák, fenyőóriások na
gyon szép parkjában. Mesélek tovább Sop
ronról. Elmondom, hogy Sopron ütötte az
első rést a gyászos trianoni szerződésen,
mert népszavazással megmaradt magyar
nak, azóta Civitas fidelissima. Ha még
nem vagy fáradt, gyere az erdőbe. Körül
veszi Sopront, beborítja a soproniak nya
ralótelepeit, a lővereket a sok tölgy, fenyő,
—

a nagyszerű gyümölcsösök, azután dis diá
kok öröme: a szelíd gesztenye. Erdők mé
lyén cikláment találsz, domboldalon „eri
k á t” ; ha fürödni akarsz, a Tómalomban,
egy erdei forrásfürdőben úszkálhatsz, he
gyet mászhatsz, turistáskodhatsz; télen
nagyszerű ródlipálya áll s mindenhol öröm
mel fogod az erős, egészséges soproni.leve
gőt szívni.
A panoráma-útról élvezed a gyönyörű
kilátást, a lábaidnál elterülő városra, a
Fertőre, a távoli bécsi dombokra; ha tá
volabb megyünk a hallgató erdők mélyére,
szebbnél-szebb utak, erdőrészletek, tisztá
sok, kilátók bukkannak elénk. Különösen,
ha a környék legmagasabb pontjára, a
Mukk-kilátóra (517 m) mászunk fel, él
vezhetjük a gyönyörű vidéket s ellátha
tunk az Osztrák Alpok, Kőszegi hegyek,
Ság, Somlyó felé egyaránt. Innen látszik
csak, hogy Sopron milyen nagyszerű föld
rajzi helyen fekszik. Egyfelől az Osztrák
Alpok nyúlványai teszik oly érdekesen
dombos s vadregényessé a környékét, más
felől a Kis magyar Alföld a Rábaköz ki
tűnő gabonatermő síkságával (a nagyszerű
rábaközi perecet ki ne ismerné) s végül a
Fertő-tó zárják körül.
Hogy Sopron milyen kedves város s
vidéke milyen szép s gyönyörű, azt min
den írásnál jobban fogjátok látni, kedves
diáktestvéreim, ha egyszer nyáron bizo
nyítványosztás után felkerekedtek s meg
nézitek Sopront, ezt az öreg, régi, csupa
emléket őrző várost, amely mégis fiatal
erővel néz a magyar jövő felé s vigyáz,
mint a nyugati végek őrtálló vitéze . . .

GONDOLATOK.
Aki külsőségekkel dicsekszik, az a belső
dolgokban nagy hiányt szenved.
(B-n B-a.)
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Maradjatok a Krisztus tudománya mellett.
II . Já n o s 1.8— 11.

A felolvasott apostoli intés a munka,
a fáradozás gyümölcsének megbecsülésére
utal. Még a fizikai munka, a kezek mun
kájának eredményei is milyen értékesek és
kedvesek lehetnek. A földműves meg
szántja, megboronálja földjét, bele veti a
magot, azután kapálja, gyomlálja és várjavárja a gyümölcsöt, az aratást, verejtéke
zésének áldott jutalmát. Mily ráncos redökbe borul a föld népének homloka, ha
valami elemi csapás, vihar, vagy jégverés
lepaskolja a vetést, lehasogatja a szőllőgerezdet. Az emberek mennyi küzdelemmel
építik meg családi tűzhelyeiket, a barátsá
gos házikót, mennyi önfeláldozással hord
ják össze az alapköveket, mily örömmel
csinálják meg a madár dalos, virágos és
gyümölcsös kerteket. Mily borzasztó érzés,
ha valami nagy csapás szakad rá a mun
kájukat élvezni akaró és munkájuk áldá
saiban magukat boldognak érző emberekre.
Ha tűzvész hamvasztja össze a családi fész
ket, ha tűzhányó kitörése dönti le a csa
lád védő várát, ha árvíz űzi el a meg
szokott kis ház régi, boldog lakóit. Imád
kozzunk, hogy Isten kíméljen meg minden
embert ily borzasztó anyagi kárvallástól.
—

De még ennél is nagyobb lehet a kár a
lelki kincsek tekintetében. Mert talán az
anyagi romlást és tönkremenést előbb
vagy utóbb jóvá lehet tenni, a lelki pusz
títást csak nagynehezen, vagy egyáltalá
ban nem. Megvan a léleknek is szántó
földje, épülete és veteményes kertje. E
területen jár az Űr lelke: a Szentlélek.
Szánt, vet és aratást remél. Veti az Evan
géliumot, aratni kívánja a szeretetet.
Hányszor és hányszor vesz kárba e munka.
A mag mindig jó, csak a talaj rossz sok
szor. Néha olyan, mint a kemény útszél,
az emberek szíve néha olyan, mint a ke
mény kőszikla, néha olyan, mint a tövi
sekkel tele föld, egy esetben sem lesz ter
més, egy esetben sem lesz aratás. Az el
vetett mag a sok fáradozás után semmivé
lesz. Ha fáj az embereknek az anyagi
veszteség és hiábavaló minden munkájuk,
mennyivel inkább fáj az Evangélium Urá
nak, a szeretet Istenének: a Szentlélek Is
tennek, mikor szerte a világban hívja,
gyűjti, megvilágosítja az embereket és so
kan bedugják fülüket, vagy meg se hall
ják az új életre, boldogságra hívó szó
zatot.
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Milyen rettenetes lenne, ha a mi műnkánk is a hittanórákban, a templomban és
az egyházon kívül hiábavaló lenne. Az
apostol harsány hangon kiált bele a lelki
ismeretbe: „vigyázzatok magatokra, hogy
el ne veszítsük, amit munkáltunk, hanem
teljes jutalmat nyerjünk.” Vigyázzatok
magatokra, hogy az Isten igéje: az Evan
gélium reátok nézve el ne vesszen. Ha ti
csak addig jártok templomba, míg diákok
vagytok, ha ti csak addig olvassátok min
den nap a Bibliát, míg az Isten szolgája
számon kéri, ha ti csak addig tudtok tér
delni az Evangélium oltára előtt, míg egy
házi felügyelet alatt álltok, mint kiskorú
emberek és azután, ha túl lesztek a közép
iskolákon, mindez megszűnik, ha letenné
tek a Szentírást a könyvespolc többi köny
vei közé, ha elmaradoznátok az Isten igé
jének hirdetésétől, ha elkerülnétek az
Evangélium egyszerű, puritán, de áhítat
tól bensőséges templomát . . . óh, akkor
minden, minden munkánk elveszett reátok
nézve. Nem akarom, nem tudom ezt hinni.
Mert hát hová mehet az evangélikus
ember lelki megnyugvásért máshoz? Mit
csinál az evangélikus ember, aki az Evan
gélium emlőjén és édes tején nevelődött
fel egy más szellemű környezetben? Ta
lán a külső cifraság, és gépies cerimóniák tudnák boldoggá tenni? Talán a kö
zöny, talán hitetlenség, talán istentagadás,
talán vallástiprás? Távol legyen! Nagy
lelki betegség lenne ez. És melyik az a
beteg, aki kínzó nyavalyájától szabadulni
ne törekednék? Az az egészséges lelki élet,
ha telkednek teljes erejével, teljes szeretetével, minden áhítatával, minden imád
ságával ki tudod élni szívednek minden
vallásos vágyát. Ha minden halk fohász
hatalmas imává formálódik, ha minden tit
kos vallási érzés, nyílt és bátor bizonyság
tevéssé válik: Uram, hálákat adok neked,
hogy tudok imádkozni, tudok bibliás éle
tet élni, tudok felebarátot szeretni, tudok
—

megbocsátani, tudok bocsánatért esedezni.
Egy nagyanyáról olvastam, aki nagy
beteg lett. Ekkor magához hívta unokáját
s így szólt: Hozd ide szekrényem fiókjából
azt a fehér zsebkendőt, amit ott találsz.
Mikor hozzávitte a gyermek, megfogta
reszkető kezével és csókjaival árasztotta el
és így szólt: Kedves unokám! ezt a zseb
kendőt konfirmációmkor kaptam emlékül
65 évvel ezelőtt, ebbe sírtam bele első bűn
bánati könnyeimet, mikor arra a kérdésre
feleltem: Bánod-e, hogy a szent és igaz Is
ten ellen gyakorta vétettél? Azóta e zseb
kendő hű talizmánként kísér utamon. Ha
szenvedés ért, ha bűnök kísértettek, ha
Bibliámat, templomomat, imámat elhanya
goltam, elővettem e talizmánt és emlékez
tetett a konfirmációi fogadalomra: „Fo
gadjátok-e, hogy Istenhez, a Benne hívő
evangélikus egyházhoz teljes szívetekből
ragaszkodtok, semmiféle erőszaknak és
csábításnak nem engedtek, a megismert
evangéliumi igazság és saját nyugodt lelki
ismeretek ellen nem cselekesztek ? ” Fogad
játok-e? Ott álltam az oltár előtt és azt
feleltem rá: fogadom. Ez a zsebkendő en
gem a fogadalomra emlékeztetett, áldassék
érte az Űr!
Aki nem marad meg Krisztus tudomá
nya mellett, annak egynek sincs Istene,
mondja az apostol. Nincs Istene, mert az
egy igaz Istent Krisztus ismertette meg a
világgal. Krisztus tudománya: a Szentírás
tesz erről bizonyságot. Aki ezt megveti, is
tentelen ember, aki ezt nem vallja, bolond
ember, a zsoltáríró szerint.
Az apostol szigorú magatartást ajánl
az ilyen istentelenekkel szemben. „Ne
fogadjátok az ilyeneket házatokba” —
mondja. Ezek a megátalkodottak ne fer
tőzzék az istenfélőket. Ne botránkoztassák
meg esztelen civakodásukkal, üres vitat
kozásukkal, szakadási kísérleteikkel az iste
nes emberek táborát. Próbáld meg a Bib
liával, szeretette], életed tisztaságával őket
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Ne barátkozzál ezekkel, mert csak el
ronthatnak. Keresd a te lelkedhez közel
álló Bibliás emberek társaságát. Tartsd
meg szó szerint az Űr mai üzenetét:
„Vigyázzatok magatokra, hogy el ne
veszítsük, amit munkáltunk, hanem teljes
jutalmat nyerjünk.”
Gaál József.

is megnyerni a Krisztus híveivé, de ha
minden fáradozásod hiábavaló, a felelős
ség már nem a tied, hanem az övék. És
ilyeneket ne is köszöntsd, mert aki ilye
nekkel barátságban él, jóváhagyja hallga
tag helyeslésével hitetlen és bűnös életüket
és így részese is lesz az ő bűneiknek.

H alálos csönd.
IV. fejezet.
TANYAI LAKODALOM.
Barcza nagytiszteletü úrnak egy igen
buzgó híve lakott Ludaspusztán: Zákány
Dezső. Négy gimnáziumi osztállyal a háta
mögött, valahogy félbemaradt és nem igen
találta meg a helyét az életben. Minden
mesterséget megpróbált: volt bírósági
végrehajtó, csendőr, úszómester, halászati
felügyelő, lóápoló, hadseregszállító, korcsmáros, fűszerkereskedő stb. Praktikus esze
is lett volna, néha meg is tollasodott, de
gazdálkodása a lyukas zsákhoz volt ha
sonlatos, ami befolyt a száján, az a száz és
száz lyukon lassan kicsörgedezett. Szám
talanszor kezdett új életet, de valahogy
mindig megbicsaklott, Most vénségére
Ludaspusztán kötött ki, mint egy kis ta
nyai korcsma és fűszeresbolt tulajdo
nosa, Csigernek beillő buckái bora mellett
vasárnap délutánonként kvaterkáztak a
tanyai legények és leányok és a rezesbanda
hangjai mellett ropták a „mártogatóst” .
Csöndben és békességben élte volna le
napjait Dezső bácsi, ha Jancsi fia — ha
talmas, tagbaszakadt legény — néhanap
ján meg nem keseríti életét. Ezt az ugyan
csak félbemaradt fiút a világon semmire
sem használhatta. Mestersége a fodrászat
volt, de ez a mesterség a tanyavilágban
nem sokat eresztett. Rosszul mondom, va
—

lamire mégis csak használhatta. Vasárna
ponként kidobatta vele a részeg legénye
ket a korcsmából. Itt igazán elemében volt.
De nem volt hét, hogy orvvadászatért,
vagy halászatért bajba ne hozta volna az
öreget. Istenem, mikor olyan kövérre hízott
nyulak csatangoltak a szántásokon és olyan
pompás tükörpontyok ficánkoltak a Véi’tóban. De Jancsi itt nem állt meg. Rend
szeresen dézsmálgatta az öreg úr kasszáját
és árúcikkeit. Ez volt a fő jövedelmi for
rása. Az 1924-es országos választások ide
jén, amikor a magyar párt hősi erőfeszí
téseket tett, hogy a belgrádi parlamentben
képviselethez jusson, Zákány Jancsit sike
rült a legnagyobb szerb pártnak megnyer
nie, hogy a ludasi magyarok között a ma
gyar párt ellen agitáljon. Ez módfelett
bántotta Barczát. Levelet írt hát a megtévédt ifjúnak, amelyben magyarsága és
egyháza iránti kötelességekre figyelmez
tette. Zákány Jancsi érdemeket szerzendő,
a levelet azonnal felvitte a főkapitányság
hoz. Itt kezdődött az a hajsza a lelkész el
len, amely később majdnem életébe került.
Képzelhetni tehát, Barcza milyen ve
gyes érzelmekkel olvasta azt a levelet, .ame
lyet közvetlenül Erőss Károly távozása
után Zákány Dezsőtől kapott.
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„Nagytiszteletű Úr!
Fiam, János szerdán esküszik.'Az egy
házi szertartást Ludaspusztán óhajtjuk
megtartani. Nagyon szépen kérem, méltóztassék két tanúval hozzánk kifáradni és fe
ledje el fiam botlását. Magam fájlalom leg
jobban az esetet, de meggyőződhetett róla,
hogy én egyházamnak és hazámnak mindig
hű gyermeke voltam és az is maradok sze
mem lezártáig.’'
Mit tehetett volna Krisztus alázatos
szolgája? Elcsitította szíve háborgását és a
kijelölt napon megjelent a két tanúval a
lakodalmas háznál.
Dezső bácsi gyönyörű virágos oltárt ké
szített. Volt bizonyára valami szándékos
ság a virágok elrendezésében, mert a zöld
levelek között csupa piros és fehér rózsa
kandikált elő.
A lakodalmi vendégek — Ludaspuszta
magyar tanyai népe — ünneplőkben las
san gyülekeztek. A belső szoba és a korcs
mahelyiség zsúfolásig megtelt. A későn jö
vők már az utcára szorultak.
— Hát a jegyespár hol van? — érdek
lődött valaki.
Zákány Dezső bizalmasan félrevonta a
lelkészt.
— Egy vallomással tartozom, nagytiszteletü uram. A fiam nem is sejti, hogy ma
itt lakodalom készül. Elküldtem feleségé
vel a szőllőbe. Nemsokára itt lesznek és
azon piszkosan odaállítom őket az oltár
elé. Az anyakönyvi hivatalnál már hétfőn
esküdtek meg oly titokban, hogy magam
sem tudtam róla. Azt a bosszút eszeltem
hát ki, hogy az egyházi esküvőt én ren
dezem az ő tudtuk nélkül. Idetolom őket
az utolsó pillanatban, hogy megszégyenít
sem azt a fiút, aki hazájáról, egyházáról,
de sőt édesatyjáról is megfeledkezett. Ne
nehezteljen ezért reám.
Barcza nagyon furcsát érzett. Ilyen
eset se fordult elő még prakszisában. Nagy
hirtelenséggel válaszolni se tudott. De az
—

után gondolta, jobb így, mint sehogy. Es
sóhajtva vette f'öl palástját.
Éppen ideje volt, mert máris belépett
a jegyespár. Uramfia, hogy néztek ki. A
férfi rongyos dolmányban, az asszony pisz
kos, sárga kötényben. Ügy álltak a szoba
közepén, mint az a bizonyos kedves házi
állat, amikor az új kapu elé ér. Dezső
bácsi nem adott időt a felocsúdásra.
— Itt az oltár, ott a nagytiszteletű úr,
aki azért jött, hogy megáldja frigyeteket!
A nászpár úgy meg volt rémülve, hogy
engedelmesen lépkedtek az oltár elé.
A nagy tiszteletű úr legyűrte kelletlen
érzéseit és egyszerű, szívhez szóló szavak
kal szólt a házasélet kötelességeiről. Külö
nösen azt hangsúlyozta, hogy a hűség pró
báját a házaséletben csak az állja ki, aki
az élet egyéb vonatkozásaiban is gyako
rolja azt. Ki ne értette volna a célzást ?
Amikor a lelkész összefogta kezeiket,
érezte Jancsi remegését, látta, hogy egy
könnycsepp buggyan ki szeméből és ez a
csepp végleg feloldotta neheztelését.
Az asztalhoz az új házasok már ün
neplő köntösben ültek. Miért írnám le az
estebéd lefolyását? Az illusztris vendégek
a családtagokkal a belső szobában marad
tak, a többieknek a söntésben és az udva
ron terítettek. Jancsi nem jól érezte ma
gát. Vágyakozóan pislogott kifelé. Jobban
érezte volna magát a nép között. Már szól
tak is a trombiták és az udvaron vidáman
mártogatták a lassút.
Öreg este lett. Barcza a két tanúval
felcihelődött, hogy a félkilences vonattal
hazatérhessenek. De váratlan esemény za
varta meg az indulókat. Éppen a búcsúkézfogásnál tartottak, amikor mosolyogva,
füle tövéig porosán belépett Erőss Károly.
— Megbuktál? — volt a lelkész első
szava.
Károly benyúlt a belső zsebébe és ön
érzetes arckifejezéssel nyújtotta át bizo
nyítványát.
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Erőss Károly valósággal beleizzadt a
gastronomiai élvezetbe. Éjfél után kocsin
indultak haza. Károly gyors, szakgatott
mondatokban elmesélte kalandos útját.
Barcza a szerető anya ölelő karjai közé
vezette védencét.
(Folytatjuk.

Barcza Dénes átfutotta az írást. Arca
szélesre derült.
Ember vagy, öcsém. Most pedig ma
radunk. Adasson hamar valami ennivalót
ennek a fiúnak, Dezső bácsi. Messziről jött,
jól jött, megérdemli.

Elszakított értékeink.

Füleki várrom.

GONDOLATOK.
Életedben mindig a hit fáklyáját tart
va kezedben, a remény sugarával szíved
ben haladj, a szeretet ösvényén, mely a szo
ros kapu felé vezet.
Boldog csak az lehet, aki nem azt nézi,
hogy hányán vannak azok, akiknek dolga
jobban megy az övénél, hanem aki csak azt
látja, hogy hány embernek mostohább a
sorsa, mint az övé.
—

A beszéd arra szolgál, hogy az ember
érzelmeit és gondolatait kifejezze. Sokan
azonban ezt nem tartják szem előtt és
csak azért, hogy beszéljenek, kifejezik ér
zelmeiket és gondolataikat, mélyek sokszor
hiúk és üresek.
#

Milyen sok az okos gyermek! Honnan
■feát az a sok balga ember?
(B-n B-a.)
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ZSENGÉK.
Ünnepi vers.
(Az Erős vár diákok ünnepélye alkalmával.)
M a az öregekhez szólunk!
K ik az ünnepi csendességű templomokban
Lehajtott fejjel imádják az Istent.
Hátuk m egett a boldog kacajokkal telt Múlt,
M ely mindig jobban távolodik tőlük
S képei könnyfakasztó emlékekként
Járnak emlékezetük bús csarnokába,
Ősz fejük lassan lehanyatlik
Az iszapos sir rideg fenekére.
Elmennek!

S most is tettünk lángjának halvány lobbanását
Látjátok, ti elmenni szándékozó
Ráncosképű öregek!
Gunda Béla
felső kér. isk. tan.

Ott, ahol azelőtt . . .
O tt, ahol azelőtt pajkos kedvvel jártam ,
Lenn a falu végén, a m agyar h a tá rb a n ;
Gonosz kezek húztak egy piros vonalat,.
E gy véres vonalat . . .
Odamenni nékem, azon á t nem szabad!
H ívogat a tájék, a falu h atára,
De rab most a falu, én pedig bús á rv a ;
H e j’ lesz még k ik elet, lesz úgy, m int volt régen,
Ü gy lesz, m int volt régen . . .
Lesz még egyszer tavasz a nagy m agyar télben!
( B — n B — a)

Testüket befogadja a föld,
S porukból újra és újra élőket támaszt.
De lelkűk túlszárnyal minden anyagon,
Ledöntenek sorra minden anyagbarikádot,
S az Ige szavaival jelzett útra lépnek.
Véres az út, rá M egváltó vére hullott.
R ajta nem zakatolva, nem dübörögve,
Nem jajgatva és nem kiabálva,
Hanem ünnepi csendességben
É gi fénytől körülvéve,
Mennek a testet elhagyott
öreg lelkek.

Piros pásztortüzek!
P iros pásztortüzek hófehér utakon,
Túl a zöld mezőkön, csobogó patakon!
M ondjátok meg, lesz-e — feltám adás még,
Kiderül-e egyszer — a csillagos ég?

S most azokhoz szólunk,
K ik nem sokára ilyen öreg lelkek lesznek,
— Öreg testek, kikben még lélek lakozik,
Most ne remegjenek. —
H alljátok meg szavunk . . .
Szivünktől szivekig érjen ma minden hang
S érezzétek, hogy mi tenni akarunk.
Tevésünk szent lesz, merész és nagyszerű,
Mert nem eszmék és eszközök szülik azokat,
Hanem mélyen a szívben gyökereznek.
Mélyen a szívben!
Relénk Isten oltotta azt.

-

Kiderül-e egyszer hófehér utakon,
Túl a zöld mezőkön, csobogó patakon?
P iros pásztortüzek! Kiderül-e egyszer?
P iros pásztortüzek hófehér utakon,
Túl a zöld mezőkön, csobogó patakon!
Szóljatok, ha dereng rózsás m agyar tavasz,
S elhallg at m in d en ü tt a szomorú panasz.
S zóljatok m ajd ak k o r hófehér utakon,
Túl a zöld mezőkön, csobogó patakon!
P iro s p ásztortüzek! Szóljatok m ajd akkor!
(B-n B-a.)
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HÍREINK
Csendes napok.

A bud ap esti v a llá sta n á ri

m a em berének lelkét is keresi. —

Az ezután

te s tü le t a székesfővárosi tanuló ifjú sá g szám ára

m egindult eszm ecserében úgy a leányok, m int

á p r. 9., 10. és 11-én, a D eák-téri tem plom ban

a fiú k élénken részt

b ö jti csendes n apokat rendez, még pedig az első

belső k v alitá so k szükségességét, am azok a v a l

k é t napon a fiú k , a harm adikon a leányok ré

lásosság fokozására

szére. Á pr. 9-én A lgőver A ndor

m ek isten tisztelet)

és

Dr. Szu-

v e tte k ,

emezek

inkább

külső intézm ények (g y er
szap o rítá sát

h angoztatva.

chovszky Lajos, 10-én Szántó R óbert és Gáncs

T árg y aján láso k

A ladár, 11-én Dr. Szuchovszky L ajos,

összejövetelek szám ára, m elyeket szerkesztősé

R ó b ert és Gáncs A ladár

lesznek

Szántó

az élőadók.

is

tö rté n te k

günk term észetesen

a

elkövetkezendő

legnagyobb készséggel

Á pr. 10-én a fiú k , 11-én a leányok já ru ln a k ú r

vesz tudom ásul, íg y :

vacsorához.

zunk az ellenség irá n ti szeretet kérdésében. 2.

Az evangélikus diákok márciusi összejöve
tele. Az „ Ifjú É v e k ”

1. M iképpen gondolkoz

A m űvészet viszonya a k ér. valláshoz és erkölcs

d iá k ja in a k m árcius 9.-i

höz.

összejövetelén M artony Elek v allástanár beszélt
a mai ember vallásosságáról. A régi jó idők m a
g asztaléiv al szemben rá m u ta to tt a rra , hogy a
le tű n t korszakok g y ak ran csupán látszó lag vol

m árc. 1-én H orthy-

ünnepet ren d ezett. Az ünnepi beszédet Jablonow sky P iro sk a tan árn ő ta r to tta , a k i tö rté n e ti

ta k vallásosabbak, m int a jelen, am ikor a világ

m egalapozottsággal m u ta to tt rá a nap jelen tő 

leplezetlenül m u ta tja a m aga igazi a rc u la tá t. A
vallástól való látszólagos elfordulás o k a it k u 
ta tv a , rá ju tu n k

Horthy-ünnep a leánykollégiumban. A Ve
res P áln é leánykollégium

ségére és lelkes szav ak k al

m é lta tta H orthy

M iklós korm ányzó nem zetm entö és országépítő

azokra a kényszereszközökre

(börtön, m áglya), m elyekkel valam ikor az em

m u n k áját. Az ünnepet m űvészi szav alato k és
énekszám ok te tté k teljessé.

b e re k e t vallásosságra k én y sze ríte tté k , a h ely e tt,
„ Iste n felséges adom á

A leánykollégium márc. lö.-i ünnepélyének

n y á t ” k ívánatossá te tté k volna. A névleg v al

műsora. 1. H im nusz. Közösének. 2. Kozma A.

lásos em berek sem dicsekedhetnek m indig olyan

„V olt egyszer egy o rsz á g ”

tö b b le tte l, m elyet a v allástalan o k joggal irig y e l

N ém eth Ibolya II . o. t. 3. P e tő fi: „M agyar v a 

hogy a vallást,

m int

c. költ. szavalta:

hetnének tőlük. A to v áb b iak folyam án az elő

g y o k ” c. költ. szav alta: P álin k ás G. I I I . o. t.

ad ó rá m u ta to tt azután a m odern

vallásosság

4. K acsoh: „R ákóczi m eg térése” , énekelte: Her-

n a k , ellentétben m inden v ásá ri zajjal, a csend

ram hof A. V II. o. t„ k ísé rte : T örök E. IV . a. o.

d el való szoros k apcsolatára és az evangélikus

t. 5. B eszédet m ondott: Dr. Szigethy L ajos ta 

eg y h ázat, m int a csendes órák egyházát á llíto tta

nár.

oda, m elynek

7. P e tő fi:

„ É let v agy h a lá l”

esetleges lárm ás eredm ényeit. K ülönféle em ber

szav alta:

K ovács E. V I. b. t.

típusokon m u ta tta be, m iképpen szom juhozik az

beszédet m ondott K achelm ann M. V II., a beszéd

em beri lélek Istenhez o tt is, ahol a lá tsz a t az

p ály áz atn y ertese. 9. F a rk as— A lföldy:

ellenkezőt m u tatja. E ontos csak az, hogy ne k i

P a n n a ” c. m elodrám át szav alta: P a p E., k ísé r

ta p o so tt u takon közeledjünk az Is te n t kereső

té k : hegedűn S chippert M., zongorán Török E.

em berekhez, hanem az élő Is te n nevében, ak i a

10. Szózat. Közösének.

nincs oka

irig y eln i

m ásoknak

—
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6. H arm ath :

„Nem-nem-soha ” . É n ek k ar.
c. költem ényét
8.

M árc. 15.
„Cinka-

A Budai Erős Vár diákok feb r. 22-én ta r 

V ik to r a la k íto tta igen szerencsésen, Dalma asz-

to ttá k kúT turestjükét. Az Erős V ár lu th e ri m e

szony nöegyleti élnöknő szerepéhen Fülöp Zsu

lódiának h an g jai u tá n -G a á l Jó zsef v a llá sta n á r

zsi rem ekelt pompás fellépésével és előadó te h e t

B ibliát olvasott és im ádsággal v ezette be az

ségével, G erendás P é te r k u rá to r uram szerepét

ünnepélyt, ezzel adván meg az egész m űsor a la p 

Ivováts Jó zsef v á lla lta beugrással a m egbete

tónusát. D r.. Szigethy L ajos, a „ L u th er le lk e ”

g ed ett szereplő h e ly e tt és mégis ügyesen ala k í

írója, az egyetem es tan ü g y i b iz o ttsá g előadója,

to tta meg egyházunknak ezt a tip ik u s k isv á

S zékáts Józsefről, az „ország p a p já ró l” ta r to tt

rosi a la k já t.

igazán szép és tanulságos előadást. E zu tán V ay

S áry A nna leánykori tag o k k é n t szerepeltek igen

A lexandra grófnő zongoratanárnő

kedvesen, közvetlen m odorral, m int a színpadon

léptek a közönség elé.

D ierner

M arg it,

B árányos

A nna,

G usztáv

elsőknek m egjelent szereplők. E te, Erős V ár

evangélikus dalköltő egy szerzem ényét: „K iesi

diákvezér lelkes szerepét S ift Vilmos alakította,

fehér m eszelt szoba, falon függő K risztu s kép ’ ’

a legnem esebb jó in d u la tta l. Ig en sikerültön ol

e. kedves dalt, egy irred en ta éneket a d o tt elő

d o tta meg fe la d a tá t Schm iedt K ároly, ak i az

N aphegyi N elly, zajos tetszésn y ilv án ítás között.

ősz, szakállas N ag y k o v áts Is tv á n szerepét j á t 

A „Lányom, lányom , édeslányom ” c. páros régi

szo tta meg humorosan. Záróbeszédet ezú tta l is

diákéneket a d tá k

kedves élénkséggel, a

Dr. Moőr Győző „d iák p atro n u s ” m ondott, ak i

leány szerepét: N aphegyi N elly, a m am a szere

éles m egfigyeléssel fo g la lta össze a műsor m in

p ét: B ittér; D alma. Sok tap so t k a p o tt és v irág o t

d e n 1szám át. M int iró és költő, m in t kiváló pe

elő

Dr.

ta n ítv á n y a i

Sehne

is m ind a lelkes tanítóm ester, m ind az E rős V ár

dagógus-tudós a d ta meg ta lá ló a n m indenkinek

diáklányok. Gunda B éla diákköltő k é t sik erü lt

a jó tan ácso t, a h ite t, a b u z d ítá st. Az Erős V ár

versét a d ta elő igen nagy tetszés m ellett. M ajd

diákok u g a rt tö rte k . Ez m ár a 6-ik nyilvános

Gaál .József ez alkalom ra írt „ Is te n é rt dolgozni”

Ünnepély volt az évad során. A régi és új kö

e. egy felvonásosát

a d tá k

elő* az E rős V ár

zönség m indig hűséggel m egtölti a nagy term et.

diákok. M agyary M árton tisztelendő ú r szere
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Egy angol drágakőkereskedő cég m o stan á
ban m egvette a világ legértékesebb) gyöngyét,
amelyet nem rég ta lá lta k a Perzsa-öbölben. A
gyöngy mogyoró nagyságú, teljesen h ib á tla n és
pompás rózsaszínű fénye van. Az angol ékszer
szövetség fő titk á ra a gyöngy é rté k é t 150 ezer
fontra (négym illiókétszázezer pengő) becsüli,
I megjegyezve, hogy a gyöngy szépségére nézve
: a term észet csodája.
Á prilis 21-én fo g já k ünnepelni O laszország
ban Vergilius költő születésének 2000 éves év
fordulóját. Az A eneis kiváló szerzője K risztu s
előtt 70-ben M an tu a közelében szü letett.
A legtökéletesebb kottalrőgépet egy Bundstatlor, nevű m érnök ta lá lta fel a M ajn a m elle tti
Frankfurtban. A gép ötször akko ra, m in t a ren 
des írógép és a k o tta v o n a la k a t is m aga nyom ja.
Boulogne su r M er közelében, a p artv id ék en
ásatások folynak, am elyek során felszín re került egy torony, am ely még Caligula császár
idejéből való. A nyolcszögletű és 42 m m agas
torony belsejében lépcső v e z e te tt a tető re, am e
lyen lám pafélc volt.
A fla g s ta ffi (A rizona, A m erika) Lowelljobszervatórium csillagászai felfed ezték a n ap 
rendszer kilencedik bolygóját. Az ú jo n n an fe l
fedezett csillagnak még nincs neve. P á ly á ja a
Neptunus közelében balad. N agysága körülbelül
megfelel a Pöld nagyságának, esetleg an n ál v a 
lamivel nagyobb, m indenesetre kisebb azonban,
jmint .az U ranus. A Low ell-obszervatórium csil
lagászai m ár évek óta k eresték ezt az ú j boly

gót, am elynek a szám ítások a lap ján pontosan
ism erték p á ly á já t. Az ú j bolygó felfedezése a
legnagyobb jelentőségű csillag ászati felfedezés
1843 ó ta. A kkor fed ezték fe l tudvalévőén a
N eptunust. Az ú j csillag a tizen ö tö d ran g ú csil
lagok sorába ta rto z ik , s íg y szabad szemmel nem
láth ató .
E g y angol h a jő stársaság ó riási őceánjáró
gőzös ép ítését tervezi. Az ép ítési költségek
140—-160 m illió pengőt teszn ek k i. E z lesz a
világ legnagyobb hajója. B efogadóképessége
m eghaladja az 5000 u ta s t, gépei 600.000 lóerőt
fejlesztenek. A hajó átlag o s sebessége 55—60
kilom éter lesz. L uxushajó lesz ez a gőzös, am ely
nek fedélzetén fel- és leszállóhely lesz repülő
gépek szám ára.
B a W cr egyiptom i fő p ap n ak a Szfinx m el
le tt felfe d e z e tt sírjá b a n k áp rázato s műkincse
k et ta lá lta k . E lsőnek B a W er főpap koporsóját
hozták a n ap v ilág ra. A koporsó ezüstből van,
aranyos díszítéssel. T a lá lta k rem ekm űvű alabástrom v á z ák a t is, ren d k ív ü l ta rtó s illatszerek 
kel, am elyek még m a is v irá g illa to t te rje sz te 
nek. B a W er N ekbeb istennőnek (az egyiptom i
V énus) vo lt a főpapja.
Az E gyesült Államok lak o sain ak a száma a
legújabb népszám lálás szerin t 119,360.000.
Dr. Luther Mártonnak jelenleg 646 élő iv a 
déka van. E zek 1925-ben E rfu rtb a n szövetséget
a la k íto tta k .
Csonka-M agyarországon jelenleg 1097 k ü 
lönféle lap o t szerkesztenek.
P. F.
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