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Bélyegilleték
az 1920. évi XXIV. törvénycikk értelmében.

1. fokozat. Váltók, kereskedői utalványok, köt jegyek, l1yilv.
hitelintézetek 3 hónapnál nem hosszabb időre szóló adóslevelei.

100 K-ig ~'30 1. 1500 K-tól 1750 K-ig 5'25
100 K-tol 250 -'75 1750 2000 6'-
250 500 1'50 2000 2500 7'50
500 75b 2'25 2500 3000 . 9'-
750 I 1000 3.- 3000 3500 10'50

1000 1250 3'75 3500 4000 12'-
1250 1500 4'50 I 4000 5000 15'-
5000 K-n túl minden megkezdett vagy egész 1000 K után 3 K
• 11_ fokozat. Nyugták, biztosítási szerződések. -.

50 K-ig -'50 1000 K-tól 1500 K-ig 15'-
50 K-tól 100 1'- 1500 2000 20'-

100 200 2'- 2000 2500 25'-
200 400 4'- 2500 3000 30'-
400 600 6'- 3000 3500 35'-
600 800 8'- 3500 4000 40'-
800 1000 10'- 1 4000 5000 50'-

5000 K-án túl minden megkezdett v. egész 1000 K után 10 K.
ill. fokozat. Vétel-, csere-, szállítási-, szolgálati szerzödések,
számsorsjáték nyerések. kötelezvények, részvény társulatok

szerződései.
50 K-ig 1'- 1000 K-tól 1500 K-ig 30'-

50 K-tól 100 2'- 1500 2000 40'-
100 200 4'- 2000 2500 50'-
200 400 8'- 2500 3000 60'-
400 600 12'- 3000 3500 70'-
600 800 16'- 3500 4000 ·80'-
800 1000 20'- 1 4000 5000 100'-

5000 K-án túl, minden megkezdett v. egész 1000 K után 20 K.
Számlák Illetéke 20 K-ig 2 f, 100 K-ig 10 f, 500 K-ig 20 f,
1000 K-ig 50 f, 10.000 K-ig 1 Ke 50.0QO K-ig 2 K, 100.000

K-ig 3 K, 500.000 K :g 5 K, ezen felülIOK.

Postai díjszabás
a 13.026. 1920. sz. min. rendelet értelmében.

l . Levél. Belföldön (mggszállott területekkel együtt)
Ausztriába, Németországba, Bulgáriába, Lengyelországba,
Jugoszláviába) 20 gr-ig 1 Kés minden további 20 gr-ért 20 f;
egyéb külföldre 20 gr-ig 2 K 50 f és minden további 20 gr-ért 1
1 K 50 f. Zártlevelezőlap ugyanilyen díjszabás alá esik.

2. Levelezőlap postadíja belföldön és fenti országokba
60 í, válaszos levelezőlap 1 K 20 f; egyéb külföld re közön-
séges: 1 K; válaszos: 2 K. A postadíjon felül a zártlevelező-
lapok darabonként 30 f, a levelezőlapok darabonként 20 f,
a válaszos levelezdlapok darabonként 40 f eíoállítási költ-
séggel terhelve árusíttatnak.

3. Nyomtatvány. Mindennemű nyomtatvány 1. pont-
ban megjelölt országokba Bulgária kivételével 50 gr-ként
20 f. Egyéb kjilföldre 50 gr-ként 50 f.

4. Áruminta. Minden forgalomban 50 gr-ként 50 f,
de legalább 1 K. Sulyhatár belföldön és Bulgáriát kivéve
az 1. pontban megjelölt országokba: 500 gr.

5. Uzletl paplr. Minden viszonylatban 50 gr-ként
50 f, ele legalább 2 K 50 f.

6. Ajánlási díj 2 K 50 f.
7. Postautalvány. 100 Kvként 80 f.Belföldí forgalomban

egy postautalvánnyal 10000 K-ig terjedő összeget lehet feladni.
8. Csomag, Belföldi forgalomban 1) értéknyilv. nélkül

a) élelmiszereket, vagy ezek szállításához szükséges üres
tartályokat tartalmazó csomagokért 5 kfHg 5 K, 10 kg-i~
10 K, 15 kg-ig 15 K, 20 kg-ig 20 K; b) minden más tartalmu
csomagért 5 kg-ig. 8 K, 10 kg-ig 16 K, 15 kg-ig 24 K,
20 'kg-ig 32 K. II) Ertéknyilvánitással minden 1000 K vagy
ennek töredéke után 1 Kértékdíj.

9. Ertéklevél. Ugyanolyan súlyú és rendeltetésű aján-
lott levél díja és a nyilvánított érték minden 1000 K-ja vagy
ennek töredéke után 1 Kértékdíj, Ezekben a viszonylatokban
azonban a legkisebb összdíj 1000 K-ig 8 K, 2000 kg-ig 16 K,
3000 K-ig 24 K, ezt meghaladó összegeknél 32 K Az érték-
leveleknek olvasva feladása nincs megengedve.

10, Távirat. Belföldi forgalomban egy szó 40 f.

A háziállatok vemhességi ideje.
A vemhesség k ö z é p t a r t arn a

. 340 napig I juhok és kecskék 154 napig

. 285 napig disznóknál . . 120 napig
A vemhesség tart: '

legkevesebb 330 napig, legfeljebb 419 napig
. 240 321

1~9 158
109 133

A kotlás tart:
a tyukoknál 19-24 napig, rendesen 21 napig; a pulykáknál
26-29 napig; a ludaknál 23-33 napig; a récéknél (kacsák-

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

,
Kortani ismertető jellegek.

Naptári. s egyéb tudnivalók az 1922. közönséges évre.

4 (Új-naptár) 4 (Ó-naptár)
2 14

, 27 27
5

. A. B.

Változó ünnepelt.

Aranyszám . . .
Epakta vagy holdkulcs
Napkör
Római adószám
Vasárnapi betű

Nagypéntek . .
Husvét-vasárnap
Aldozó csütörtök
Pünkösd-vasámap . . .
Szentháromság vasárnap
Advenf első vasáruapja

április 14
április 16
május 25
junius 4
junius 11
december 3

A aégy kántorszerda.
Március 8. Junius 7. Szeptember 20. December 20.

Farsang tartama.
A farsang tart Vizkereszt napjától Hushagyókeddig

(vagyis január 7-től február 28-ig) bezárólag tehát 53 napig.

Csillagászati évszakok.
Tavasz kezdete: március 21-én d. e. 10 óra 49 perc.

tavaszt napéjegyenlöség. - Nyár kezdete: junius 22-én, d,
e. 6 óra 27 perc., leghosszabb ez idő tájt a nappal; nyári
napfordulás. - Osz kezdete: szeptember 23-án d. u. 9 óra
10 perc, öszt napéjegyenlöség. - Tél kezdete: december
22-én d. u. 3 óra 57 perc, leghosszabb az éj; téli napfordulás.

A nap C§srendszerének csoportja.
Központí test: a 8 Nap.
Főbolygók: ~ Merkur, 8 millió mértföldnyire

a Naptól, 88 napból áll az éve. ef' Vénusz, IS millió
mértföldnyire ft Naptól, 225 napból áll az éve.
i5 FtJld, 20 millió mértföldnyire a Naptól. Ji Marsz,
32 miII. mértföldny. a Naptól, 687 napból áll az éve.

914 kis bolygó, de mindig ujakat fedeznek fel
ezen a tájon. '4 Jupiter, 107 millió mértföldnyire
a Naptól, 12 év alatt teszi meg utját a Nap körül.
1'í Szaturnusz, 194 millió mértföldnyire a Naptól,
19év és 116nap alatt teszi meg körutját. Ji Uranusz,
3961/2 millió mértföldnyire a Naptól, 84 év alatt
teszi meg körutját. ,{; Neptun, 621 millió mért-
földnyire a Naptól, 164 év és 216 nap alatt teszi
meg körutját.

Mellékbolygók, vagyis holdak : Föld 1, Marsz 2,
Jupiter 9, Szaturnusz 10, Uranusz 4, Neptun.
1 holdja van.

A hold fényváItozásánalt jegyei.
~ Ujhold,) Első negyed,@Holdtölte, <[ Utolsó n.

Az állatkör (zodiakus) jegyei.
WI' kos SOJE rák h rnérleg ~ bak
~ bika ~ oroszlán ~ bököly ~ vízöntö

írn ikrek *" szüz !lIr nyilas '2 halak

Napfogyatko2ások :
1922-ben 2 napfogyatkozás lesz, amelyek közül nálunk

csak az első látható.
L Gyűrűs napfogyatkozás március 28; kezdődik álta-

lában II óra l perckor délelőtt, végződik 3 óra 9 perckor
délután. Ez a fogyatkozás látható Közép- és Délamerikában,
az Atlanti-Oceánon, Közép- és Észak-Afrikában, egész
Európában Oroszország kivételével és .vzsia nyugati részében.

2. Teljes napfogyatkozás szeptember 21-én; nálunk
nem látható.

Ez a fogyatkozás látható Kelet-Afrikában, az Indus-
Oceánon, a Szunda-szigeteken, Ausztráliában és a Csendes-
Óceán délnyugati részében.

U. n. uralkodó bolygó ez évben a Hol d.

A vasut és posta Idöszámftásánál a d. e, és d. u,
órák megkülönböztetése helyett a déli 12' óra után 13 óra
következik s igy tovább az éjféli érkezési idő 24 órájáig.
Az éjféli indulási idő O-sal jelöltetik. Naptárunkban még a
régi (d. e. és d. u.) időjelzésnél maradtunk.

Iovaknát
teheneknél

lovaknál
teheneknél
juhok és kecskéknél
disznóknal



Május
Nap Hold

kél ny. kél ny.
Ó. p. Ó. p. Ó. p. Ó. p.

4 46 7 10 7 51 II 27
4 44 7 II 8 49 d. e.
4 42 7 12 9 54 12 14
441 7 13 II 4 1255
440 7 14 d.' u. 1 31
438 7 16 1 33 2 4
436717 249 235
434 718 4 6 3 5
433 720 523 336
432722 639 4 9
430 723 751 446
4 28 7 24 8 57 5 28
4 27 7 25 9 55 6 15
4267271046 7 7
4257281128 84
4 24 7 29 d. e. 9 4
4 23 7 30 12 4 10 5
422 731 1235 II 6
4 21 7 33 r 3 d. u.
4 19 7 34 1 28 1 8
4 18 7 35 1 52 2 10
4 17 7 36 2 16 3 12
416 737 241 4 15
4 15 7 38 3 8 5 19
4 14 739 338 624
4 13 741 4 14 '727
4 12 7 42 4 55 8 28
'411 743 544 924
4 II 7 44. 6 42 10 14
4 10 7 45 7 46 10 57
49746 8551135

Október
5 59 5 40 3 44 1 wi
6 00 5 38 4 12 2 16
6 1 636 438 317
6 2 534 5 2 418
6 4 5 32 5 26 5 19
6 5 5 30 5 50 6 21
6 6 528 6 17 722
68526 646 823
6 10 624 7 19 924
6 II 5 22 7 57 10 24
6 12 520 841 II 22
6 14 5 18 9 33 d. u.
6 15 5 16 10 32 1 5
617 514 II 38 149
6 18 5 12 d. e. 228
6 19 5 10 1250 3 4
621 5 9 2 5 337
6235732349
624 5 5 443 441
625 5 3. 6 4 5 14
627 5 1 723 551
629500 839 632
6 30 4 58 9 50 7 18
6324561054 8 9
6334541149 95
6 35 4 52 d. u. 10 4
637 451 1 14 II 5
6 39 4 49 1 47 d. e.

·6 40 4 47 2 16 12 7
6 41 4 46 2 42 1 8
642 444 3 6 2 9

Nap és hold kelle éll nyugta az 1922. évben.
Január

§ Nap Hold
-;;; kél ny. kél ny.
c:::1Ó. p. Ó. p. Ó. p. Ó. p.

1750417 926 751
2 7 49 4 18 953 852
3 749 4 19 10 18 954
4 7 49 4 20 10 49 10 55
5 7 49 4 21. II 5 II 57
6 7 49 4 22 II 29 d. e.
7 7 49 4 23 d. u. 1 1
8 7 49 4 24 12 26 2 5
974842512311'

10 748 4 27 1 45 4 17
11 7 48 4 28 2 37 5 21
12747430 359 621
13 747 431 449 7 14
14 7 47 4 32 6 5 800
15 7 46 4 33 7 24 8 39
16 7 45 4 35 8 43 9 13
17 7 44 4 36 10 1 9 44
18 7 43 4 37 II 16 10 14
19 7 42 4 38 d. e. 10 44
20 742 439 1229 11 15
21 741 441 1 39 11 48
22 7 40 4 43 2 46 d. u.
23 739 445 348 1'7
24738446 445 154
25 7 37 4 47 5 35 2 46
26 7 36 449 6 18 342
27 735 451 656 441
28 7 34 4 52 7 28 5 41
29 7 33 4 54 757 6 42
30 7 32 4 55 8 23 7 43
31 7'31 4 57 8 47 8 42

Június
1 4 8 7 47 10 7 d. e.
2 4 7 7 48 II 21 12 8

• 3 4 7 7 49 d. II. 12 38
4 4 6 7 50 1 51 1 8
5 4 5 751 3 6 1 38
6 4 5 7 51 4 20 2 9
7 4 5 751 532 243
8· 4 4 752 640 321
94475374245

10 4 4 7 54 8 37 4 55
11 43755 924 550
12 4 3 7 56 10 3 6 49
13 4 3 7 56 10 36 7 50
14 4 3 7 57 II 5· 852
15 4 3 757 11 32 9 53
16 4 3 758 11 56 1055
17 4 3 759 d. e. 11 56
18 4 3 759 12 20 d. u.
19 4 3 7 59 1244 2 00
20 4 3 800 1 9 3 4
2143800 13848
22 4 3 8 00 2 II 5 12
23 4 3 8 00 2 49 6 15
24 4 3 800 335 7 14
254 4800 430 8 8
264 4 800 532 855
274 4800 641 936
28 4 5 800 7 55 10 12
29 45800 910 1044
305 6 800 1026 11.14
31

Február
Nap Hold

kél ny. kél ny.
Ó. p. Ó. p. Ó. p. Ó. p.

730 458 910 946
728459 9341048
7 27 5 1 10 00 11 51
7 26 5 3 10 28 d. e.
7 24 5 5 11 00 12 54
7 22 5 6 d. u. 1 58
7 21 5 7 12 23 3 1
720 5 9 1 18 4 2
7 19 5 11 2 224M
717 513 335 547
7 15 5 14 453 630
7 14 5 15 6 14 7 8
7í2517 735 "442
7 10 5 18 854 8 14
7 9 5 20 10 11 8 45
7 7 5 22 11 25 9 16
7 5 5 23 d. e. 9 50
7 4 5 25 12 35 10 26
7 2 526 140 11 7
7 0528 2391153
6 59 5 30 3 32 d. u.
657 532 4 17 1 37
655 533 456 235
653534 530 334
6 52 5 36 6 00 4 34
650537 627 535
6 48 5 39 6 52 6 37
646 540 7 16 7 38

Július
4 7 8 00 11 41 11 43
4 8 759 d: u. d. e.
4 8 759 2 9 12 13
4 8 759 3 20 12 45
4 9 7 58 4 28 1 21
4 9 758 531 2 1
4 10 7 57 6 28 2 47
4 11 7 57 7 18 3 39
4 11 7 57 8 00 4 36
4 12 7 56 8 36 5 36
4 13 7 56 9 7 6 38
4 14 755 935 740
4 15 7 54 10 00 8 42
4 16 754 10 24 9 44
417753 1048 1045
418 753 11 12 11 46
4 19 7 52 II 39 d. u.
420 7 50 d. e. 1 51
4 21 7 49 12 9 254
4 22 7 48 12 44. 3 57
423 7 47 1 26 4 58
424746 216 555
425745 314 646
4 27 744 4 21 7 31
428743 534 811
429 742 6 51 846
43074089917
4 32 7 39 9 27 9 47
433 738 10 44 10 17
4 34 7 37 d.i u. 10 49
435 736 111 1124

Március
Nap Hold

kél ny. kél ny.
Ó. p. Ó. p. Ó. p. Ó. p.
644 541 740 840
6 42 5 43 8 5 9 42
640545' 832 1045
6 48 5 46 9. 2 II 47
6 36 5 48 9 37 d. e.
6 34 5 49 10 18 12 49
632 551 II 7 1 49
6 30 5 52 d. u. 2 45
628554 110 336
626555 232 420
624 557 341 459
6 22 5 59 5 2 5 35
620600 623 6 8
6 18 6 1 7 43 6 40
6 16 6 2 9 1 7 12
6 14 6 4 10 16 7 46
6 12 6 6 II 26 8 23
6 10 6 7 d. e. 9 3
6 8 6 8 1229 948
6 6 6 10 1 25 10 38
6 4 6 12 2 14 II 32
6 2 6 13 2 56 d. u.
6 O 6 14 332· 1 27
558 6 16 4 3 227
556617 431 328
5 54 6 18 4 56 4 29
5 52 6 20 5 20 5 30
550622 544 632
548623 6 9 735
546624 636 838
5 44 6 26 7 5 9 41

Augusztus
4 36 7 34 2 20 d. e.
4 37 7 33 3 24 12 2
4 39 7 31 4 23 12 46
440 730 5 14 1 35
4 42 7 29 5 58 2 29
443727 636 327
444 725 7 9 428
446724 738 529
4 47 7 22 8 4 6 31
448720 829 733
449 7 19 852 834
450717 916 935
4 52 7 16 9 42 10 36
4 53 7 14 10 10 11 38
4 54 7 12 10 42 d. u.
4 56 7 II 11 20 1 42
4 57 7 9 d. e. 2 42
458 7 7 12 4 340
500 7 5 1257 433
5 2 7 4 159 521
53723963
5 4700 424 941
5 6 659 543 •• 7 15
5 7 657 7 3 747
5 8 6 55 8 23 8 18
510653 942 850
5 11 651 10 58 925
512649 d. u. 10 3
5 14 647 1 16 10 45
5 15 6 45 2 17 11 33
5 16 6 43 3 11 d. e.

November
s ~ap Hold g Nap Hold
~ kél ny. kél ny. ~ kél ny. kél ny.
c:::1Ó. p. Ó. p. Ó. p. Ó. p. ci Ó. p. Ó. p. Ó. p. Ó. p.

1 643 4 42 3 30 3 10 16 7 6 4 23 2 36 3 9
2 645 441 3 54 4 12 17 7 8 4 21 454 343
3 647 439 420 5 14 18 7 9 420 6 12 421
4 648 438 448 6 15 19 7 10 4 19 726 5 4
5 650 436 5 20 7 17 20 7 12 4 18 8 35 5 54
6 661 435 556 818· 21 714 417 936 649
7 653 434 6 39 9 17 22 7 15 4 16 10 28 748
8 6'55 432 728 10 12 23 716 415 11 II 850
9 656 431 825 II 3 24 718 414 11 47 953

10 667 429 928 II 49 25 7 19 4 14 d. u. 1056
11 659 428 1036 d. u. 26 721 413 1245 11 58
12 700 427 11 47 1 5 27 722 4 12 1 10 d. e.
13 7 2 4 26 d. e. 1 37 28 7 24 4 II 1 34 1259
14 7 3 425 1 2 2 8 29 725 4 II 1 58 200
15 7 5 4 24 2 18 2 38 30 7 26 4 II 2 23 3 2

Április
Nap Hold

kél ny. kél ny.
Ó. p. Ó. p. Ó. p. Ó. p.

5 42 6 27 7 38 10 43
540 628 817 1142
5 38 6 29 9 2 d. e.
5 36 6 31 9 55 12 38
534 633 1056 129
5 32 6 34 d. u. 2 15
530 635 1 17 255
5 28 6 37 2 34 3 31
526638 353 44
524 639 5 12 435
522 641 631 5 7
5 20 6 43 7 49 5 30
5 18 6 44 9 3 6 15
516645 10 12 655
5 14 646 II 13 739
5 12 648 d. e. 828
5 10 649 12 7 922
5 9 651 1253 10 19
5 7 652 1 31 11 18
5 5 6 54 2 4 a. u.
536552.33118
5 1 6 57 2 59 2 19
4 59 6 58 3 24 3 20
458700 348 422
45671 <U~ 525
45472 438 628
453.7457732
4 51 7 6 5 39 8 36
4 49 7 7 6 16 9 37
44878 700 1035

Szeptember
5 18 641 357 1225
5 19 6 39 4 37 1 22
5 20 6 37 5 II 2 21
522 635 541 322
523633 6 8 423
5 24 6 31 6 33 5 24
5 26 6 29 6 57 6 26
5 27 6 27 7 21 7 27
528625 746 828
5 30 6 23 8 13 9 29
5 31 6 21 8 43 10 30
5 32 6 19 9 18 11 31
5 34 6 17 9 58 d. u.
5 35 6 15 10 46 1 28
5 36 6 13 II 42 2 21
538 6 11 d. e. 3 10
5 39 6 9 12 46 354
5 40 6 7 1 57 4 33
542 6 5 3 14 5 9
5 43 6 3 4 33 5 42
544 6 1 554 6 14
5 46 5 59 7 15 6 47
5 47 5 57 8 34 7 21
5 49 5 54 9 51 7 59
5 50 5 52 11 3 8 47
5 52 5 50 d. u. 9 28
5 53 5 48 1 6 10 20
554546 155' 1116
5 56 5 44 2 37 d. e.
557 542 3 13 12 14

December
S Nap Hold
~ kél ny. kél ny.
c:::1Ó. p .. Ó. p. Ó. p. Ó. p.

1727410 250 44
2728410 320 56
37294935569
473048435 710
5 7 31 4 8 5 23 8 8
il 7 32 4 7 6 18 9 1
7 7 33 4 7 7 20 9 49
8735 47 8271032
973647937119

10 7 37 4 7 11 50 11 42
11 7 38 4 7 d.! e. d. u.
12 7 39 4 8 12 4 12 47
13 7 40 4 8 1 19 1 17
14 7 41 4 8 2 34 1 42
15 7 42 4 8 349 2 16
16 7 43 4 8 5 4 2 55

§ Nap Hold
-;;; kél ny. kél ny.
c:::1Ó. p. Ó. p. Ó. p. Ó. P,
17 744 4 8 6 15 341
18 745 4 8 7 19 433
19 7 45 4 8 8 16 5 30
207464995632
21 7 47 4 9 946 7 35
22 747 4 9 10 19 8 39
23 7 48 4 10 10 48 9 43
24 748 4 11 II 14 10 45
25 7 48 4 11 11 39 11 47
26 7 49 4 12 d. u. d. e.
27 749 4 13 1236 1248
28 7 49 4 13 12 52 1 49
29 749 4 14 1 20 251
30 7 50 4 15 1 53 3 53
31 750 4 16 230 4 55



Időjárás Herschel szerint:
A hó eleje változó; 6-13-ig viha ros, hideg idő;
13-20-ig kellemes, enyhe; 20-213-ig szeles,====~=====~=====~=I zord idő; a hó végén kemény fagy.

Protestáns I Róm. kath. J ([ Január 7-én farsang kezdete.'

1922. év.

31 nap. JANUAR.
Nap

Naplójegyzetek .

-:-::-c:--- .........,c-:---

29 Vasárn. A. 4. Adé)
30 Hétfő Mártonka
31 Kedd Virgilia

A.4. Szal.sz.F. ~
• Márt. sz. vt. ~

No\. Pét. by. ~

......................................................................... 1

._--------------------------------------.----------------------------------

OÖr. kath. új idöszámitás.
6·án Epifánia

30·án Nagy Vazul

Izraelita-naptár.

Jan.1 =Tebeth I ii682.
2 = 2 Szoth Khan.
7 = 7 S. Vajigas

10= ID Jeruzs. ost. báj'
IS = IS S. Vajekki
21 = 21 S. Semo!
28 = 28 S. Vaera
30 = Sebat I g. Khd.

GörÖ9-orosz naptár.
Jan. I= dec.19 1921.

7 = 25 Nagy Kar.
8 = 26 Istensz. Már.
9 = 27 Istv. lód.

14 = jan. 1 Újév 1922
19 = 6 Epifánia

I
.1

19
26

A hold fényváltozásai.

]) Első negyed 6·án II óra 24 perc. délelőtt.
~ Holdtölte 13-án 9 óra 37 perc délután.
([ t tolsó negyed 20·án 7 óra délelőtt.
® Uj hold 28-án 12 óra 48 perc délelőtt.

(

iF!

l-én a nap hossza 8 óra 27 perc.
A hó végéig 59 perccel nő.
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1922. év.

FEBRUAR. Időjárás Herschel szerint.

A hó elején kemény fagy; 5-18-ig nagy
hóviharok; a hó vége változó.

28. nap.

i Protestáns I Róm. kath. I cr:Nap

1 Szerda Ignác Ignác vt. I wr
2 Csütört. Karoliri Gyertysz.B.A. ci'f
3 Péntek Andor, Bal. Balázs pk. vt. t (jip
4, Szomb. I Ráhel , Korz.Andr.pk. ~

~===~========:,,:======'===='===I ..-.---.--.--..-.-----.-..- - -- - -..- .
6. hét. 5. vas. Vizk. ut. Máte 13, 24-30.

Kol. 3, 12-17.

Naplój egyzetek.

5 Vasárn.
6 Hétfő
7 Kedd
8 Szerda
9 Csütört.

10 Péntek
11 Szomb.

7. hét.

12 Vasárn.
\13 Hétfő
14 Kedd
15 Szerda
16 Csütört
17 Péntek
18 Szomb.

Sexagesima. Luk. 8, 4-15.
Il. Kor. ll, 19-12, 9.8..hét.

~9 Vasárn.
20 Hétfő
21 Kedd
22 Szerda
~3 Csutört.
24 Péntek
25 Szomb.

A.Zsuzsánna A. Hatvan. v. ~
Aladár, Alm. Eleutér pk. vt. ~
Eleorróra Szever. p. vt. ~
Gerzs. Didim I Péter székf. lb"
AJfréd I Dam. Péter ,~lt
Mátyás Mátyás ap. ti· ~
Géza .Géza vt. ~~

Quinquagesima. Luk. 18, 31-43.
1. Kor 13, 1-13.9. hét.

~6 Vasáru.
27 Hétfő
D8 Kedd

~. Sándor .A. Farsang v. ~
Akos Leánder pk. ~
E~em .(hush. kedd) Roman ap. ~ ------.----..-------.--.--.-..-.--.----- - --------.----.-

...._ __ L. _._ _. _._.__..__._ .

GÖr. kath. új idő-
számitás.

2-án J. Kr. bemutatása
5-én Triodium
9-én Hushagyó vasárnap
6-án Vajhagyó vasárnap

A hold fényvá.Itozásai.

]) Első negyed 5-én 5 óra 52 perc délelőtt.
~ Holdtölte 12-én 2 óra 18 perc délelőtter Utolsó negyed 18-án 7 óra 18 perc délután.
• Ujhold 26-án 7 óra 48 perc délután.

Izraelita naptár.

Feb. 1 = Seb. 3
4 = 6'S. Bo 1.

lJ = 13 S. Besbalakh
13 = 15 Fák ünnepe
18 = 20 S. Jithra
25 = 27 S. Mispatim
28 = 30 R.os Khodes

Görög-orosz naptár.
eb 1 = Jan. 19

5 = 23 Tr iod.urn
14=Feb 1
15= 2 J. Kr. bern.
19 = 6 Hush. vas. I
26 = 13 Vajh. vas.

1-én a nap hossza- 9 óra 28 perc.
A hó végéig 1 óra '26 p. nő.



Görög-orosz naptár.

Izraelita naptár.

Márc 1 = Adar 1 R. Kh,
4 = 4 S. Theruma

11 = 11 S. Thezave
13 = 13 Eszter bőjt.
14 = 14 Purim
15 = 15 Susan Purim
18 = 18 S. Ki Thiza
25 = '25 S. Vaj. Pek.
30 = Nizan 1

Időjárás Herschel szerint.

A hó eleje változó; l3~20-ig sok eső és hó;
====--~====--;i="'====""T=-1 20-28-ig változó; a hó vége szép enyhe.

Nap I Protestáns Róm. kath. I ('[ Tavasz kezdete 21-én IO óra 49 perc délelőtt.

1 Szerda Albin Hamv. sz. tt @"
'2 Csütört. Lujza Szimplicius t wt
3 Péntek Kamélia Kunigunda tt ~
4 rt SzomQ, I Kázmér I Kázmér hv. ti~

10. hét. Bőjt 1. vas. Máté 4, 1-11. II. Kör. 6- iQ.

5 Vasárn. A.l.Adorján A. 1. Invocavit ~
6 Hétfő Gottlieb Perpet és F. t írn
7 Kedd Tamás Aqu. Tamás t írn
8 Szerda Zoltán (Kánt.sz.)Ist.Jan. (Kánt.b.)t ~91 Csütört. Franciska R. Franciska t

10 I Péntek Olimpia 40 vértanu tt ~
11 : Szomb. Aladár Konstantin ~
11. hét. Bőjt 2. vas. Máté 15,21-28. I. Thessz.4, 1-7.

12 Vasárn. A. 2. Gergely A.2.Reminisc. ~
13 Hétfő Krisztián Szabinus vt. t Mi
14 Kedd Matild Matild k.-né t n
15 Szerda Kristóf(Hemz.ü.)Longin vt. tt n
16 Csütört. Henriette Heribert pk. t qe
17 Péntek Gertrud Patrik pk. tt qe
18 Szomb. Sándor, Ede Jer. Ciril t JYr
12. hét. Bőjt 3. vas. Luk. 11, 14-28. Efez. 5, 1-9.

19 Vasárn. A. 3. József lA. 3. Oculi JYr
20 Hétfö Hubert Joachim t ~
21 Kedd Benedek I Benedek ap. t ~
22 Szerda Oktávián Oktáv. sz. tt ~
23 Csütört. Frumenc Viktorián t ~
24 Péntek Gábor Gábor főa. tt ~
25 Szomb. Zoltán Gy.-·o. B.-A. ~
13, hét. Bőjt 4. vas. Ján.6, 1-15. Gal. 4,21--31.

261 Vasarn. A. 4. Manó A. 4. Laetáre I ~
27 Hétfő Hajnalka Dam. Ján. t ~
28 Kedd Gedeon Kap. Ján. t <Fl'
29 Szerda Euszt., Cyrill Cyril szp.ví.j+ wl'
30 Csütört.

1

Izidor I I>:virin t ft:l~
31 Péntek Amos ..Amosz pr. tt ~

1922. év,

31. nap. ·.MARCIUS.

Naplójegyzetek.

I-----------------------------------------------------.--_.--._---------_.
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GÖr. kath. új idő-
számitás.

A hold fényváltozásai.

]J Első negyed 6-án 8 óra 22 perc délután. ~
(j) Holdtölte 13-án 12 óra 14 perc délután. 6
([ Utolsó negyed 20-án 9 óra 43 perc délutál~
@ Ujhold 28-án 2 óra 3 perc délután.

(J.-
l-én a nap hossza 10 óra 57 perc.

A hó végéig 1 óra 45 p.' nő.
28-án gyürüs napfogyatkozás; nálunk részbe

látható.

25·én Gy.-o. B.-A.

Márc. 1 = Febr 16.
14 = Márc. 1.



Időjárás Herschel szerint :
A hó eleje szép, enyhe; 5-II-ig szeles, hüvös ;

11-19-ig változó; 19-27-ig kellemes, szép
idő; a hó vége szeles, esős.

1922.' év.

30 nap.

16 Vasáru. A. Husv, vas. A. Husv. vas. Mr
17 Hétfő Husvét hétfő Husvét hétfő &t
18 Kedd lima Apollón vt. ~
19 Szerda Kocsárd Timon vt. ~
20 Csütört. Tivadar Tivadar hv. ~
21 Péntek. Anzelm Anzelm t Mr
22 Szomb. Szótér Szót.ésKaj.vt. ~
17. hét. 1. vas. husv. u. Ján. 20,19-31. 1. Ján. 5, 4-10.

";23 Vasarn. A. 1. Béla A. 1. Quasim. ~
:24 Hétfő György György vL CN'
25 Kedd Márk- Márk. ev. CN'

~6 Szerda Ervin Tiham. Klet. és M. vk. CN'
227 Csütört. Arisztid Zita ~
~8 Péntek Valéria Ker. Pál hv. t ~
~29 Szomb. Lepke, Alb. Péter ti im
'8. hét. 2. v. husv. u. Ján. 10, 11-16. l. Pét. 2, 21-25.

30 IVasárn. lA. 2. Katalin lA.2. Misericor.I im------------------·--·-----·--------·------·--·--------------- .-.------.~----~--~~------~~r--------'-(JÖr.kath. új időszámitás.
14-én N agypén tek

116·án Husvétvasárnap
217·én Husvéthétfő

l8-áll Husvétkedd

I'Görög-orosz naptár.
f\pr. 1 ~ Márc. 19
- 7 =. 25 Oy.-B.-A.

14 = Apr. 1 Nagypént.
16 = 3 Husvétvas.
17 = 4 Husvéth.
18 = 5 Husvétk.

Nap I~estáns I Róm. kath. tr
11Szomb. I Hugól Hugó pk. ti~

14. hét. Bőjt 5. vas. Ján. 8, 46-59. Zsid. 9,11-15.

2 Vasarn. A.5. Áron lA. 5. Judica ~
3 Hétfő Kereszt., Rik, Richard pk. ·t im
4 Kedd Izidor Izidor. et. t ~
o Szerda Vince Ferr. Vince tt ~
6 Csütört. Cölesztin Cölesztin p. t ~
7 Péntek Herman Fájd, Szüz tt ~
8 Szom b. Lidia Dénes pk. t ~

15 hét Bőjt. 6 v. Vir. v. Máté 21,1-9. fil. 2,5-11.
• • Nagypéntek. Ján. 19, 16-30. Ezs. 53.

9 Vasárn, A. 6.Vir. vas. A,6,Palmarum I m
10 Hétfő Zsolt Ezekiel pr. t Ih
II Kedd Leo Leo p. ev. t Ih
12 Szerda Gyula Gyula p.hv. tt ~
13 Csütört. Ida Nagycsüt. tt qe
14 Péntek Nagypéntek Nagypént. tt ~
15 Szomb. N.-sz. Atala N.-Szomb. tt Mr
16. hét. Husv. vas. Má.rk. 1~, 1-8. I. Kor. 5,6-8.

2. nap. Luk. 24, 13-35. Ap. csel. 10,34-41.

Iaraelita-naptár,
Ápr. 1 = Nizan 3 S. Vajikra

8 = 10 S, Zav
13 = 15 Passzah 1 n.
14 = 16 2 n.
15 = 17 Sab,
19 = 21 Passzah 7 n.
20 = 22 8 n.
22 = 24 S. Sem, 1 Per.
28 = 30 R.. xn.
29 = Ijar 1 S. Thaz. 2. Perek.

Naplójegyzetek.

A h'old fényválfozásai.

]) Első negyed 5-én 6 óra 46 perc délelőtt.
Grl Holdtölte ll-én 9 óra 44 perc dél után.
([ Utolsó negyed 19-én 1 óra 54 perc délelőtt
~ Ujhold 27-én 6 óra 4 perc délelőtt.

l-én a nap hossza 12 óra 45 perc.
A hó végéig 1 óra S5 perccel nö,



1922. év,

31 nap. ·MAJus.
Nap Protestáns 1 Róm: kath. I ct

Naplójegyzetek.

20. hét. 4. vás. husv. ut. Ján. 16,5-15. Jak. 1, 16-21. .

14 Vasáru. A.4. Bonifác A. 4. Cantate ~
15 Hétfő Zsófia S. Janosvt. ~
16 Kedd Mózes Nep. Ján. vt. ~ .
17 Szerda Paskál Paskál hv. ~
18 Csütört. Erik Venanc vt. ~ .
19 Péntek Ivó Cöleszt.p.hv. t ~
20 Szomb. Bernát Sz. Bem. hv. ~ -- .

21. hét. ,5. v. h~sv. ~. Ján. 16,23-30, Jak, 1, 22-27. .. .
AId. esut. Mark. 16, 14-20. Ap. csel. 1, 1-11.

~~ ~~~:~n, f~lf~ "". tl~' s~.ogalte~:; ~ .

23 Kedd Dezső . I Dezső pk. ~ WI' .

~~ I ~~~~t~~t. i~~:~sü(ört. Xl~~~k· ~~üt~:: .

~~ I ~~~~~. ~~~d; Eduárd ~~~~i~~löP t: .
22. hé. 6. vas. husv. ut. Ján. 15, 26-16, 4.

I. Péter 4, 7-ll.
28' Vasárn. A. 6. Emil A. 6.' Exaudi ~ .

29 Hétfő Maxim Pazzi Magd. ~ .
30 Kedd Nándor Sz. Jobb. fel. ~
31 Szerda I PetronelJa ,Ang. Mer. S7. I ~ .............................•..........................................

Göc. kath. új idő- Izraelita naptár. I
számítás. Máj. 1 = ljar 3 A hold fényváltozásai.

6 = 8 S. Akhari M. 3. .
23·án Jézus menybemenetele 8 = 10 Seni bőjt . ) Első negyed 4-én 1 óra 56 perc délután.

II = 13 Khamisi b. ,_ Holdtölte- l l-én 7 óra 6 perc délelőtt.
GOO.. 13= 15S.Emor4. P. . Ut lsö d 18' 7' 17 dél t'oroq-orosz naptár. 15 = 17 S. bőjt. o so negye -an ora perc e u an.

Máj. 1 = Ápr. 18 16 = 18 Lag beorner • Uj hold 28-án 7 óra 4 perc délután.
6 = 23 György 20 = 22 S. Behar 5. P.

14 = Máj. 1 27 = 29 S. Barn. 6. P.
23 = 12 Jéz. rnenyb. 2&= Sziv. 1 R Kh.

~O= 3 Selosah
31 = 4 jerne hag.

II Hétfő Fülöp Fül. és Jak. ~
2 Kedd Zsigmond Athanáz pk. ~
3 Szerda Irma József oltalma ~
4 Csütört. Flórián Flórián vt. IM
51 Péntek I Gotthárd V. Pius p. t IM
6 Szomb. Frida I Olajba f. Ján.' ~.

19. hét. 3. vas. husv. 1ft. Ján. 16, 16--23.
I. Peter 2, ll-20.

7 Vasárn.
8 Hétfő
9 Kedd

10 Szerda
11 Csütört.
12 Péntek
13 Szomb.

A. 3. Napol. A. 3.·Jubilate I ~
Gizella Mihály f.megj'

l
M

Gergely Naz. Gerg. ea. M
Armin Anton. pk. hv. ~
Mamertus Mamertus pk, ~
Pongrác Pongrác vt. t i!#J-
Szervác Szervác vt. i!#J.

Időjárás Herschel szerint:

A hó eleje szeles, nedves; 4-II·ig sok eső;
l l-től a hó végéig változó.

---------------------------------.,----------------------------------------,

l-én a nap hossza 14 óra 24 perc; a hó
végéig 1 óra 13 perccel nő.



f

30 nap. JUNIUS.

~D~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
'1922. év.

Nap I Protestáns I Róm. kath. ·1 cr--------~------------------~~---------------,-----------11 Csütört. I Pamfilius I Klotild I ~
21 Péntek IAnna I Pamfil vt. ti rW
3 Szomh. Klotild Erazmuspk.tt rW •

23. hét. Pünk, vas; Ján. 14,23-31. Ap. csel. 2,1-13.
2. nap. Jan. 3,16"21. Ap. csel. 10,42-48.

18 Vasarn. A. 1. Arnold A. 2. Efrém ci'l'
19 Hétfő Gyárfás Gyárfás vt. 'N'
20 Kedd Ráfáel Szilvér p. vt. ~
21 Szerda Alajos Gonz. Alaj. hv. ~
22 Csütört. Paulina Paulin pk. ~
23 Péntek Zoltán Jéz. sz. szive t' im
24 Szomb. Iván Ker. János sz. im
=~==='=====~~====~=I _ .

4 Vasáru. A. Pünk. vas. A. Pünk. vas. h
5 Hétfő Pünk. hétfő Pünk. hétfő h
6 Kedd Norbert Norbert pic ~
7 Szerda Róbert (kánl.sl.) Robert (Kánl.b.) t ~
8 Csütört. Medárd Medárd pk. ~
9 Péntek Félix Primúsz vt. tt ~

10 Szomb. Margit Marg. kir.-nét ~
24. hét. Szenthár. vas. Ján 3, 1-15. Róm. ll,33-36.

II Vasárn. A.Szthárm.v. A. L Szenth. v. EJj,
1\ 12 Hétfő Klaudiusz Ékesbesz.Ján. EJj,

13 Kedd Tóbiás Pád. Ant. hv. Ih
14 Szerda Vazul N. Vazul' pk. Ih
15 Csütört. Vid Úrnapja ~

116 Péntek Jusztin Reg. Fer. hv. t *
17 Szomb. Laura I Rainer hv. ~

\
125• hét. Szenthár. ut. 1. vas. Luk. 16, 19"':"31.

1. Jan, 4, 16-21.

26. hét. Szenthár. ut. 2. vas. Luk. 14, 16-24.
I. Ján. 3, 15-18.

251 Vasarn. A. 2. Vilmos lA. 3. Vilm. hv.1 ~
26 Hétfő János és Pál János és Pál ~
27 Kedd László László kir. ~
28 Szerda Arszlán Leó p. hv. ~
29 Csütört.

1
Péter és Pál Péter és Pál m

30 Péntek Pál _ Pál ap. em!. t m
.

Izraelita naptár.
Jun. 1 = Sz iv. ss. jh.

2 = 6 Sabouth 1 n.
3 = 7 Sabouth 2. n.

ID = 14 S. Nassza 1 P.
17 = 21 S. Behal 2 P.
24 = 28 S. Slakh 3 P.
26 = 30 Ros, Khodes
27 = Tham. 1 R.. Kh,

(jör. kath. új időszámitAs.
4-én Pünkösd vas.
S-én pünkösd hétfő

l l-én Mindszent
24-én Iván szül.
29·én Péter és Pál

Görög-orosz naptár.
Jun. J =Máj. 19

4 = 22 Pünk, vas.
5 = 23 Punk. hetfo

11 = 29 Mindszent
14 = Jun. 1

Időjárás Herschel szerint:
A hó eleje változó; 9-17-ig szép idő;

l7-25-ig nagyon esős időjárás; a hó vége
szeles, hüvös.

Nyárkezdet 22-én 6 óra 27 perc délelőtt.

Naplójegyzetek ..

A hold Iényváltoz ásai.

]) Első negyed 2-án 7 óra 10 perc délután.
® Holdtölte 9-én 4 óra 58 perc délután.
('[ Utolsó negyed 17-én 1 óra 5 perc délután,
Q Ujhold 25-én 5 óra 20 perc délelőtt."

l-én a nap hossza 15 óra 39 perc; 20-áig
18 perccel nö azután 3 perccel fogy



~,~~~~,~~,~?~?~~~?;{~~~,~?~~~,~~?~?~?~?~~~~~?:~~~?~?~?~?~~?~~,~?~?~?~?~?~?~~?~?~?~?~,~~,~~,~?~~?~?~?~?~?~?~?~?~?~?~?~~,~?~~~?~?~-

Nap I Profestf2ns I Róm. kath. I ([
~ S2Omb. ITibold I Jézus sz. vére I-n-' +--------------
2 . .NaplóJ·egyzetek.7. hel. Szthár. u. 3. v. Luk. 15, 1-10. I. Pét. 5, 6-ll.

2 Vasárn. A.3. Ottokár A.4. SarI..B.-A. n
3 Hétfő Kernél Héliodor ~
4 Kedd Ulrik Ulrik pk. hv lCi!lE
5 Szerda Enese Zacc. Antal I ~
6, Csütört. Esaiás lzaiás pr. /;;V.
71!Péntek Ciril, Metód CiiiHs Met. t fsY'
8 Szomb. Teréz Erzsl:bet k.-néi~

28. hél. Szthár. u. 4. v. Luk. 6, 36-42. Róm. 8, 18-23.

9 Vasárn. A.4. Lukrécia A.5. Anatol. vt. &1>
10 Hétfő AmáJia Amália sz. ~
II Kedd Uli Pius p. vt. ~
12 Szerda Izabella Oualb János ~
13 Csutört. Jenő Anak. p. vt. ~
14 Péntek Eörs Bonaventura t 'g
15 S2Omb. Henrik Henrik csász. {ftf
:29. hél. Szthár. u. 5. v. Luk. 5,1-11. 1.Péter 3,8-15.

16 Vasáru. A.5. Valter A6.Karm.B.A. ~
17 Hétfő Elek Elek hv. rN
18 Kedd Frigyes Frigyes pk. vt. ~
19 Szerda Emilia Paul. Vinc. hv. ~
20 Csütört. Illés Illés, Margit írn
21 Péntek Dániel Dániel pr. t írn
22 Szomb. Mária Magd.\ Mária Magd. ~
30. hét. Szthár. u. 6. v. Máté 5, 20-26. Róm. 6, 3-ll.

23 Vasárn. A. 6. Lenke A.7.Apolin.pk. ~
24 Hétfő Krisztina Krisztina sz.vt. ~'H
25 Kedd Jakab Jakab ap. íJi-ff
26 Szerda Anna Anna assz. ~
27 Csütört. Olga Pantaleon mt
28 Péntek Ince Ince p. hv. ~
29 Szomb. Márla Márta vt. n
31. hél. Szthár. n. 7. v. Márk 8,1-9. Róm. 6, 19-23.

,~?I ~é~tJn'l ász
7
ú;udit :to~~i~~~;l~I ~ . '::_:::-::::::::__:::_::::::::::_::::::::::::_:::::::::::::::::::::::::::-

1922. év.

31 nap. JULIUS.

GÖr. kath. új idő-
számítás.

: O-án Illés próféta

Izraelita naptár.
JuL 1 = Tharn. 5 S. Korakh

8 = 12 S. Khuk 5. P.
13 = 17 TempL e. b.
15 = 19 S. Pinkh, o. P.
22 = 26 S. Matoth. I.P.
26 = Ab 1 R.. Chodes
29 = 4 S. Debar. 2. P .

Görög-orosz naptár.
..ul. 1 = Jun. 18

7 = 24 Iván szül.
12 = 29 Péter és Pál
14 = Ju!. 1

Időjárás Herschel szerínt i

A hó eleje szép, kellemes; 9-17-ig esős;
17-24-ig szeles, nedves idő; a hó végén

na,gy záporok.

A hold fényváltozásai.

]) Első negyed l-én II Óra 52 perc délután.
~ Holdtölte 9-én 4 óra 7 perc délelőtt.
([ Utolsó negyed 17-én 6 óra II perc délelőtt.
~ Ujhold 24-én 1 óra 47 perc délután.
]) Első negyed 31-én 5 óra 22 perc délelőtt.

.._-----------------------------------------------------_._-------------- ,

l-én a nap hossza 15 óra 53 perc; a hó végéig
52 perccel fogy. .



1922. év,

31 nap. AUGUSZTUS.
Nap ! Protestáns I Róm. kath .• 1 ([

Időjárás Herschel szerint:
,

A hó első felében szép meleg idő;
15-29-ig változó; a hó vége nagyon esős.

Naplój egyzefek.
1 Kedd Vas~ Péter I Vas. sz. Péter I ~
2 Szerda Leh. Gusztáv Lig. Alf. pk. et. Mr
3 Csütört. Hermina István vt. ~
41 PénteJ I Domonkos Domonk. vt. t ~
5 Szowb. Oszvald Havi B.-A. ~

32. hét. Szthár. u. 8. v. Máté 7,15-23. Róm. 8,12-17.

6 Vasáru. A. 8. Berta A.9.Urunkszv.1 ~
7 Hétfő Ibolya Kajetan hv. ~
8 Kedd. László Cirjék szp.vt.! ~
9 Szerda Emőd Rornán vt. '*

10 Csütört. Lőrinc Lőrinc szp. vt. ~
II Péntek Tibor Zsuzsánna t '#
12 Szomb. Klára Klára sz. WF
33. hét. Szthár. u. 9. v_ Luk. 16, 1-9.1. Kor. 10,6-13.

13 Vasarn. A. 9. Ipoly ~.1O. Ipoly vt. ~
14 Hétfő Özséb Özséb hv. tt ~
15 Kedd Mária Nagy Bold.-A. ~
16 Szerda Ábrahám Joákim rríí'
17 Csütört. Anasztász Liberát ap. rríí'
18 Péntek Ilona Ilona cs-né t h
19 S2omb. Huba Tul. Lajos pk. ~
34. hét. Szthár. u. 10. v. Luk. 19,41-48. (Kor. 12, 1-11.

20 Vasárn. A.lO. IstV.kir.1 A.ll. Szt.Isty. ~
21 Hétfő Sámuel Bernát ap. IM
22 Kedd Menyhért I'Timót vt. H231 Szerda Farkas Ben. Fülöp hv. ~
24 Csütört. Bertalan Bertalan aps. ~
25 Péntek Lajos Lajos kir. 1" n~I320mb. Izsó Zefirin vt. n
35. nét. Szthár. u. Il. v. Luk.18, 9-14. LKor.15, 1-10.

271 Vasárn.I i;.. ll. Gebh·1 ~.12. Kal.Józs. ~
28 Hétfő Agoston Agoston pk. ~
29 Kedd Ernesztin Ker. Ján. fejv. w
30 Szerda Róza Limai Róza SZ'I }l;J'

t 31 Csütört. Erika Raimund hv. I&~

GÖr. kath. új idő-

I számítás.
lő-én Nagy Boldogasszony

1 29-én Sz. Iván fejvétele

~ Görög-orosz naptár.
Aug. 1 = Jul. 19 I _

, 2 = 20 Illés

1
14 = Aug. 1
19 ~ 6yr. szinv.
28 _ 15 N.-B.-A.

Aug. 1 = Ab 7
3 = 9 Jer. elpuszt. bőjt
5 = 11 S. Voet. 3. P

12 = 18 S. Ekev 4. P.
19 = 25 S. Reiih. 5. P.
24 = 30 Ros Khodes
25 = Elul 1. Ros Khodes
26 = 2. S. Sof tim 6. P

Izraelita naptár.

.._--------------------------------------_. __ .,

A hold fényváltozásai.

~

Holdtölte 7-én 5 óra 19 perc déután.
. Utolsó negyed 15-én 9 óra 46 perc detután.

Ujhold 22-éli 9 .órá 54 perc délután.
JJ Első negyed 29-én 2 óra b5perc délután.

l-én a nap hossza 14 óra 58 perc; a hó
végéig 1 óra 31 perccel fogy.



1922. év. SZEPTEMBER.
30 nap.

Nap Protestáns I Róm. kath. I ~

Naplójegyzetek.

24 vasárn'l A. 15. Gellértl A.16.Fog.Már. ~
25 Hétfő Kleolás . Gellért pk. fij-
26 Kedd Juszlina Ciprián ~.
27 Szerda Adalbert Kozrna ésDem !#
28 Csütört. Vencel Vencel kír. ~
291 Péntek Mihály' Mihály főa. t10'S>
30 Szomb. Jeromos . Jeromos e. a. I tJi----~,~~----~~~-------------------------------I

II Péntek Egyed I Farkaspk.hv~tI0"
21 Szomb. IRebeka IJusztus pk. I~

36.. hét. Szenth. ut. 12. vas. Márk 7, 31-37.
IL Ker, 3, 4-9.

A. 12. Hilda A. 1.3.Mansuet ~
Rozália Rozália sz. ~
Viktor Just. Lőrinc ~
Zakariás Zakariás ~
Regina Kassai vt. ~
Mária K. Bold-Assz. @"
Ádám Kláv. Pét. hv. @"

3 Vasárn.
4 Hétfő
5 Kedd
6 Szerda
7 Csütört.
8 Péntek
9 Szomb.

37. hét. Szth. ut. 13. vas. Luk.-IO, 23-37. Gal. 3,15-22

10 Vasárn. A. 13. Erik A.14.Már.nevel~
11 Hétfő Teodóra Jácint vt. jp:~
12 Kedd Guidó Guidó ~
13 Szerda Ludovika I Arnát pk. hv. Irn
14 Csütört. Szerén ke ISz. ker.felmag rrn
15 Péntek' Nikodém Nikoméd t ~
16 Szomb. Edit Kornél ~
38. hét. Szth. ut. 14. v. Luk. 17, 11·19. Gal. 5,16-24.

17 vasárn'l A.14. Ludm. A.15. Lambert ~
18 Hétfő Titusz Kup.Jözs. hv. ~
19 Kedd Wilhelmina Január vt. ~
20 Szerda Frider.· (K.sz.) Euszt. vt.(K.b.)tt ~
21 Csütört. Máté Máté apost. I ~
221 Péntek Móric 10óric vt. ttl ~
23 Szomb. Tekla I LInus p. t ~
39. hét. Szenth. ut. 15. vas. Máté 6, 24-34.

Gal. 5. 25-6, 10.

GÖr. kath. új idő-
számitás.

8-án Kís-Boldogasszony.
14·én Sz. ker. felmagaszt.

Izraelita naptár r

Szept. 1 = Ab.8
2 = 9 S. Ki The. 1.2. P.
9 = 16 S. Ki. The.3 4. P.

16 = 23 S. Nezav. 5 6. P.
23 = Thisri 1 5683 újév.
24 = 2Újév2.napja.
25 = 3 Geda1jah bójt
30 = 8 S. Haaszim.

Görög-orosz naptár.
Szept 1 = Aug. 19

11 = 29 Sz.l.fejv.
14 = Szept, 1 Évkezdet.
21 ~ 8 K. B.-A.
27 = 14 Ker, fe1m.

Időjárás Herschel szerint:

A hó elején sok eső; 6-11 ig változó,
14-24-ig sok eső; a hó végén szép.

Őszkezdet 23-án 9 óra 10 perckor délután.

l-én a nap hossza 13 óra 23 perc; e hó
végéig 1 óra 38 percet fogy.

A hold fényváltozásai.

@ Holdtölte 6-án ~ óra 47 perc délelőtt.
~ Utolsó negyed l4-én II óra 20 perc délelőtt.
.@ Ujhold 24-én 5 óra 38 perc délelőtt.
]) Első negyed 27-én II óra 40 perc délután.



40. hét. ·Szth. u. 16. v. Luk. 7,11-17. Efez. 3, 13-21.

1 Vasarn. A.16. Malvin ~.17. Rem. pk. ~
2 Hétfő Petra Orangy. ü. ~
3 Kedd He1ga Kandid vt. ~
4 I Szerda Ferenc Assz Fer. hv. I ~
5 II Cs iitört. Aurél Placid vt. b~
6 Péntek Brunó Brunó hv. t ~
7 Szomb: Amá1ia Rózsafüz. ü. I~

41. hét. Szth. u. i7. v. Luk. 14, 1-11. Efez. 4, 1-6.

8 Vasárn. A. 17. Etelka A.18.M.N.-A. ~
9 Hétfő Dénes Dénes ~

10 Kedd Gedeon Borg. Fer. hv. im
II Szerda Brigitta Placidia sz. írn
12 Csütört. Miksa Miksa pk. ~
13 Péntek Kálmán Kálrn. Ede k. t ~
14 Szomb. Helén Kalliszt p. vt. ~
42. hét. Szth. u. 18. v. Máté 22, 34-46. I. Kor. 1,4-9.

15 Vasárrr, A. 18. Teréz A. 19.Teréz sz. ~
16 Hétfő Gál . Gallusz ap. !iM
17 Kedd Hedwig Hedvig assz. ~
18 Szerda Lukács Lukács ev. ~
19 Csütört. Luciusz A. Péter hv. n
20 Péntek Iréne Vendel hv. t n
21 Szomb. Orsolya Orsolya sz. vL qe
43. hét. Szth. u. 19. v. Máté 9, 1-8. Efez. 4, 22-28.

22 Vasáru, A. 19. Előd A.20.Kordula qe
23 Hétfő Gyöngyike Ignác patr, !;ir
24 Kedd . Salamon Ráíáel főa. !ir
25 Szerda Blanka Al. Margit sz. ~
26 Csütört. Dömötör Dömötör ~
27 Péntek Szabina Szabina vt. t ~
28 Szomb. Sim.ésJuda Sim.ésJudaa. ~
44.lIét. Szth. u.,20. v. Máté 22,1-14. Efez. 5,15-21.

29 Vasárn. A. 20. Zenó A.21.Narc. pk. D'A
30 Hétfő Kolos Rod. Alfonz ~
\31 Kedd Reform. ernl. Farkas pk. ~

Naplójegyzetek.

1922 •. év.·

31 nap.
oKTÓBER Időjárás Herschel szerint:
. . • 1-6-ig szép, kellemes; 6-l3-ig tiszta, derült

====~=============I idő; 13-20-ig szép enyhe: a hó vége is
I Protestáns I Róm. kath. I ([ szép és kellemes.Nap

Izraelita naptár.
Okt. 1 = Tisri 9

2 = 1" Jam Kippur
7 = IS Sz ukk. 1. nap
8 = 16 Szukk, 2 nap

13 = 21 Has. rabbali
14 = 22 Semini az er.
15 = 23 Sirnkhath thora
21 = 29 Bere-ith
22 = 30 Ros. Khodes
23 = Markh. 1 Ros. Khodes
28 = ti S. Noach.
30 = 8 Seni bőjt.

A hold _fényváltozásai.

~

_ Holdtölte 6-án 1 óra 58 perc délelőtt.
. Utolsó negyed 13-án 10 óra 55 perc délután.
. Ujhold 20-án 2 óra 46 perc délután.
:) Első negyed 27-én 2 óra 26 perc délután.

IGörög-oros~ naptár.

bkt. 1 = szept. 18.I 14 = okt. 1. B.-A. véd.

l-én a nap hossza 11 óra 41 perc; a hó végéig
a nap 1 óra 39 perccel fogy.



1922. év,

31 nap. DECÉMBER.
Nap I Protestáns Róm. kath. ([

Időjárás Herschel szerint:

A hó eleje változó; 4-Il-ig hó és eső;
II - IS-ig szép idő; IS-26·ig hózivatarok;

a hó vége viharos.
Tél kezdete 22-én 3 óra 57 perc délután.

Naplójegyzetek.
IIPéntek I Elza I Elig pk. hv. tl~
21 Szomb. I Aurélia I Bibiana sz. vq~

Advent. Úrjövet. 1. vas.
Máté 21, 1~9. Róm. 13, 11-14.-~------;----'------;-'----'-----;--I .

3 Vasáru. A. 1. Olivia A. 1. Xav. Fer. ~
4 Hétfő Borbála Borbála sz. vt.·cm , .
5 Kedd Vilma' Szabbas ap. W*
6 Szerda Miklós Miklós pk. hv. ~ .
7 Csütört. Ambrus Ambrus ea. ~'~~;~~~.~::l~ia ~;~'r~~Jtf~r:: .

50. hét. Adv. 2. vas. Luk. 21, 25·36. Róm. 15,4-13.
10 Vasarn. 1;. 2. Judit A.2. Melk. p. ~ .-----------------.---------------------------------.!-------------------
11 Hétfő Arpád Damaz p. ~
12 Kedd Gabriella Szynesz vt. n ---------.--.-.---------------------------.--------------------.-----..~~~:~~~t.~~i~:rd I~~~:zs~i.vt. ~ .

15 Péntek Joh~nna I yalé.rián pk. t·1 ~ .

:~. !~~~1~ve~I~.I:aa:. ~:~!I ~~~I~~ l. Kor. 4, I-~ 1 .. · · ····.. ··· ··· ········.. ········.. ········· .
17 Vasárn. A. 3. Lázár A. 3. Lázár pk. i ~ .
18 Hétfő Auguszta Gracián pk. ,~
19 Kedd Viola Orbán p. ~ - .
20 Szerda Teofil (Kánt.sl.) Teof. (Kánt. b.) tt ~~
21 Csütört, Tamás Tamás ap. ~ .

~~ I ~;~~~. I tf~t~ria' I ~~~t~r~:' sz.ti! .

Ádv. 4. vas. Ján. 1, 19-28. Filipp. 4, 4-7.
52. hét. Karács. 1. n. Luk. 2, 1-14. Tit. 2, 11-14.

Karács. 2. n. Luk. 2, 15-20 és Máté 23, 34-39.
_.,--- __ ---;--=.T.:..:.it..:..:.3+-,..:..4-_8:..:..:..;éS--,-;A-,,-p..:..:.c..:..se.:..:.I..-;.6'-.,8::....-_7.:..:..7fe'-.j.-;-_1 .

24 vasárn'l AA.Ád.éSÉv'l A.4.Ád.ésÉva ~.
25 Hétfő Karácsony N. Karácsony ~
26 Kedd . István 1. vért. István 1. vért. @"
27 Szerda János János ev. @"
281 Csütört. Kamilla Aprószentek I ~
29 Péntek Dávid Tamás pk.vt. t ~

130 Szomb. Zoard . Anizia vt. ~
53. hét. Kar. u. vas. Luk. 2, 33-40. Gal. 4, 1-7.

'311 Vasárn. lA Szilveszt.1 A. Szilveszt. p.I...;.cm;;....;_··_..·_.._..·_..·_.._..·_···_·_···_..·_..·_.._..·_..·_.._..._..._..._.._..._..._..._.._..._..._....

IGór. kath. új időszámitás. I Izraelita naptár. A hold fényváltozásai.
t. 6.án Miklós Dec. 1 = Kiszl. II .

25.én Nagykarácsony 2 = 12 S. Vaje~e ~ Holdtölte 4·én 12 óra 24 perc: délután.
ct. 26·án Istenszülő Mária 9 = 19 S. Vajlslakh Utolsó negyed l l-én 5 óra 4 I perc délután.

27·én István fődiák. IS = 25 Kan. kezd. _ Ujhold 18-án 1 óra 20 perc délután.
.• .. , 16 = 26 So Vajesev d 26' 6 ó 13 délelőttGorog-orosz naptar. 20 = Tebeth 1 R.. Khod. ]J Első negye -an ra perc ee o .

Dec. 1 = Nov. 18 I 22 = 3 Khan. vége
4 == 21 B.·A. fela. 23 = 4 S. Mikez l-én a nap hossza S óra 43 perc; e hó 21·éig14= Dec. 1 29 = 10 Jer. ostr bőjt.

19 = 6 Miklós 30 = 11 S. Vaji-=-ga_s-----'=__21 percet fogy, e hó végéig 4 percei nó.

49. hét.



Ábel január 2
Ábrahám aug. 16
Achil nov. 2
Adalbert szept. 27
Adám szept. 9
Adám, Ev" dec. 24
AdéJ jan. 29
Adolál' ápr. 21
Adolf febr. 21
Adorján márc. 5
Agata január 11
Agnes január 21
Agoston aug. 28
Akos febr. 27
Aladár március II
Alajos jun. 21
Albert ápr. 23
Albin március 1
Alfonz' okt. 30
Alfréd febr. 23
Alice március 8
Almos február 20
Amalia jul. 10, okt. 7
Ambrus ápr. 4, dec. 7
Amos március 31
Anasztaz aug. 17
András (Bandi) febr. 4,

nov. 30
Angelika (Angyal ka)

május 31
Anna febr. 19, jufl. 2,

julius 26
Antal jan. 17, jun. 13,

julius 5
Antonia julius 13
Antonius május 10
Apollinus julius 23
Apollonia január 28
Aranka február 8
Arlszlid ápr. 27
Armin május 10
Arnold junius 18
Aran ápr. 2
Arpád márc. 31, dec. II
Artur január 22
Atala ápr, 15
Atanáz május 2
Atanázia aug. 14
Attila január 7
Auguszta dec. 18
Aurél okt. 5
Auré1ia dec. 2
Avell, András nov. 10
Balázs február 3
Bálint február 14
Barnabás május 10
Beatrix julius 29
Beata január 1
Béla április 23
Bella junius 2
Benedek március 21
Benjamin március 31
Bernát május 20
Berta aug. 6
Bertalan aug. 24
Bertold jul. 27, nov. 17
Blanka okt. 25
Bódog jan. 14, nov. 20
Boldizsár jan. 6
Bonifác május 14
Borbála dec. 4
Brigita febr. 1, okt. II
Brúno okt. 6
Ceeilia nov. 22
Ciril julius 7
Coelestin ápr. 6
Ciprián szept. 26, dec. 9
Cyrák aug. 8
Cyrill febr. 9, márc. 29
Damaskus dec. II
Dániel julius 21
Dávid dec. 29
Dezső május 23
Dénes okt. 2
Domonkos aug. 4
Donát febr. 17, aug. 7
Dorottya febr. 6
Dömötör okt. 26

Névnapok.
Eduárd márc. 18, máj. Ibolya aug. 7 Ludovika szept. 13 Rezső (Rudolf) nov. 7

26, okt. 14 Ida ápr. 13 Lukács okt. 18 Rikárd április 3
Edith szept. 16 Ignác febr. 1, jul. 31, Lukrécia julius 9 Robert junius 7
Egyed szept. 1 okt. 23 Makár január 2 Rókus aug. 16
Elek julius 17 Illés julius 20 Magda május 27 Róland május 29

E
Elleeonn,éórrafefberb·J.2.828 lima zípr. 18 Magdolna ju/. 22, aug. 3 Román február 29

Ilona aug. 18 Malvin3 okt. 1 Róza aug. 30
Ell febr 10 1 5 Rozália szept. 4ilö~ okt: 22 I:c~e j~~~S 28 :anó I:"árc. á269 Rufina julius 10
Elvira febr. 10. r I 13 arce janu r S
Elza dec. I If1/o~~g20 ~~~~:nu~ri~6jUI. 20 sa~~~m~~/~~.24
~:;;~n~~j~~~n86)márc.26l~~~n~~~~~~20.dec.26 M~~~e~ub~r 1~. szept. 8. ~:~adj~nf~~:'12:.márc. 18

Emilia julius 19 Iván jun. 24 Mária névnapja szep- Sarolta május 19
Emma nov. 24, ápr. 19 Izabella julius 12 temberben, kisasszony Sebestyén január 20
Ernöd aug. 9 Izidor márc. 30, ápr. 4 utáni első ,vasárnap Simeon február 18
Engelbert nov. 7 Izsö aug. 26 Mária-Magdolna jul. 22 Simon jan. 5, okt. 28
Eörs julius 14 Já . t iulí 3 Marianna nov. 1 Stefania nov. 28Ernesztina aug. 29 C111 J~lUS .
Erhardt április 9 Jakab maj. 1, JUI. 25 Márk ápr. 25, jun. 18, Szabina febr. 20, okt. 27
Erich május 18 Janka máJUS 24 október 17 Szaniszló nov. 13

szept. !o , Ján~s nov. 24, dec. 27 Márta julius 29 Szerénke szept. 14
Erika aug: 31 Jeno julius 13 Márton nov. !o és II Szervác május 13
Ervin április 25 Jeromos szept. 30 Mártonka január 30 . Szeverin január 8
Ernő január r2 Joachim márc. 20 Máté szept. 21 Szeverian február 21
Erzsébet nov. 19 Jób szept. 27 Matild rnárc. 14 Szidonia junius 2
Eszter május 24 Johanna dec. 15 Mátyás február 24 Szilárd április 22
Etelka okt. 8 Jolá!, nov. 20 Maximus május 29 Szilvér junius 20
Eva dec. 24 Jónas ,:ov. 12 Medard junius 8 Szilveszter dec. 31
Ezsaiás julius 6 Jonathán máJUS II Melánia január !o Szinér de e. 12

Jó f f b 4 á 19 Menyhért aug. 22 Szosztén nov. 28
Ezechiel április 10 ~~~' 2~, r~z~pr [~' Metód julius 17 Szótér április 22
Fábián január 20 Judit jul. 30, dec. !o Mihály szept. 29 Szörény január 8
Farkas szept. 1, aug. 23 Julia,. Juliána febr. 16, ~:~~~s ot~c'l~ TSYIViano~. 267 'd
Faustinus febr. 15 máju~ 22 Milos nov, 26 amás marc. , ee.
Felix junius 9 Juhát; Január 9 Móric szept. 22 2~ és .29 .
Ferdinánd május 26 Jusztin juruus 16' Mózes május 16 Tacián január 12
Ferenc jan. 29, jun. 16, Jusztina .szept. 16 . Tádé január 24

okt. 4 és 10 K . Nándor május 30 Terézia jul. 8, okt. 15
Flórián (Flóris) máj. 4 ajetán ápr. 22 Napoleon május 7 Tekla szept. 23
Franciska (Fáni) márc. 9 Kalliszt okt. 14 Narcisz okt. 29 Teobald julius 1
Frida május 6 Kálmán okt. 13 Natália dec. 9 Teodora szept. II
Friderika szept. 20 Kamil, .Kamllla dec. 28 Nikáz dec. 14 Teofil 'dec. 20
Frigyes vjulius 18 Kanut J~n. 19 . Nikefor márc. 13 Tibold julius 1
Fülöp máj. 1 és 26, Károly jan. 28, nov. 4 Nikodém szept. 15 Tibor augusztus II

aug. 23. Karolirt febr. 2/,. Noé nov. 29 Timon április 19

G Katalin febr. 13, apr. 30 Norbert junius 6 Timotheus aug. 22
ábor márc. 24 nov. 25 4 t 18

Gabriella dec. 12 Kázmér márc. 4 Odó nov. 18 Titusz jan. ,szep.
" Tivadar ápr. 20, nov. 9

(Gál) Gallus okt. 17 Kelemen nov. 231 Oktavian rnárc. 22 Tóbiás junius 13
Gáspár január 6 Keresztély ápr. 3 Olga julius 27 Tódor február 7
Gebhárd aug. 27 Klára aug. 12 Ölivér nov. 21
Gedeon márc. 28, okt. 10 Klernentina nov. 14 Olivia jun. 3, dec. 3 Ubul május 17
Gellért szept. 24 Kleofás szept. 25! Olimpia rnárc. 10 Ulrik julius 4
Genoveva január 3 Klotild junius 3 Orbán május 25 Valér dec. 15
Gergely márc. 12, nov. Kocsárd ápr. 19 Orsolya oW. 21

17 (Csod.) Kolozs okt. 30 Oszkár julius 31 Valéria ápr. 28
Gertrud márc. 17 Konrád febr. 181 Oszvéld aug. 5 Valter julius 16
Gerzson február 22 Konstantin febr. 17 Otto március 23 Vanda január 26
Géza február 25 Kernél julius 3 Ottmár nov. 16 Vazul [unius 14
Gizella máfus 8 Kornélia márc. 3 Ottokár' jul. 2, nov. 4 Vendel okt. 20
Gotthárd május 8 Kristóf rnárc. 15 Ottilia dec. 13 Vencel szept. 28
GottIieb márc. 5 Krísztián márc. 13 Odön nov. 16 Veronika julius 9
Gottfried nov. 8 Krisztina julius 24 Ozséb aug. 14 Vid junius 15
G á l' d 18 K' d á 3 Vidal' január 13r C an eco u!lIgun a m rc. Pál január 25, márc. 7, Viktor szept. 5
Guidó szept, 12 Kvirin márc. 30 . 26 29 é 30 Viktória dec. 23Gusztáv márc. 29 L . junv zo, s
Gyártás jun. 19 ajos aug. 19 és 25 Pátrik m~rc. 17 . Vilhelmina szept. 19
Gyöngyike okt. 23 Lampert szept. 17 Paul~ m~rc. 22, jun, 3 Vilibald julius 7
György ápr 24 László jun, 27, aug. 8 Paulina jun. 22 Vilmos január 10
Gyula ápr. 'r2 Lázár ~ec 7 Péter, Pál junius 29 Vilma dec. 5
Győzö nov 3 Laura jurnus 17 Péter Jan. 31, febr. 22, Vince ápr. 5, julius 19

. . Leander febr. 28 ápr. 29, máj. 19, aug. Viola dec. 19
Háromkll'ály, (Gáspár, Lehel aug. 2 1, okt. 19, dec. 5 Virgil nov. 27

Menyhért, Boldizsár) Leó ápr. II Petra okt. 3 Virgilia január 31
j~nuár 6 Leokádia dec: 9 . Petronell.a május 31 Xavér (Ferenc) dec. 3

Hajnalka márc. 27 Leona, Leontine Jan. 4 Piroska Jan. 18, nov. 28
Hedvig okt. 17 Lénárd nov. 6 Pius május 4, julius II Zakariás szept. 6
Helda okt. 3 Lenke április 29 Placidia okt. II Zelma január 23
Helén okt. 14 Lidia április 5 Plaeidus okt. 5 Zenó dec. 22
Henriette márc. 16 Lili julius II Polykarp január 26 Zenö okt 29
Henrik julius 15 Lip?t nov .. 15 Polixena sz~pt. 24 Zita ápriÚs 27
Henb~rt márc. 16 Llvla. április 6 Pongrác máJUS '12 Zoárd dec. 30
Herm111 ápr, 16, aug. 3 Longinus marc. 15 . Zoltán junius 23
Higin január II Lóránt január 15 Rafael jun, 20, okt. 24 Zsigmond május 2
Hilárion okt. 21 Lothár január 27 Ráhel február 4 Zsófia május 15.
Hilda szept. 3 Lőrinc aug. !o Relner junius 14 Zsolt április 10
Huba aug. 10 Luca dec. 13 Rajmuud január 7 Zsuzsánna február 19
Hubert márc. 29 Lujza rnárc. 2 Rebeka szept. 2
Hugó apr, 1 Ludmilla szept. 17 Regin szept. 7



, ~
Ébredés egy új ~appal~a.·, Róm. 13, 11-13.

"Ideje már, hogy az álomból fel-
serkenjünk; mert most közelebb van
hozzánk az üdvösség, mint amikor
hívőkké lettünk. Az éjszaka elmult, a
nap pedig elközelgett, vessük el azért
a sötétségnek cselekedeteit és öltözzük
fel a világosság fegyvereits mint
nappal ékesen járjunk." Pál apostol e
szavainak oly élesen kell benyilalnia
most a mi szívünkbe, amiként azok
Augustinus egyéniséget át meg át-
járták, akit az Urnak hatalmas szava
a testiség kóros álmából, felébresztett
és a nagy kegyelem e világ fiából
Isten gyermekévé avatott. '

Az élet szornorű valósága nem az
egészséges ember küzdelrnének jele-
neteit mutatja, A létharc olyan kóros
tünetekben jelenik meg előttünk,mintha
az egész élet egy nagy betegnek
ijjesztően- sötét, kegyetlenül véres,
szánandcan bódult hagymáz - álma
lenne. A dolog úgy is van. A földi
lét főszereplője: az ember lázas beteg.
A ,kót:okozó az egyéniségébe plántált
bűncsira. Cselekedetei sem lehetnek

\

A "Luther Naptár" számára rajzolta: Kássa Gábor.

világosak, józanok; egészségesek" tisz-
ták és derültek. Az élet sem lehet így
számára szép- és könnyíi, gyönyörűség
és öröm, hanem, szornorúság és bor-
zalom, teher és unalmas, állapot, vagy
pedig a feledni akarás ittassága. .a
kétségbeesés őrjöngése és a kapzsiság
vadállati harca.

Immár nagyon, is itt az ideje annak,
, különösen most a világégés és milliók

pusztulásának kiáltó és hasogató "mi-
ért? miért P" kérdése után, hogy az,
em bervérrel befecskendezett, csillagtalan
fekete éjszaka elmultával egy virágos
és fénysugaras új nappálraébredjünk.

Ez az ébredés azonban csak a nagy
beteg gyógyulásával fog bekövetkezni.
A gyógyulás pedig csak akkor megy
végbe, ha az emberiség igaz orvosa,
Jézus ül a beteg ágyához s lázas ál-
mából felébreszti, rossz érzéseiből ki-
gyógyítja .a nagyra hivatott, de el-
bukott szerenesétlent. Jézusnak ez ,a
gyógyítása a testnek' és léleknek Tel-:
szabaditása a bilincsek alól, a szemek-
nek és füleknek megnyitása a látásra

I Z



Megtérés.
A csillogó aranyt, a drágát,
A sivatag, égő gyemantját,
Mindent, mit rejt a földnek gyomra.
A suhogó hajnalsziti selymet,
Ha lágyan omlik a karomra;
De a napot is nem magáért,
A virágot nem illatdért,
A szépséget is, mert te adtad,
Mindenért neked adva hálát,
S az életemet is miattad.
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és hallásra, amely éber, állapotban az
ember borzalommal gondol vissza a
sötét multra, mint rossz álomra, a

. könyörtelénség, a romlott érzékiség, a
bosszú, anyagiasság pusztításaira és
saját magára visszavágódó szerencsét-
lenségeire és egyúttal szent elhatáro-
zással fog hozzá a munkánoz, amire
az ébredés szólítja. Míg ugyanis a bűn
éjszakáján a vad vihar tombol, addig
az emberiség űj nappalának cseleke-
detei: a gyógyítás, a bűnös cselekede-
tek okainak rnegszüntetése, az óvás,
mentés, az igazságon és szereteten
alapuló szolgálat.

A Jézus által meggyógyított ébredő
embernek bepillantása az emberiség új
nappalába megszünteti az életkeserű-
séget és észreveszi a lét szépségeit,
felismeri mi az eg;' zség és mi a
betegség, mi az ébe. állapot és mi az
álom, mi az élet és mi a halál? Ez a

Csak Istent akarom keresni,
Csak Istent akarom szeretni,
Csak Istenben akarok élni,
Mindennel szembeszállni bátran,
Csak a bűntől, a bűntől félni.
Bocsásd meg nékem, ó nagy lsten,
Hogy bálványokat is szetettem.
Bocsásd meg a dalt, mii daloltam.
Bocsásd meg á, hogy néhanapján
Naladnelkül is boldog voltam.
Mért voltál sokszor olyan távol
Vágyakozó, esdő imámtál ?
Mért voltam sokszor olyan gyenge,.
Hogy nem birtalak megtalálni. '
Mintha jég hullt volna lelkemre.
Most megúagv, itt vagy a lelkemben,
Kérlek, maradj velem, mellettem:
Nem akarok már egy napig sem
Nélküled élni. Nem bocsájt/ak,
Míg még nem áldasz, Ó. nagy lsten.
Ezután is fogom szeretni,
Tudom, hogy nem fogom meguetni
~ napot, hogyha rám ragyoghat,
Egen futó fehér felhőcskét,
S a kis virágot, elhagyottat,

lelki tapasztalás azután arra indítja az
ébredöt, hogy az életnek, az egész-
ségnek, a lét szépségeinek megrontását
megakadályozza és hathatósan közre-
működjék azon, hogy itt a földön mind-
nyájan Isten képére és hasonlatosságára
teremtett emberhez méltóan mint nappal
ékesen járjunk.

Ebredőkről és ébredésről ma sokat
beszélnek. Igaz ébredés csak egy van.
Az, mely Jézus kezének érintése, Jézus
tekintetének lelki felfogása nyomában
következik be. Ez az ébredés azonos
azzal a gyógyulással, amely Jézus sza-
badítása folytán az ,emberből keresz-
tyént avat, aki az Ur igazságával és
szeretetével munkálkodik, azzal harcol
és azzal diadalmaskodik.

Erre az új nappaira ébredjen minden
. magyar, akkor lesz még Magyarország!

H.L.

Ha felém tárja hívó karját,
Ha felém nyújtja égő ajkát
Az életnek ezer öröme,
Nem teszek feléje egy lépest,
Míg sziuem nem'[súg]a: áldod-e ?

De boldogságom, leghőbb vágyam
Térdreborúini hő imában,
Veled beszélni, szódat várni,
És bensőséges áhitattal
Előtted lelkemet kitárni.
Nem akarok már mást keresni,
Nem akarok már mást szeretni,
Mindenkiben a testaert látni,
Önzetlenül, odaadással, -
Es Istent vég nélkül imádni. .

Károlyi Valerie.
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és hallásra, amely éber. állapotban az
ember borzalommal gondol vissza a
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betegség, mi az éber állapot és mi az
álom, mi az élet és mi a halál? Ez a

lelki tapasztalás azután arra indítja az
ébredőt, hogy az életnek, az egész-
ségnek.. a lét szépségeinek meg rontását
megakadályozza és hathatósan közre-
működjék azon, hogy itt a földön mind-
nyájan Isten képére és hasonlatosságára
teremtett emberhez méltóan mint nappal
ékesen járjunk.

Ebredökről és ébredésről ma sokat
beszélnek. Igaz ébredés csak egy van.
Az, mely Jézus kezének érintése, Jézus
tekintetének lelki felfogása nyomában
következik be. Ez az ébredés azonos
azzal a gyógyulással, amely Jézus sza-
badítása folytán az ,emberből keresz-
tyént avat, aki az Ur igazságával és
szeretetével munkálkodik, azzal harcol
és azzal diadalmaskodik. ,

Erre az új nappaira ébredjen minden
. magyar, akkor lesz még Magyarország!

H.L.

Megtérés.
A csillogó aranyt, a drágát,
A sivatag. égő gyemántjdt,
Mindent, mit rejt a földnek gyomra.
A suhogó hajnalszin selymet,
Ha Lágyan omlik a karomra :

De a napot is nem magáért,
A virágot nem illataert.
A szépséget is, mert te adtad,
Mindenért neked adva hálát,
S az életemet is miattad.

Csak Istent akarom keresni,
Csak Istent akarom szeretni,
Csak Istenben akarok élni,
Mindennel szembeszállni bátran,
Csak a bűntől, a bűntől félni.

Bocsásd meg nékem, ó nagy lsten,
Hogy bálványokat is szerettem.
Bocsásd meg a dalt, mii daloltam.
Bocsásd meg ó, hogy néhanapján
Náladnelkül is boldog voltam.

Mért voltál sokszor olyan távol
Vágyakozó, esdő imdmtál ?
Mért voltam sokszor olyan gyenge,_
Hogy nem birtalak megtalálni. .
Mintha jég hullt volna lelkemre.

Most megoagv, itt vagy a lelkemben,
Kérlek, maradj velem, mellettem:
Nem akarok már egy napig sem
Nélküled élni. Nem bocsájt/ak,
Míg még nem áldasz, Ó. nagy lsten.

Ezután is fogom szereini,
Tudom, hogy nem fogom megvetni
A napot. hogyha rám ragyoghat.
Égen futó fehér felhocsket,
S a kis virágot, elhagyottat,

Ha felém tárja hívó karját,
Ha felém nyújtja égő ajkát
Az éleinek ezer öröme,
Nem teszek feléje egy lépést,
Míg sziuem nem'[súg]a : áldod-e ?

De boldogságom, leghőbb vágyam
Térdreborulni hő imában,
Veled beszélni, szódat várni,
És bensőséges áhítattal
Előtted lelkemet kitárni.

Nem akarok már mást keresni,
Nem akarok már mást szeretni,
Mindenkiben a testvért látni,
Önzetlenül, odaadással, -
És Istent vég nélkül imádni. .

Károlyi Valerie.
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.Erős vár a mi Istenünk."
- A reformáció harci dala. -

A wormsi hitvallás jubileurnán lelkes
örömmel énekeltük mindenfelé Luther-
nek ezt li csodás erejű, remek és hal-
hatatlan harcidalát. Hiszen. ugyanaz a
hősi bátorság, ugyanaz a rendíthetetlen
hit és bizodalom szól ebből is, rnint a
wormsi vallástételből. Még a szavak
és a képek is megegyeznek .azzal, amit
Luther a wormsi uton mondott. Nem
csuda' tehát, hogy több tudós már
1521-re a Wormshoz közeli Oppen-
heimba teszi az "Erős várunk" kelet-
kezését.

Ez a vélemény annál könnyebben
hitelre talált, mertCochlaeus János
kanonok is azthiresztelte Lutherről,
hogy utközben a frankfurti szállásán
elővette lantját és énekelt hozzá. Több
XVI. századbeli iró is már Wormsban
keresi az ének szülőhelyét. S ujabb idő-
ben egy hatásos szép dráma is készült,
mely szerint Luther ezt a harcidalát
Oppenheimben 1521. április l ő-én az
esti órákban írta.

De mivel az ének nyomtatásban
csak 1528·ban jelent meg először, nem
hihetjük, hogy Luther, aki másokat is
sürgősen szólított fel egyházi énekek
írására, éppen ezt a remek énekét rej-
tegette volna hét éven át a fiókjában.
Akármily szerény volt is, de ennek az
éneknek erejét és becsét bizonyára ő

maga is érezte. Az is bizonyos, hogy
Luther ezt nem minl koldus szerzetes,
hanem már mint családapa írta, tehát
1526 után.. amikor már volt felesége
és gyermeke. Különben nem mond-
hatna az ének utolsó versében: "Nőnk
és gyermekünk, Mind elvehetik. «

Luthernek költői tehetsége csak 1523.
évben nyilatkozott meg először. Ekkor
írta bal1adaszerű szép költeményét a
brüsszeli két vértanuról, melyet Long-
fellow a jeles amerikai költő és ma-
gyarra Hegedüs István is lefordított
"Vértanuk hamvai" címen. (Vas. Ujs.
1891. 711.) Nem hihető, hogy az "Erős
várunk" lett volna Luthernek első kísér-
lete már 1521-ben, mert akkor alig
sikeriilt volna íly fényesen. Hanem

tudjuk, hogy egyházi szükségből
1524-ben már 23 éneket, írt s ezzel
mesterré avatta magát a költészetben is.
Ilyelőiskola után írhatta meg azután
énekeinek a gyöngyét, a legszebbet és
leghatalmasabbat. _

Hogy alkalmi ének volt az "Erős
várun k", ez kétségtelen. Két helyen is
mondja benne Luther, hogy a nagy
veszedelem most állott be és az ős
ellenség most támad komolyan. De
mi volt ez az alkalom az ének megje-
lenése, vagyis 1528. előtt? A legala-
posabb tudósok ezt így állapítják meg.

1527. óta, amint Luther rnondaná,
az ördög az egyik csapást a másik után
zúdította reá. 1527-ben aug. Iti-án éget-
ték meg lutheránus eretnekség miatt
jó barátját, a bajor születésü Kaiser
Lénárd lelkészt. Ez az eset Luthert is
a szívén vérezte. Még ebben ahónap-
ban kitört Wittenbergben a pestis. Az
egész egyetem Jenába hurcolkedott át,
Luther otthon maradt és szembe nézett
a halállal. Október 31-én volt tízéves
fordulója a 95 tétel kifüggesztésének,
amely napot, mint levélben irta, meg-
ünnepelte családja körében. Ez a nap
is felujítá lelkében a kiállott veszedel-
meket, a pápai átkot, a" wormsi utat
és a többit.' Az év végén pedig várat-
lanúl a háború komoly hire sujtotta le
Luthert és az evangelikusokat.

Pack Ottó, a szász herceg kancel-
lárja ugyanis pénzért egy okmányt
hamisított, mely szerint az összes katho-
likus fejedelmek összeesküdtek, hogy
egy véres háboruba fojtsák bele minél
előbb a reformációt. A hírt mindenki
komolynak vette. Hesszeni Fülöp már
meg is indítá a seregeit. Luther is a
közeli háboruról ír leveleiben,· prédi-
kációiban a sátán erejét és csalárdságát
festi oly képekkel és oly gondolatkör-
ben, miként az "Erős várunk" harci dala.

Ime, ez volt az alkalom, a komoly-
nak vett és közelálló háborus vesze-
delem, mely -a reformáció harcidalát az
1528. év tavaszán megsziilte. Az egész
ének hangja és hangulata azt rnutatja,

.2*
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hogy.Luther és az evangélikusok közeli
háboru előtt állanak. Es az ének ebben
az évben jelent meg először nyomta-
tásban, s a következő évben kétszer is.
Nem első kísérlet, hanem a már gya-
korlott énekíróríak remeke az •Erős
várunk." .

Az eredeti felirat szerint az ének a
46-ik zsoltár volna. Oe Luther csak az
alapgondolatot vette belőle: .Isten a
mi oltalmunk és erősségünk." Azután
az alkalomhoz képest a maga módja
szerint szabadon irta meg énekét. Az
ős ellenségnek nagy a serege, készü-
lete és csalárdsága. Oe nekünk is ha-
talmas fegyverünk van: az ige. Mintha
csak Dávid, a pásztorfiu mondaná Góli-
átnak: "Te fegyverrel, dárdával és
paizzsal jössz ellenem, én pedig a
seregek Urának nevével." Egységes
szerkezetű, erőteljes szép és hatalmas
ének. Még nem diadalmi hálaének a
kivívott győzelem után, hanem szent
harcidal a reánk várakozó veszedelmek
között, de a végső diadal biztos remé-
nyével. . Azért lett ez oly jellemző és
kedves éneke protestáns küzdő egy-
házunknak.

Az "Erős várunk" első sorban Luther-
nek. egyénles jellegű alkalmi éneke. Ta-
lálóan mondja Nelle Vilmos az egyházi
ének történetében: "A világnak kevés
költője volt oly szerencsés, hogy legmé- .
Iyebb belső mivoltát, személyiségének
titkát, jellemének .sajátságát egyetlen
költeményben oly teljesen és világosan
fejezze ki, mint ahogyan Luther tette
ezt akaratlanul is ebben az énekében.
Nem lehet öt találóbban jellemezni, mint
ezzel az énekkel. Es csudálatos: Luther-
nek ez a legszemélyiesebb éneke egy-
szersmind legtárgyilagosabb éneke is,
mert benne klasszikus kifejezésre jutott
mind az, ami az ő korát és egyházát
a maga korában és minden időkben
mozgásba hozta. Es így, Luther hősi
éneke egyszersmind védő és dacoló
harci éneke lett és maradt egész egy-
házának is. 1{

És amilyen a szöveg, olyan hatalmas,
szép és jellemző az "Erős várunk"
dallama is. Hosszú vita folyik még
mindig, hogy Luther írta-e ezt is. A
reformátor ugyanis nemcsak zeneked-
velő, hanem kiváló zeneértő is volt.

Jó énekes már gyermekkora óta, házá-
ban gyakran énekeltek több hangra és
a lantjátékorr kívül a zeneszerkesztés-
hez is érlett. Zenész barátai ezt a te-
hetségét is megbámulták. Walther János
és Rupí Kenrád torgaui jeles zenészek
1525-ben három hétig voltak Luther
vendégei. Ekkor írták a dallamokat az
első német egyházi énekekre: Míg a
két zenész tollal a kezében a kóta pap ir
fölé. hajol va ült az asztalnál, Luther
addig a szobában fel s alájárva éne-
kelgette, vagy harántsípon próbálgatta
a melódiákat. A latin Sanctus helyébe
német éneket írt és külön dallamot is
hozzá, rnelyet Walther megdícsért. Ezt
bizonyosan tudjuk.

Az "Erős várunk" első írott hang-
jegyei Walther kezéből valók ugyan,
de valószínű, hogy ő csak másolta,
vagy a kíséretet írta hozzá. Mert szöveg
és dallam annyira összevágó és egy-
öntetű ebben az énekben, hogy inkább
Luthert kell a dallam szerzöjének is
tartanunk. Már XVI. századbeli feljegy-
zések is így mondják és ujabb tudósok
is így vélik.

A szövegében, dallamában egyaránt
gyönyörű és hatalmas ének az első
énekeskönyvek útján 1528' óta hamar
közkinccsé lett Németországban. Még
a római katholikusok templomaiba is
befogadták. Athatolt már jó korán a
francia hugenották közé is. Van tehát
históriai alapja, hogy Meyerbeer jeles
zenész a Hugenották című dal művébe
is felvette.

Örömmel vették át a svédek, dánok
és angolok is., Gusztáv Adolf, a hős
svéd király, akinek zászlóira arany-
betükkel volt hímezve : "Ha Isten ve-
lünk, kicsoda ellenünk" (Róm. 8,31),
a lipcsei csata előtt 1631-ban egész
seregével ezt énekelte. S a kivívott
győzelem után még ott a csatatéren
ismét rázendítették a 2. vers utolsó
sorát: "Ő a mi diadalmunk. "

A mi magyar reformátoraink is korán
hazahozták magukkal Wittenbergből
Luther énekét. Gálszécsi István, Batizi
Endre, vagy Sztáray Mihály lehetett
talán az első fordítója. Az .Erős várunk"
első magyar fordítását csak az 1566.
évi. nagyváradi énekeskönyvból ismer-
jük s megjelent azután a debreceniben



is 1569-ben. Ember Pál és Bod Péter
szerint ezt Skaricza Máté ráckevei re-
formátus lelkész, Luther nagy tiszte-
lője fordította volna le. De ez tévedés.
Mert Skaricza 1566-ban még csak 22
éves fiatal ember volt, csak később
ment külföldre és tanult meg németül.
Ily ifjú ember fordítását alig vették-
volna fel azonnal. Az ének régebbi
lehetett már nálunk .is s a fentebbi
énekírok közt ke1\a Iordítöját keresnünk.

A reformáció harcidala kedvelt éneke
volt a magyaroknak ls, Hiszen melyik

21
24-én a Bocskay házában tartott isten-
tiszteleten Luther énekét énekelték.
Bocskay zászlóin már ott volt az evan-
geliomi jelszó: »Ha Isten ,velünk, ki-
csoda ellenünk". (Róm. 8,31). Bocskay
ebben megelőzte Gusztáv Adolfot. Mint
a két nagy hősnek jelszavát vettük
bele az ének magyar szövegébe : "Ha
ő velünk, ki ellenünk, Az Ur a mi
oltalmunk" .

Ez az ének adott erőt, bizodalmat
és kitartást a nápolyi gályarab-lelké-
szeknek. Fel van jegyezve, hogy a

Löwenstein W. B.:

egyház szenvedett többet. és melyik-
nek volt több hősi bátorságra szüksége,
mint a magyarnak. Lutheránusok, kál-
vinisták egyaránt énekelték.és átvették
a magyar katholikusok is. lIIyés István
esztergomi kanonok 1693. évi Sóltári
Enekek könyvében a protestáns éne-
keket akarta kiküszöböl ni és az »Erős
várunk", miként Bogisich Mihály ki-
mutatta, mégis benne maradt.

Bocskay angyalainak, II megtért sza-
bad :;hajduknak is ez volt a csatadaluk .:
A kassai országgyűlésen 1606. április

Luther házi énekkara.

46. 'zsoltárt énekelték. Nekik volt a
végső vigasztalásuk: "Kincsünk, éle-
tünk, Nőnk és gyermekünk, ~Mind el-
vehetik, Mit ér: ez őnekik? Mienk a
menny örökre".

Csak a racionálizmus, a hideg ész
kora lett hűtlenné Luther e remek
énekéhez még Németországban is. Meg-
ütköztek rajta, hogy Luther az ördögöt
említi énekében. Sajnos Kis János püs-
pökünk is elég gyenge volt arra, hogy
a győri énekeskönyvból. mely a ké-
nyesebb uri közönség számára készült,
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kihagy ta a reformátor harci dalát. Meg
is bánták keserűen. Karsay Sándor
püspök l870-ben vétette fel pótlólag
a függelékbe. De Matkovicli Pál az
orthodoxus íöínspektor bezzeg nem
tágított Luther énekétől az új időkben
sem. Az l804-ben szerkesztett dunán-
túli énekeskönyvben benne maradt.

A kerszellern hatása alatt és nem
Luther, iránt' való elhidegülés miatt
hagyták ki énekeskönyvükből a refor-
mátusok is a mult század elején. Pedig
addig együtt énekelték velünk. A ba-
latonrnelléki kálvinisták éppen az "Erős
várunk" kirnaradása miatt nem akar-
ták elfogadni új énekeskönyvüket. Így
rnondták ezt egyházlátogatásker a pres-
byterek. De legújabb énekeskönyvükbe
most ők is felveszik.

Luther énekére és magyar énekes-
könyvünkre nagy gondja volt Mária
Dorottya evang. nádorasszonynak is.
O kivánta, hogy Gerhard Pál énekeit
és az Erős várunkat is az eredeti vers-
formában fordítsák le papjaink, arnint
az a württembergi könyvben van. Eszre-
vette ugyanis, hogyamagyarok Luther
énekét hosszabb verssorokra elnyújtva
és így az eredeti melódiától is eltérve
éneklik; Az ősi szép dallam ez által
sokat veszített az erejéből. Mária
Dorottya jutalmat is igért annak, aki
az Erős várunkat híven és jól lefordít ja.
Székács, Karsay, Perlaky Dávid és
többen is pályáztak reá.

Székács József fordítása a györi
énekeskönyvben már az eredeti dallam
és versmérték szerint való. De ezzel
zavarodás állott be a 'magyar gyüle-
kezetekben. Néhol rövidebb sorokban,
másutt pedig hosszabban elnyújtva
énekelték a régi mód szerint. Es így
lassanként -négyíéleképpen is énekelték \
ezt a szép melódiát.

Az újabb fordítók már tisztában vol- .
tak azzal, hogy Luther énekét ezután
csak az eredeti szép és erőteljes for-
mában lehet énekelni. Székács fordítása
ellen sok volt a kifogás, azért több
író ernber próbálkozott üjabb fordítá-
sokkal. Igya legjobb költőink közül
Sántha, Csengey, Kozrna Andor és
Vietorisz József, Legalább 30 ilyen
újabb fordítást ismerünk, de általános
tetszésre egyik sem talált.

Vietorisz .Józseí az .evang, tanárok
gyűlésén 191O-ben igen értékes érte-
kezésben ismertette és bírálta az "Erős
várunk" magyar fordításait. S a dunán-
túli új énekeskönyv szerkesztőinek is
egyik legnehezebb feladata volt (mellyel
éveken át s az utolsó szerkesztés nél
is heteken át vesződtek), hogy az
"Erős várunk" elfogadható fordításban
kerüljön népünk kezébe.

Az új énekeskönyvvel most már el
íegjuk érni, hogy egyformán éneklik
rnindenütt ezt a legkiválóbb énekkiri-
esünket. Eddig néha, ha különíéle
vidékről jöttek össze híveink, az Erős
várunkba vagy nem mertek belekez-
deni, vagy pedig botrányosan bele-
zavarodtak és megakadtak.

Pedig ha szépen éneklik, rendkívüli
a hatása. l!.ebilincseli a kívülállót is.
Rómától sok hívőt átvont hozzánk ez
az ének is. A német költő szerint a
zárda utolsó orgonista szerzetesét is
ez az ének téríté át:

Halld" mint zúg most az orgon-a,
A mély sipok mennydörögnek ;
"Erős vár a mi Istenünk 1" -
tylintegy lába kél a földnek ...
Uj ének s új szellem világ
Rezeg át .a páter szívén,
Szeme kigyúl nagy érzéstől
S lelkében megifjul a vén.;

Liszt Ferenc lelkét is megragadta
az Erős várunk melódiája és külön
áitratban dolgozta fel. Ezen kívül igen
tetszett' neki még a "Tündöklő hajnali
csillag" korálunk is.

Ilyen rendkívüli erejűnek ismerte az
éneket Arany János is. "Hatvani" címü
költeményében mondja:

S egyszerre mint vihar zúgása
Dördül az ének harsogása,
Merész hangon őszinte hitben:
"Erős várunk nekünk az Isten!"
És mind magasbra szárnyal a szó,
Üvölt a discant, búg a basso, .
Miként ha Luther lelke szólna:
"Ha e világ mind ördög volna",..

Jókai Mór is "A lőcsei fehér asz-
szony" regényében így festi az ének
hatását: "Az orgonista rákezdi a nagy-
szerű orgonán a 'müvésaien előadott
praeludiumot, míg egyszer aztán meg-
szólal a pedál bassus hangja sez
ismeretes búgásra mind az egész gyü-



lekezel talpra, áll s egy szívvel és
szájjal rázendíli a zsolozsmát: Ein'
feste Burg ist unser Gott! Milyen ha-
tása van ennek minden emberre! Hogy
kiszáll a lélek minden arcra; úgy tet-
szik, mintha világosságot sugároznának
ki. A gyermekekből férfiak, a férfiak-
ból hősök, a nőkből vértanuk lesznek.
A lelkesedés szent tüze gyújtogat.
"Erős várunk.nekünk az Isten!" Benne
van e dalban minden, ami az embert
a föld saraból fölemeli: a szabadság-
vágy, a hazaszeretet.ia.testvérvonzalorn,
az önfeláldozás,

a jellernerö,
egész fel az Isten

imádásig".
(1. k. 19. 1.)

Gyökössy Endre
a református köl-
tö is Lutherre írt
költeményében

így idézi fel ifjú-
kori emlékeit:

Még nem értettem,
hogy ki vagy,

Mint apró, csöndes
szarvasi diák,

De ott hallottarn
nagyhamar

Valami bátor, szent
melódiát.

S mintha megnyilt
volna a mennybolt:

- Luther, az a te
éneked volt!

S mikor a templom
orgonája

Zúgott ez ének
ritmusára

És zengte véle száz
meg száz ajak:

Erős várunk nekünk az lsten!
- Luther! először akkor láttalak!

És Vojtkó Pál korán elhalt soproni
poétánk is ezzel az énekkel ünnepli a
reformációt:
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Hat, gyújt s marad, mi egykoron vala,

Mikor zengé Luthernek ércszava,
Szent zsolozsmánk, ősi énekünk:
Erős vár a mi Istenünk.

Még Radó-Antal is "Wacht am Rhein"
címü költeményében Németországhoz
szólva így emlékezik Luther énekéről:

Te, melynek földjén jámbor tisztben
Tanulta szittya ifjúság:
.Erős várunk nekünk az Isten" -
A »magyar vallás' himnuszát.

Emlékezetesebb,
jellemzőbb, ha-
talmasabb, szebb

és népszerűbb
éneke ennek a

Imi örökké küzdö
evangeliomi .

egyházunknak
alig van. Jó na-
pokban, rossz

napokban, gyá-
szunkban és örö-
münkben, temp-
lombanés isko-

lában ezzel a
Luther lelkéből

fakadt hősi ének-
kel erősítjük hi-
tünket, Istenbe
vetett bizodal-

munkat.
Drága kincse,

szent öröksége ez
egyházunknak.

Gebhardt: "Nónk és gyermekünk, Mind elvehetik . . Enekel jük hát
Mienk a menny örökre." továbbra is

tele szívvel, az ősök hitéhez ragasz-
kodó szent hűséggel. Hazánk és nem-
zetünk lesújtó állapotában is nagy
szükségünk van reá. Ha ezer veszély
környékez is, ha ördöggel teli is a
világ, ne feledjük: Krisztus a mi dia-
dalmunk, Erős vár a mi Istenünk, Ha
ővelünk, ki ellenünk!

Egy régi dalnak áriáit hallom,
Régi a dal, de mindig új marad;
S bár sóhaj ként lebegjen gyenge ajkon,
Vagy mennydörögje miJIió ajak:

Payr Sándor.
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Ha kél lelkemben Istenhez -johasz,
Hitem egyszerre emel és aláz.
Parány vagyok a végtelenben
Es mégis büszke, szabad szellem,
E.rőtlen hang, mely egyre visszahull
Es erős ,kéz, mely végtelenbe nyul.

Vagyok árny és fény, öröklét s halál,
Es vágyódás, mely nyugtot nem talál;
Kutatá ész, mely célját nem leli,
L.ázongó sziu, mely kétséggel teli,
Qrök törvénnyel liljtött földi rab)
Es egyben lélek, fönséges, szabad,
Melyet hite a porból felemel,
Istenhez sugároz a fénye fel,
Mélységre hat, majd felszáll szabadon
=: Szférák zenéjét kéjjel hallgatom -

. Es én, az osszeomlá földi rög,
Vagyok' lelkemmel szabad és tJrtJk,
Világok ezre, csillagmiriád
Nem végtelen, s az örtJklétbe lát
Lelkem szeme . . .

Árnya vagyok 'egy csodás fénynek,
S egyben fénye a mindenségnek;
Minden parány is tJrök rejtelem,

.Ha titkuk emberésszel érlelem,
S minden rejtélyre értelem derül,
Ha lsten lelke lelkemre terül.

Fohász..

Ha nézem sorsom, csak egy báb vagyok,
Hullám hátán hab, amely kavarog,
Kis búborék, meby elpattan hamar,
Holt rtJg, amelyet holt rög eltakar,
pe ldzongdsom nyugton elpihen
Es sorsom - érzem -: cél felé viszen,
Ha tudlak 1éged, teremtő Uram,
Ki vagy a célom, aki vagy utam!

J! szenuedés, mely velőtn égeti,
Armány, mely mérgét reám leheli,
Bántódás, kinzás, rágalom, gyanu:
Elszálló füst es elegett hamu;
Megtompult éllel rólam visszahull
A tör, mit vetnek en reám vadul
És tudok tűrni hittel, szotalan :
Ha tudom : velem vagy Atyám, Uram!

** *
A lelkem, lsten, Hozzád emelem
Örömben, búban, reggel, estelen.
Ha nézek alá: gyötrelmes e lét

.Soly ktJnnyen mondom: elég már, elég!
Nézek hát föl, s a lelkem elpihen
És nem zavaria senki, semmisem . . .

Kutas Kálmán.

Képek a keresztyén szeretetmunkássáq
, történetéből,

. Az 1'921. évi "Luther Naptárr-oeu -, Ill. Keresztyén szeretet a vérpad
már megkezdtük ezt a sorozatot. Ott mellett. .
'jelleme,?:tUk a Jézus Krisztusban meg-
J.elent isteni szeretetet mitit a társadalmi A keresztyének lelkűlete és:szeretetmunkája

az űldozesek korában.s egyéni bajok orvoslásának örök forrá-
sát és szólottunk az apostoli korban
megnyilvánult keresztyén szeretetről,
az első ker-esztyének szeretetközösségé-
röl, Ez alkalommal az üldözések kor-
szakának és a birodalmi egyháznak
szeretetmunkásságáról lesz szó. Jövőre
pedig e sorozatot Istennek segítségé-
vel az egyháztörténet középkorának s
a reformáció időszakának szeretetrnun-
kasságával szándékozunk folytatni,

A keresztyén vértanuság' korszakát
átlag kereken a Kr. u. 300-ik évig szá-
míthatjuk. Tűzláng, kereszt, kínpad
vette körül a keresztyéneketaz arénák-
ban vadállatokat uszítottak reájuk. Jé-
zus hívei még sem fordultak evilág
védelmi eszközeihez, hanem Mesterük
tanítását é.s példáját követték. A kata-
kombákban, eme földalatti bolthajtásos
temetkező helyeken tartott istentiszte-



leteik alkalmával a keresztyének nem
az üldözők ellen izgattak, hanem a
szeretetben, a testvéries érzésben erős-
bödtek. .

A martyridők gyülekezeti életének
és szeretetmunkájának jellemvonását
a Megváltóba vetett hit, a testvéries
és emberies érzés s a kemény idők
által kovácsolt nemes hősiesség véste
rá az első századok keresztyénségére.
Nemcsak a közös hit és szerétet fűzte
össze ez időkben a keresztyén gyüle-
kezet tagjait, hanem az ellenség fegy-
vere is még bensőbb, még szorosabb,
még meghittebb testvéri es 'közösségbe
szorította őket. Ez a helyzet nyomta
rá az üldözések korának szeretetmun-
kásságára is a maga jellegzetes bélye-
gét, amennyiben a mindennemű segí-
tés munkája a gyülekezeti jellegű gon-
dozás útján történt. A keresztyén gyü-
lekezet ekkor valósággal egy test volt
a Jézus Krisztusban, amely testnek egy
tagja ha szenvedett, megfelelő szerve-
zet útján mindjárt gondoskodás történt
az orvoslásról, a segítésről. Ez a szer-
vezet volt az első századok keresztyén-
ségének a diakóniája, vagyis a gyü-
lekezeti szolgálat szervezete.

Már az apostoli időkben a presbyteri
és diakónusi hivatal ~jemelkedett ki a
gyülekezet életében, '~később már az
üldözések idején a püspök jutott az
előbbiek élére. A második században
már a szegények szolgálatát. még
annyira sem különítették. el a többi
gyülekezeti teendőktől, a lelket építő
munkától, mint az apostoli korban. A
gyülekezetnek az összes viszonyokra
kiterjedő közpon ti szervezete volt s
így a szeretetrnunkasság szálai is a
püspök kezébe futottak össze. Ez a
rendszer azonban azt tette szükségessé,
hogya püspöknek megfelelő segítő
erők álljanak szolgálatára. Ezek a se-
gítő erők voltak a diakónusok. A diakó-
nusok feladata volt, hogy "a püspök
szemei és fülei legyenek, akik által
megtudja, hogy milyen viszonyok van-
nak a gyülekezetben s egyúttal a püs-
pök kezei is legyenek, akik által cse-
lekszik." A diakónusok keresték fel a
szükségben levőket, őkgyűjtötték össze
a gyülekezet fenntartására szükséges
összeget s ők vitték el a segítséget a
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nyomorban levők számára. A diakó-
nusok' mellett még diakonisszák is tel-
jesítettek a gyülekezetben szolgálatot,
akik a szegények, betegek, foglyok,
idegenek és vértanuk gondozói voltak;
egyúttal nevelő munkát is végeztek a
leányok körében s a gyülekezet női
tagjai között a fegyelem nek és rend-
nek a fenntartásáról gondoskodtak. A
második század elejétől kezdve már a
"diakonissza" névvel sem az apostoli,
sem az egyházi atyák irataiban nem
találkozunk. Ennek helyét a "gyüleke-
zet özvegyei" elnevezés foglalja el.

A harmadik század végén a női
szeretetmunkásság körében ismét vál-
tozás állott be, amennyiben az özvegyi
intézményt mint a gyülekezeti szerétet-
munkásság egyik szervét ismét a dia-
konissza hajadonokból álló szervezet
váltotta fel. Ebből a korból a diako-
nisszák felavatás'ának rendje is fenn
maradt reánk.

Eme korszak szeretetmunkásságának
általános jellemzéséül még megjegyez-
zük, hogy a segítségnyújtásnál tekin-
tettel voltak a viszonyokra s abban a
formában segítettek, amint az a hely-
zetnek megfelelt s óvakodtak attól,
hogy érdemetienek részesüljenek a jó-
téteményben és hogy az adakozás elő-
segítse a tétlenséget.

A szeretet cselekedeteinek gyakor-
lását azonban e kor keresztyén ei nem-
csak a saját gyülekezetükre szorították,
hanem mindent elkövettek, hogy a
másutt sínylődő testvéreiken is segít-
senek. A hivatalos gondoskodás mellett
egyes gyülekezeti tagok is épen magá-
ban a gyülekezetben élő szellemnek a
hatása alatt szintén felkaroltak egyé-

,nileg egyes szenvedőket s magukhoz
fogadtak különösen olyan árva gyer-
mekeket, akiknek szülei a keresztyén-
üldözésnek estek áldozatul. .Igy p. o.
azt a később az egyik legnagyobb
egyházi atyava fejlődő Origenest, aki
gyermek létére leveleket küldözött aty-
jának Leonidesnek a börtönbe, ame-
lyekben lelkesen buzdította, hogy ma-
radjon állhatatos s gyermekei miatt
ne tántorodjon meg hitében, Leonides
kívégeztetése útán egy kegyes nő
Alexandriában magához fogadta. Az
ismert nevű Felicitas vértanunő gyer-
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mekének gondozására is vállalkozott
egy kegyes lelkű nő, Eusebius tör-
ténetíró feljegyzése szerint Palesztiná-
ban egy Severus nevű hitvalló vette
fel a vértanuk özvegyein ek és árváin ak
a gondját. Az apostoli konstituciók is
komolyan figyelmeztetik erre a köte-
lességre a keresztyéneket.

Ehhez a nagy szerétethez ott a vér-
pad mellett olyan hősiesség kellett,
amit egyedül csak a Jézus Krisztusba
vetett élő hit vihetett bele az üldö-
zések korának keresztyéneibe. Ez a

A martyrok utolsó .;imádsága.

hit azután olyan hősökké avatta eme
korszak keresztyéneit, hogy nemcsak
saját hitfeleikkel, hanem az őket üldöző
pogányokkal, ellenségeikkel is jót tet-
tek, híven követvén Mesterüknek az
ellenség szeretetéröl szóló intését. (Máté
5, 43-48.)

Cyprianus, Sixtus és Laurentius.

A következőkben a vértanuság idejé-
ből megfelelő .korrajzzal három kiváló
egyéniséget mutatunk be, akik a sze-
retetmunkásság terén nagy tevékeny-
séget fejtettek ki s a Krisztushoz való
hűségükért maguk is vértan ui halált
haltak. Ezek Cyprianus, karthagói
püspök, kiváló egyházi atya, Sixtus

(Gerorne festménye után.)

római püspök és Laurentius. az előbbi-
nek diakónusa.

Karthágó püspöke a III-ik. század
közepén Cyprianus volt. Az üldözte-
tésen kívül még a pestis borzalmai is
ránehezedtek a lakosságrá. A pogányok
menekültek a városból, sokan otthagy-
ták hozzátartozöikat, rokonaikat, reg-
feljebb csak az örökséggel törődtek,
s a zavart egyesek rablásra használtak
fel, a betegeket magukra hagyták, csak
a saját életük megmentéséveI törődtek.
A keresztyének ellenben Cyprianus

püspökük vezetése mellett az önfel-
áldozó szerétetnek legszebb példáit
mutatták. Magának Cyprianusnak sza-

. vait használva, inkább ők törték volna
meg a vihart, mintsem hogya vihar
zúzta volna őket magukat össze. A
veszély idején kinek-kinek tehetsége
szerint állapították : meg a feladatát.
Egyesek pénzt adtak, mások személyes
szolgálataikkal segítettek a pestisben
szenvedőkön, egyesek ápoltak, kiszol-
gálták a betegeket, mások eltemették
a halottakat stb.' Még a keresztyéneket
üldöző pogányokról sem feledkeztek
meg j őket is testvéries szeretettel,
emberies érzéssel gondoztak s tőlük
telhetőleg segítettek rajtuk. Cyprianus



Jézus szellemében buzdította híveit az
ellenségeik iránt tanusítandó szeretetre:
"Mert ha csak azokkal teszünk jót..
akik velünk is jót tesznek, mennyivel
teszünk akkor többet, mint a pogányok
és a vámszedők? Ha Isten gyermekei
vagyunk, aki az ő napját feltámasztja
mind a jókra, mind pedig a gono-
szokra és esőt ad mind az igazaknak,
mind pedig a hamisaknak, úgy tet-
tekkel mutassuk meg, hogy mi áldjuk
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városnak társadalmi helyzete nagyon
szomorú képet mutat. A szegénység,
a nyomor nagy mérveket ölt. Augustus
császárnak egy rendeletéből arra követ-
keztethetünk, hogy Rómában 580.000
ember szorult könyöradományra azon
90.000-rel szemben, akik teljesen maguk
tartották el magukat. A keresztyénség
rnindent elkövetett, hogy Rómának el-
hagyottjain segítsen.

A Ill-ik század közepéről,~I1, Sixtus

Istentisztelet a katakombákban.

azokat, akik minket átkoznak és jót
teszünk azokkal, akik [üldöznek, ben-
nünket". Maga Cyprianus ugyan Vale-
rianus császár idejében vértanuságot
szenvedett, a keresztyéneket üldöző
pogányok felett mégis csak ez a sze-
retet diadalmaskodott.
ml Még csak egy képet a vérpad mellől
a római keresztyén gyülekezet életéből,
Sixtus püspök és Laurentius diakónus
szeretetmunkájáról és vértanúságáról.
- Az ókor végén, a keresztyén eszme
hajnalhasadásakor Rómának, e világ-

római püspök korából maradt reánk
egy adat, mely jellemzően mutatja,
hogy az egyház egyik legfontosabb
feladatának a n'yomorultak felsegítését
tekintette, a gyülekezet kincsét, va-
gyonát a szegényekre fordította, Sixtus
püspöknek valósággal szeme, füle, keze
hű diakónusa, Laurentius volt. Vale-
rianus császár alatt mindketten martyr-
halált haltak. Sixtust a katakombákban
fogták el épen akkor, amidőn isten-
tiszteletet tartott. A hóhér ott fejezte
le, ahol az úrvacsorát kiszolgáltatta.
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Három nap mulva már ahű diakónus

is követte mesterét a halálba. Róma
helytartója azt követelte tőle, hogy az
egyház kincsét szolgáItassa ki. Lauren-
tius néhány napi halasztást kért a
kincsek összegyűjtésére. :,Három nap
mulva Róma szegényeit, szerencsét-
leneit, rokkantjait állította a helytartó
elé, akikben az egyház Krisztus testét
látja és kincsét, vagyonát rájuk fordítja.
A helytartó erre haragra gerjedt és
Laurentiust tüzes rostélyon megéget--
tette. ,Ez a történet szintén jellemző
adat arra, hogy az egyház vezetői az
üldöztetés századaiban a szegényekről
való gondoskodást legelső feladatuknak
tartották.

IV. Keresztyén szeretet a diadal
idején.

A birodalmi egyház szeretetmunkásságának
jellemzése.

Attól az időtől kezdve, hogy Nagy Kon-
stantinus a keresztyén vallást hivatalosan
a birodalom vallásának ismerte el s a
keresztyének száma rohamosan meggya-
rapodott, a szeretetmunkásság az egy-
házban nagyjában szintén más jelleget
öltött. Most már az egyházon belül is
valóságos tömegnyomorral kellett meg-
küzdeni; ez a körülrnény egyrészről
bizonyos változtatásokat hozott létre
a gyülekezeti szegénygondozás terén,
amennyiben a munka megnövekedé-
sével a püspök mellett a püspöki ala-
mizsnaosztó, az ökonómus foglalt helyet
s a nagyobbarányú alamizsnaadás ér-
dekében már a jótékonység érdem-
szerző, üdvösséget, biztosító jelleget
hangsúlyozták az egyes egyházi szó-
nokok; másrészről pedig az egyéni
segítség háttérbeszorulásával az egyes
nagyo~b~rányú jótékony intézmények
alapítása kezdődik meg. Az ú. n. biro-
dalmi egyház idejének (~OO-600 Kr. u.)
szeretetmunkássága terén kiemelkedő
egyéniségek életéből, munkájából a kö-
vetkezőkben még szintén bemutatunk
egynéhány jellemző adatot. '

Az elsó nagy szerzetesek a szegényekért.
Nagy lBazilius, Márton pilspök és Nurziai

Benedek.

Az egy hái keleti részének kiváló
egyéniségei közül különösen Nagy

Bazilius (Vazul), a szerzetesi élet-
eszmény lelkes híve, alkotott egy
hatalmas intézményt a betegek, el-
hagyottak, a szegények és az utasok
javára. A kisázsiai Caezarea mellett
369-ben Kr. u. létesített hospiciuma
(ispotály) valóságos kis város volt,
melyben a betegségben szenvedők és
szükségben sínylődők felsegítését szol-
galtak. Teljesen elkülönített helyük
volt a bélpoklosoknak, akiknek az
emberi társadalomból kivetett sorsán
Bazilius azáltal igyekezett enyhíteni,
hogy kezelt fogott velük, átölelte; meg-
csókolta és maga ápolta őket. Az or-
vosoknak, betegápolóknak szintén kü-
lön lakásaik ·voltak. Nagy jelentőséget
ad Bazilius szeretetrnunkájának az a
körülmény, hogy az ipari munkát mély

,gyakorlati és szociális érzékkel bele
tudta, illeszteni jótékonycélú alkotása
körébe. Az em berszeretetnek eme te-
lepén kézművesek dolgoztak az intéz-
mény céljaira s ezáltal menedékhelyet,
munkaalkalmat adott a dolgozni aka-
rók számára. Mintha Nagy Bazilius-
nak hospiciumában Wichern és Bodel-
schwingh alkotásainak ősi rnintáját lát-
nók .. Méltán mondja Naziansi Gergely, I

hogy Thebaet száz kapujával, Babylon
hatalmas falait, Egyptorn pyrarnisait,
a Mauzoleumot, a rhodusi Kolosszust
Bazilius alkotása felülmúlta.

Nyugaton Tours (Galliában) püspöké-
nek Mártonnak szíve égett a szegé-
nyek ügyéért. Az elliagyottaknak eme
nagy pártfogója a, mai Szombathely
helyén, az ősi Sabariában született ~
319-ben. Már mint a római hadsereg- }.
ben szolgáló katona kiváló tanujelét s
adta nemes szívének. Amidőn Amiens k
kapujánál csapatával egy koldus mellett s
vágtatott el, más segítőeszköznek hiá- b
nyában köpenyét vágta ketté s azt h
vetette oda a könyörgő koldusnak. A d
következő éjjelen a félköpenybe öltö- s
zött Krisztus jelent meg Mártonnak o
álmában s így szólt az őt körülvevő a,
angyalokhcz : nMárton, katechumenus ir
így ruházott engem!" A keresztyén- g
ségbe való felvétele után remetévé a
lett s majd Poitiers mellett szerzetet k4
alapított. 371-ben toursi püspökké vá- Ic
lasztották. Ebben a méltóságában is hi
valósággal remete módra a legnagyobb d,
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gemet e város koldusai szölítottaklíel.
Felhívtak, nem szavakkal, nem közös
határozatukkal, 'hanem szomorú álla-
potukkal. Mert arnint ebbe a gyüleke-
zetbe sietve a piacon és a szük utcá-
kon keresztül jöttem és a kezeiken,
szemeiken megcsonkított s gyógyíthat-
lan sebekkel borított szerencsétleneket
láttam, a legnagyobb kegyetlenségnek
tartanám, ha erről a ti irgalmasságtok-
hoz nem szólanék, különösen akkor,
amidőn az idő is felszólít erre. Minden
időben szükséges ugyan, hogy az em-
bereket testvéreik iránt irgalmasságra
intsük, ~ inert mi is rászorulunk a

mi Urunk és Te-
remtőnk irgalmas-

ságára, - különö-
sen pedig most

ebben a nagy hideg-
ben" . Gyönyörűen
fejtegeti azt is. hogy
az irgalmasság mi-
ként emeli az em-
ber lelkét a ma-

gasságba. - Chry-
sostomusnak mély
keresztyén érzése
mellett már több

beszédében a kö-
nyörületességnek

mint az üdvösséget
megszerző eszköz-
nek a szerepe már
túlságosanis kidom-
borodik. Itt már a kö-
zépkor vallásossá-
gának .jellemző vo-
násával találkozunk.

Chrysostomus keresztyén lelkületére
legjellemzőbb az a beszéde, amit hí-
veihez bucsuzásűl akkor intézett, ami-
dőn irigyeinek és ellenségeinek csel-
szövései következtében száműzetésbe
kellett távoznia: "Mondd csak, vajjon
mitől remegjek? A haláltól? Krisztus
az én életem s nyereség a halál. Meg-
rémüljek-e a száműzetéstől? Az Uré a
föld és a földnek minden kereksége.
Rettentsen-e birtokaim elraboltatása ?
Semmit sem hoztunk a világra" semmit
el nem vihetünk innét". - Igy csak
az az ember beszélhet, aki egy ma-
gasabb világban, az igazság és a sze-
retet honaban él.

egyszerűségben élt és minden jövedel-
mét a szegények között osztotta szét.

Ennek a kornak a harmadik nagy
alakja a szegények sorsának felvétele
terén Nurziai Benedek (480-543) volt.
A Mónte Cassino hegyén alapított
szerzetének alapszabályai szerint a ko-
lostor celláriusának feladata, hogy a
gyermekekről, betegekről, utasokról,
idegenekről, szegényekről teljes buzgó-
sággal abban a tudatbau gondoskod-
jék, hogy erről majd az itélet napján
számot kell adnia. Az ajtóőrzőuek s a
priornak kötelességeiről is a külön-
böző szükségben levőkkel szemben
részletesen szól a
szabályzat. A karn-
pániai éhinség ide-
jén szintén Benedek
volt az első, aki a
szerzetnek összes
segítő eszközeit '

rendelkezésre bo-
csátotta a szeren-'

csétlenekkel
szemben.

A' nagy egyházi szá-
nokok a szegényekért.

Chrysostomus és
Augustinus. .

A IV -dik század
végének a gyakor-
lati téren működő

egyházi férfiai
között az első
helyen állott

Chrysostomus! . Nagy Bazilius, az első világhírű szeretet-
(Aranyszáju János.) intézmény alapítója. (Régi egyházi kép után.)
A keresztyén igaz- .
ságért, a keresztyén erkölcsért s a
keresztyén szeretetért.küzdött hatalmas
szónoki erejével. Már antiochiai pres-
byter korában oly. hírnévre tett szert,
hogya császár a 397~ben megürese-
dett püspöki székre hívta meg Kon-
stautinápolyba. Az elvilágíasultságot
ostorozó beszédei mellett különösen

I azok emelkednek ki, amelyekkel az
irgalmasság érzelmeit igyekszik hall-
gatóinak lelkében íelébreszterii. Mint
a többi beszédei, úgy ezek is főleg
közvetlenségük által hatnak. Egy alka-
lommal így szölt híveihez : "Felkeltem,
hogy ma egy igaz, haszn~s/és méltó
dologról szóljak ti hozzátok'. Erre e~-
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A negyedik század másik nagy egy-

házi férfia Augustinus is a hit gyü-
mölcsében, a szeretetben találta meg
azt az igazságot és azt a békességet,
amire lelke vágyódott. Ez nem is
lehetett máskép annak a férfiúnak éle-
tében, akinek olyan édesanyja volt,
mint Monika. A szenvedések Golgotá-
ját járta ez a kegyes nő fia miatt, aki
az igazságot kereste lángoló lélekkel,
de teste a szenvedélyek hatalmában
volt. Midőn Monika püspöke előtt sírva
panaszolta el szenvedéseit, a püspök
így vigasztalta:
"Imádkozzál csak
tovább az Úr-

hoz! Lehetetlen,
hogy az a fiú,
kiért oly sok

könnyet hullattál.
elpusztuljon" .

Igy is történt.
Augustinus Mi-

lanóban Ambro-
sius püspök bec
széde inek, min-
denek fölött pe-
dig Pál apostol
leveleinek hatása
alatt megtért s

igaz keresztyén
lett. Anyja még

megérte sokat
megsiratott fiá-
nak megtérését,
akiből később
: hipporegiusi

püspök s az egy-
ház szellemi
vezére lett.
Mint lelkipásztor, rnint egyházi szó-

nok legnagyobb gondját a szegények
ügyének felsegítésére fordította. "Ad-
jatoka szegényeknek - mondja egyik
beszédében -, erre kérlek titeket, erre
intelek, ezt elétek írom, ezt megparan-
csolom nektek. Ha nem adtok a sze-
gényeknek, úgy azt hiszik, hogy ~n
hijába munkálkodom közöttetek, Ok
várnak valamit tőletek. En odaadom
azt, amim van, én adok, amennyit
adhatok, de nem vagyok képes arra,
hogy minden szükségüket enyhítsem.
Minthogy erre én képes nem vagyok,
azért állok én most előttetek követség-

ben. 'Hallottátok az evangéliornot, di-
cséretet énekeltetek : .Aldott legyen az
Isten!" Jó magot vettetek, szavakat
visszhangzott ajkatok. A ti dicséret-
zengéstek azonban teher én rajtam, ezt
hordozom és reszketek alatta.' Test-
véreim, a ti hálaadástok csak a fának
a levele, gyümölcsöt követelek tőletek. "

Olympiaslés:; Paula, a nagy egyházi atyák
.női munkatársai,

Chrysostomus tanítványa és dia ko-
nisszája, Olympias volt korának legna-

gyobb jóltevője.
Jótékonyságát

olyan árhoz ha-
sonlították, mely
a földnek leg-
végső határáig

kiterjed, melynek
vízéből mindenki
rnéríthet. Jó szí-
vének szabályo-

zatlan nemes
hevűletét Chry-
sostomus igyeke-

zett a rendes
mederbe terelni.
Óvta attól, hogy

úgy szórja a
pénzt, mintha a
tengerbe dobná,
mert az Istennek
és a szegények-

nek tartozik
azzal, hogy

a ,rábízott javak-
kal meggondol-
tan és céltuda-

tosan gyako-
Márton legionárius megosztja köpenyét a koldussal.

(Don ner RáfaeJlszoborműve a pozsonyi dómtemplomban.)

roljon jótékonyságot.
Chrysostomus száműzetése idején

Olympias volt a legnagyobb erőssége
és összetartó kapcsa a szorongatott
konstantinápolyi 'hívők gyülekezetének.
A nagy egyházi atya szenvedése vég-
telen fájdalmat okozott néki, aminek
Chrysostomushoz írott leveleiben ki-
fejezést is adott. A nagy száműzött
azonban a jólelkű diakonisszát vigasz-
talta a következő szavaival ;: "Nem mon-
dottam-e meg neked már sokszor és
még mindig ismétel nem 'kell, hogy csak
egy szornorú dolog van az életben - a
bűn? A többi mind csak por és hamu".



Paula, .aki egy előkelő [római csa-
ládból származott, Hieronymus, a latin
Biblia (Vulgata) hfres fordítójának a
környezetében élt s Bethlehemben ván-
dorházat és kelostort alapított. Midőn
bőkezűségéért ócsárolták, így válaszolt :
"Ha majd egyszer szegény leszek s
nekem kell másoktól kérnem,. sokat
fogok találni, akik majd adnak nékem;
de ha az a koldus most nem kap

Chrysostomus (Aranyszáju) János, a nagy
emberbarát. (Régi egyházi kép után.)

tőlem semmit és meghal, ki lesz felelős
ezért?" Amidőn később ·tényleg közöl-
ték vele, hogy vagyona a jótékony-
ságára és alapításaira .elfogyott, Jézus
szavaival felelt: "Mit használ az em-. ' .
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bernek.fha az egész világot megnyeri
is, de az ő lelkében kárt vall, avagy
micsoda váltságot adhat az ember az ő

Ielkéért'?" (Máté 16, 26.) - Méltán
mondotta rója 'Hieronymus: "Melyik'
az a szegény, akit nem az ö ruháiba
öltöztettek, hol van az a beteg, akinek
nem ő adott enyhülést ?"

Augustinus és édesanyja:
Monika.

Ilyen lelkek kellenek nagyobb szám-
mal a mi világunkba is, s egyházunknak
s a közéletnek képe akkor majd szinte
önmagától hamarosan megváltozik.

H. L.

."Békesség néktek IH
Oh békessegnek áldott Fejedelme,
Bölcsődnél lelkem úgy elandalog,
Szent éjszakán a ftJldtJn seregeiue,
Békét hirdettek égi angyalok,
Uram Jézus, ez édes százatot
Csak hangoztaüák a vén századok,
Shiába mondták: "békesség, békesség"
Az Eg akarja most, hogy megszülessek.

Oh békességnek áldott Fejedelme:
Mit e világ nem ad, el sem vehet,
Add nékem, függvén rajt' sziu és az
Ama te igaz békességedet I [elmé,
Megtéresset béküljek meg Veled,

•

Luk. ev. II.. 14. Ján, ev. XIV., 27.
Ján. ev. XX., 19.

Ne nyomja bűnnek terhe szivemet.
A szeretetnek nagy parancsa által
Add, beküljek meg az egész világgal I

Oh békességnek áldott Fejedelme,'
Békéről ejtél bucsuszavakat,
S tanituányaid ktJztJtt megjelenoe.
"Békesség néktek 1" igy szólt ajakad.
Ha pályám uegén- rám borul az: est, .
"Békesség néked 1" súgd nékem is ezt,
.S mig lelkem ott csüng ama szebb

[hazdmon,
Szemem azalatt csendesen lezárom.

Sántha Károly.
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Magyar erdők báboruia,
- Regés jelkép a magyar multról s a magyar jövendőröl. -

- A .• ~uther-Naptár" pályázatán 1000 koronával jutalmazott pályamunka. -

Irta: Hamvas József.

1. A Golgotha.
Öt esztendőn keresztül a dicsőség

aranyos glóriája övezte a magyar nem-
z~tet. Mert nagy tud lenni a mi népünk,
folségesen nagy, ha akar. A monarchiát
aláásta a szláv vakondok-munka, szét-
hullott volna a világháboru első hullám-
torlata alatt, de a magyar faj hatalmas
~Ilamalkotó ereje kemény kézzel fogta
ossze a meglazuit részeket és amikor
fenséges titáni alakja belépett a küz-
delembe, az apró cselszövések szálai
megsemmisültek.

A magyart kellett a bomlasztásnak
íelőrölni, hogy rnunkáját bevégezhesse.
Pusztította is ellenség és jóbarát. Min-
den veszedelemben elől küldték a ma-
gyar ezredeket. Őket irtotta első sorban
az ellenség tüze és a saját hadsere-
günkben kigyózó árulás. Bent az or-
szágban fizetett rombolók és téveteg
lelkű együgyüek aknáztak alá a pillé-
reket. Becsületes embert a legkönnyebb
~egcsalni. Becsületes nemzetet a leg-
könnyebb hazugságokkal félrevezetni.

Igy ~ö~etk.ezett az összeomlás. Hány
ellenségtől fizetett ágens dolgozott ak-

. kor a vezető politikusok között, a had-
s~regben, a határvármegyékben. a saj-
tob an, ez a maga' széles valóságában
sohasem fog kiderülni. Csak úgy buk-
kan~u~k a nyomára, mint a mérges
talajviznek, hogy itt is, ott is, ez is,
az is. .

Omlott mindenfelől az aláásott ezer
éves épület. Dült a törmelék és temetett.
Millió meg millió darabja egy-egy em-
ber. A legtöbbje az ütődéstől kábultan
gördült tovább. Fájó kétségbeeséssei
azok, akik tudták, mi történik.

.Igy állított be a forradalm as novem-
berben Kerekszeghy András, honvéd-
f~hadnagy, a csanaki hegyben édesapja
kis. házába. Arany csillagjai, sapkaró-
zsája letépve. Kéthetes viszontagságos

Jelige: Ha az anyaf6ld elkeseredik,

úttól rongyosan, piszkosan, éhesen.
Némán szállt le a ködös alkonyat. A
lámpa sárga fényénél egymással szem-
ben ültek az asztalnál apa és fia.

- Hát ezért szenvedtük a poklokat
édes apánl!? '

- Igy kellett ennek jönni, fiam
felelt tiszta nyugalommal az öreg é~
végigsimította ősz, tömött haját. Aztán
megfogta az előtteálló borospohár talpát
és nézte az ital csillogását. Persze, hogy
nem lehetett máskép.

- Megérdeme1tük-e? Becsületesen
kitartottunk. Hány magyar élet veszett
el ! Aki megmaradt és nyomorékká
nem lett, ifjuságának drága négy esz-
tendejét dobta el. Hiába I

- Dehogy! Dehogy! Minden becsü-
letes dolog erőt kamatozik. Minden
hitványság megmérgezi azt, aki elkö-
vette. Amit jót tett a magyar, azért
meg lesz a jutalma..

- Azt mondtad, hogy így kellett
jönni annak, ami jött.

- Bizony. Mert szótfogadó, becsü-
l,etes em berek voltunk, akik gonoszokat
es együgyűeket támogattunk igaz lélek-
kel. A mi munkánk tisztesség volt, de
azok, akik a.munkát nektink beosztották,
azok tévesztették el a dolgot. Mi jól
h?rdtuk a követ, de az építőmesterek
hibáztak el a tervet, azért dőlt le a fal.

- Es maga alá temette Magyar-
országot I

- Magot temetett a földbe. Kihajt
az, ne félj!

-:- De mikor P Megérjük-e? Meg-
látjuk-e valaha, hogy nem szenvedtünk
híába?

- Az az időjárástól függ, fiam .
- Az európai helyzettől?
9_ Attól is, de még inkább attól,

hogy milyen hamar heveri ki ezt a
fásult kétségtieesést a magyar.

- Mit tegyünk?

•



- Ma még semmit. Egy hónap, egy
esztendő kicsiny idő egy nemzet éle-
tében. Várjunk, figyeljünk.

- Nem tudok! Eg alattam a föld.
Pusztítani szeretnék. Elsöpörni azokat,
akik idejuttattak.

- Persze, persze! Ha volna még
száz ilyen elszánt ember. De nincs.
Azért várni kell. Pihend ki magadat.

- ~pám ilyen közönyös l
-.:...En, fiam? - és fellángolt az

öreg arca. Nekem mondod P
Tbrkomat szorítja a keserűség. Ele-
temet öli meg idő előtt. De aztán
nyugalomra int valami: a változó
földi dolgok. fölött lakó változatlan
örök igazság. Ez pedig azt mondja
nekem, hogy -azért nem veszett el ezer
esztendős pusztítástól sem a magyar,
mert itt magyarnak kell lenni. Európa
testében olyan darab a magyar, ami
nélkül nincs élet. Ha a magyar egyszer
azt mondaná: "Semmi közörn Európá-
hoz!" ez a földrész belepusztulna.

Hallgatásba merültek. Csöndesen
megitták borukat és ft csanaki dom-
bokra leszállt az éjszaka.

II. A végrendelet.

És még sokáig nem volt magyar.
Csak ott, ahol. salak-ellenség sze-

metje ömlött a tiszta magyar vetésre.
Ahol csendes lelkű, tiszta életük al-
konyába hajló tisztviselők magas pol-
cukról, elmentek, ahol a világtól félre-
eső szegény vasuti bakter panasz nél-
kül hagyta el évek óta szeretettel
gondozott házatájat. Ahol börtön, bi-
lincs, korbács írtott bennünket. Ahol,
szemtelen gúny és durva gőg vert az
arcunkba. Ahol bűnténnyé lett a ma-
gyar dal és a magyar szó. Ahol isten-
tiszteletre parancsoltak bennünket és
imádságot mondattak elénk a magya-
rok vesztére. Ahol a hivatalos asztalok
mellett elgyengült karoknak földet
kellett talieskázni. követ hordani, fát
vágni, zsákot hordani, hogy éhen ne
haljon a család. Ahol hitvány árulók
néhány korona díjért ártatlanokat je-
lentettek föl és kergettek halálba.
',' Csak ott volt a magyar.
o Itthon, ahol lehetett volna szabadon,
nem volt magyar.
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Kerekszeghy András levetette a ka-

tonaruhát és csöndes emberré lett. Meg-
fogadta, amit az apja mondott és várt.

De nem tétlenül. Bejárogatott Győrbe
és egypár jó emberre akadt, akikben
nyugodt külső alatt ép úgy égett az
elkeseredés, mint benne. Akik kivetet-
ték volna a világ tengelyét, ha meg-
menthetik vele a magyart. Négyen lettek.
Szoros szövetségben. Mindíg készen
és mindenre készen. Ha' találkoztak,
csak egy-egy szó esett közöttük, de
ebből tudták, hogy egyet gondolnak:
Olyan idők jártak, hogy vigyázni kel-
lett. Idehaza is veszedelem volt, ha
megtudták az emberről, hogy magyar.

Hanem a csanaki kis házban, ha
össgejöttek, aztán ott ült az asztallőn
az öreg Kerekszeghy, akkor föllobogott

,a szivük a nagy magyar éjsiakában.
Négyen voltak a fiatalok. A vihar hozta
össze öket.

Kettőt a származás kötött ehhez a
a tájékhoz. Kerekszeghy Andrást meg
iskolatársát és katonapajtását, Halász

. Dénes újságírót, aki most sógora vál-
lalatánál dolgozott az irodában, hogy
ne egyék kegyelem kenyeret. A másik
kettő messzirül jött. Gyergyai Adorján
székely vér volt, harminc esztendős
tanár, akit éjjel szöktettek meg jó ba-
rátai, mert az oláhok bevonulása után
kemény magyar beszédet mondott a
fiuknak az iskolában. A negyedik szelíd
természet, ki se nézné az ember belőle,
hogy bejárta a szepesi német falvakat,
szervezte az embereket, már az .éjjel
is meg volt állapítva, amikor a batiz-
falvi, lőcsei és merényi határban meg-
gyújtják a jeladó kazlakat, aztán neki
a cseheknek! Valaki elárulta. De jó
szíve van. a cseh nek, szólni is lehet
hozzá a zsebén keresztül, egy kis pénz-
ért áteresztették a határon. Igy került
Győrbe Müller Sebestyén, aki szorgal-
mas szepesi kereskedő létére itt is
igen jól megkereste a kenyerét.

Ha együttültek a. ,csanaki szobában,
megindult bennük az elkeseredett ma-
gyar szó. Az öreg Kerekszeghy pedig
nyugodt, derűs arccal hallgatta őket.

- Hát nem tudunk fölszabaduIni ! -
fakadt ki Kerekszeghy András. A világ
legsilányabb népei ülnek rajtunk és
nem tudjuk elkerget ni őket!

3
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Azt hiszem, hogy ez a szeren- - Elhiszitek-e, hogy teljes józan-o

csénk, - felelt fontolgatva az újságíró. sággal beszélek? Elhiszitek, hogy jól
Ha nagy, erős műveltségű nemzet nyo- átgondoltam és pontosan kiszárnítot-
mott volna le, akkor erősen megfogyat- tam; amit mondok?
koztunk volna az elnyomás alatt, Oe A rászögezett tekintetekből olvas-
így ezek lekorhadnak rólunk, a küz- halta a feleletet.
delemben még jobban megismernek - Akkor adjátok becsületszavatokat,
bennünket és meglássátok mi leszünk hogya mai naptól kezdve törhetetlenül
majd valamennyinek a vezetője. és habozás nélkül azon dolgoztok,

- Oe az áldóját! . - vágott közbe amivel most megbízlak titeket!
a székely, - addig nem várunk! Csak A négy fiatal ember szótlanul nyúj-
egy kicsit kapjunk erőre idebent ! Fo- totta kezét, az öreg sorban keményen
kossal, fejszével kerget jük ki vala- megszorította valamennyit. '
mennyit.. - Figyeljetek ide. Feltétlen bizalmat

- Akkor is én megyek haza elő- és vak engedelmességet követelek. Nem
ször, - mosolygott Müller, - mert mondok el mindent, mert nagy és bor-
a csehnek idebent is, körülötte is csak zasztó dolog. Talán valamelyitek vissza-
ellensége van. Nem kell más, csak ~gy retten ne, vagy később érezne lelkitur-
kicsit legyen viharos idő, ez a kártyavár dalást, Magam viselem az egész fele-
összedül. . lősséget.

- Aztán? - kérdezte nagy nyuga- Egy kis szünetet tartott. A hallgató-
Iommal az öreg Kerekszeghy. ság várta a borzasztó kijelentést.

A négy fiatal ember csodálkozva - Azt kivánom tőletek, - folytatta
nézte az öreget. Az pedig úgy beszélt, tovább nyugodt hangon, - hogy min-
mintha látomása volna: den erőtöket és lelkesedésteket arra

- Ha mindenki szépen hazamegy, fordítsátok, iJogy Magyarország minden
akkor aztán jó lesz minden? Vissza- síkján fákat ültessetek.
megyünk a városainkba, ahol letépték A négy hallgató kétel kedve nézett
a lobogóinkat és megkorbácsolták az egymásra.
asszonyainkat ? Aztán bankettek lesz-' - Megmondtam. hogy teljesen jó-
nek és mámoros kibékülés? Nem, fiuk, zannak és épelméjűnek kell tartanotok
nekem ez nem elég 1 Európa olyan engem. Mert az is vagyok. Pontos

. gyalázatosan hálátlan volt velünk szem- számítások alapján mondom, amit
ben, hogy megérdemli a büntetést, vagy moudok. Egyebet nem mondok el,
legalább a tanúlságot. Ezer esztendeig 'mert magam vá~tam a felelősséget.
jót tett Európával a magyar. Nem Tehát fákat fog ültetni. Különösen
köszönték meg neki. Hátha megfor- az Alföldön, a ikes vidéken, sürű
dítaná a játékot és azt rnondaná : erdőket. Másfelé is sok gyümölcsfát.
Amíg áldoztam értetek, nem tanultátok Az agitációt könnyű bevezetni. Erdein-
meg, hogy Magyarország nél kül nem ket elvették, az országnak fára van
élhet Európa. Mi mindent kaptatok és szüksége. Ne legyen egyéb gondotok.
kaptok tőlünk, nem is tudjátok, úgy Kezet adtatok rá. Megteszitek.
rászoktatok, hogy azt hiszitek, ez nem is - Megtesszük ! - felelt zavarodottan
lehet máskép. Es ha egyszer azt rnon- a hallgatóság.
danánk: Többet nem adunk! Nomilenne Aznap sehogyse indult meg már kö-
akkor! Az lenne a borzasztó pusztulás! zöttük a beszélgetés. Mindenik tépe-

Mindenki érezte, hogya lelke leg- lődött. Nem tudták, mit gondoljanak
mélyéböl beszél az öreg. Olyan han- az öregről. Ha ránéztek. nem kételked-
gulatok törtek elő belőle, amiket eddig hettek. hogy teljesen józanul beszélt.
rejtegetett, de most megértek arra, Oe mégis! A fák!
hogy kimondja őket. Nem beszélt szen- Elszéledtek és még az éjjel meghalt
vedéllyel. Az igazságba vetett hit ren- Kerekszeghy István. Iratai között ott
dületlenségével beszélt. Úgy hangzott, .. volt rendelkezése fia számára: Egy
amit mondott, mint valami magasság- irás és öt leragasztott levél. Az irás
ból zendülő itélet. részletesen megszabta, hogy akis és
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Magyar imádság, - magyar akarat.
A "L~~her Naptár:' számára rajzolta: Kassa Gábor.
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nagy Alföld melyik vidékére milyen
fák ültetendök. Csupa gyorsan növő,

. erőslombú fák.
A levelekról úgy intézkedett, hogy

az első levél halála után öt esztendő-
vel, ősszel bontandó föl. Aztán minden
következő esztendő őszért a következő.

Ill. Az első levél.
Az öreg Kerekszeghyt eltemették az

akácfalom bos temetőbe és a négy fiatal
emberre ólomsúlyként nehezedett a
nagy fogadalom. I .

A székely tanár szívós idegrendszere
kapta vissza legelőször erejét. Nekiállt
a kutalásnak és egy kis füzetben a la-
posan megokolva írta meg, meanyire
szükséges a faültetés Mágyarországon.
A fásult, fáradt nemzet félmámorban-
olvasta a könyvet. '

Müller Sebestyén a kérdés gazdasági
oldalát fogta meg. Csöndben szervezett,
agitált és pénzt kezdett gyűjteni. Mikor
már annyira volt, hogy meg lehetett
kezdeni a munkát, kiosztotta a másik
háromnak is a szerepet.

Nehezen mozdult a magyar. Városról
városra, faluról falura kellett' menni.
Mindenütt szinte egyenkint kellett meg-
győzni ~.zembereket. Mégis megindult a
dolog ..Oszre már elkezdődött a Iaültetés,

Mekkora hatalom lehet négy ember
is, ha egyet akar, a következrnények
megmutatták. Tavaszra már igen széles
területen folyt a munka. A rákövetkező
esztendőben fiatal fákból nagy üde
erdőségek zöldeltek a szikes kopárság
helyén. Annyira bele tudták vinni a
köztudatba törekvésüket, hogy a gyü-
mölcsfa ültetés is általános lett. A
vállalkozás gazdaságilag is erösödött.
A növekedő fákkal anyagi erejük is
egyre nőtt. Külföldi vállalatok kezd-
tek érdeklődni iránta és nagy pénzeket
igértek a részesedésért. Müller azonban
konokul kizárt minden idegen pénzt.
Már bontakozott előtte a terv hatalmas
körvonalaival, Mindenféle famegmun-
káló gyárak forogtak elméjében, óriási
vállalkozások. Mert Magyarország élel-
mezés dolgában a legolcsóbb állam
maradt, azért a munka is itt lehetett
a legolcsöbb.

Ehhez járult, hogya harmadik esz-
tendőben szokatlanul hideg nyarat élt

át Közép-Európa. Az Alpesekben nem
olvadt meg a hó. Svájcban, Tirolban,
Stájerországben még [úiiius és július
hónapokban is havazások voltak. i

A negyedik esztendőben megismét-
lődött az eset.. Oe még nagyobb rnér-
tékben. Ausztriában, Csehországban
nedves hideg volt egész nyáron. Erdély-
ben és a Balkánon állandó havazások
voltak.

A rendkívüIi időjárás magyarázatának
nekiesett a tudomány. Könyvek jelen-
tek meg a föld kihüléséről, a Golf-
áram megváltozásáról, a sarki jég.
rnezök terjedéséről. Tudományos viták
folytak mindenfelé. Oe, ami a leg-I
fontosabb, senki sem tudott rajta segí-
teni. Ki is gondolhatott volna erre? 1
Ki vehetné föl a harcot a természettel ? ~
Itt csak néma megadásról lehet szó.

Az ötödik esztendőben Közép-Euró-
pában sehol sern érett meg a gabona't
csak Magyarországon. "

Az év őszéri izgatottan gyült össze]
a négy ember a csanakí házban, mert3
itt volt az ideje, hogy felbontsák az~
első levelet.

ünnepjes meghatottsággal állták kö·'
rül az asztalt és Kerekszeghy íetbon-]
totta a borítékot. Ez volt a levélben: E

.Ebben az esztendőben csak Magvar-
országon erik meg a gabona." ,

Semmi több. Oe ez a néhány sor~
belevilágított a rejtelmek egész szöve-ű

. vényébe. Ha az öreg Kerekszegby']
tudta, hogy ez így következik, akkor']
a rendkivüli időjárásnak a Iaültetéssele
összefüggésben kell lennie.

Nemcsak a magyar nemzet volt hátÖ
ezer esztendőn .keresztül Európa élte.tt
tője, védel rnezője minden pusztító ve- g
szedelem ellen. A magyar medence?
adta életéhez a meleget. Széles róna- ~
ságain átizzott a levegő és ez Iütötte 'l
egész Közép-Euröpát. Innen született
a' nyár, az egész élet. Magyar szivekli
meleg bátorsága mentette meg a művelt ei
világot, mikor jött a népek zivatarja,
hogy kioltsa az oltárok tüzeit, A magyare
föld meleg szíve sugározta szét az t
éltető áldást. Ezt nem tudták, azt nem .
akarták tudni. Most az erdők lombja -
betakarta a meleg katlant. Ahonnan u
forró, éltető sugarak áradtak szét, mosns
hűvös, nedves erdei szellők lengedeznek ..
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IIV. Az utolsó levél. - Nem. Hanem a vasutakat a ten-

gerek felé. A főbb vonalakat.
A nagy csöndben gondolataikba - Nem lehet fenntartani a közle-

merültek mind a négyen. Rettentően kedést. Svájcban, Tirolban, Stájerban,
fönséges szörnyeteg volt az, amivel Erdélyben már most is alig járnak
most egyszerre szembekerliltek. Egy vonatok. Fiurne felé a mult ősz óta
világrész pusztulása I nem ment vonat.

- Folytassuk-e? - mondta této- - Mégis I - töprengett Müller. -
vázva Halász Dénes. Hátha jó volna! De megvárom a kö-

- Folytassuk I - fakadt ki kerné- vetkezőlevelet.
nyen a székely. Még öt esztendő van Eljött a tél. Nem túl hideg, de
hátra. J'.ddig ki kell tartanunk. Háború nagyon nedves és rendkívül sok hóval.
ez. Az öreg üzente meg a háborút' Eljött a tavasz, de csak a naptárban.
Európának. Mi az ő katonái vagyunk. A napsugarak hidegen csillogtak. A
Fölesküdtünk neki, nem hagyhatjuk hótakaró nem olvadt meg melegüktőJ.
cserben a zászlót. Még júniusban is jégtáblák usztak

_ Meg kell tennünk végig, _ néha a Dunán, a Szaván pedig akkor
mondta szomorúan Kerekszeghy, akire indult meg a zajlás. Az Elba még
egész súlyával nehezedett a felelősség. Drezdáig be volt fagyva. Francia- I

amit apja csak magára akart venni. országban akkor kezdett levelesedni
a szőlő, amit a tavalyi fagy megkíméli.

- Gabonát kell vetnünk minden-. Európa most már kezdett öntudatra
felé - szóJt elgondolkozva Müller ébredni, hogy itt meghalt az élet •.
Sebestyén. Meg még egyet I Meg kell
akadályozni a bevándorlás! Magyar- Hatalmas kivándorló társasázok ala-
országba. Mert ha öntudatra ébrednek kultak. Napsütéses vidékeket rnuto-
Európa népei, hogy csak itt lehe! . gattak falragaszaik, ahol meleg róna-
megélni, jönnek és agyonnyomnak ságon huIlámzott a vetés. Az ernberek
bennünket. Igy majd más világrész ek téli ruhákba burkolódzva 0IvJl~1~k.
felé áradnak. Európa nagy 'városaiban. De még

mindig azt hitték: Hátha! Nem lehet,
- Ki fog ürülni Közép-Európa, - hogy mindennek vége legyen itt. Meg-

mondta szomorúan Kerekszeghy. - a fordulhat az idő.
farkasok és medvék tanyája lesz. EI- A magyar medencében kivirágzottak
jönnek majd az eszkimók és az iram- a fák, zöldelt a vetés és látszott, hogy
szarvasok. A nagyszerű kultúra helyén meg is érik a kasza alá.
kutyaszánon vágtatnak majd a szamo- Aratás előtt nagy titkos szerződé-
jédek. sekről hullott le a lepel.vá szomszédos

- Hát volt bennük emberi szív? - államok szövetkeztek, hogy aratás után
tört ki a székely. Mikor minket halálra rajtaütnek M~gyarországon és elveszik
itéltek I Részvétlenül bámult ránk az a gabonáját. De nemcsak egy szöve tc'
egész világ, amikor rabságba hajtottak ség volt, hanem három. Volt olyan
millió meg millió magyart I Ha farkas- furfangos nép is, amelyik benne volt
szív volt bennük, mért ne lakjanak valamennyi szövetségben. Árulásból
fényes városaik helyén a farkasok? kiderült a terv és egymásnak estek

Müller Sebestyén a heves kifakadás volna a rablók, de az alsóbb néposztá-
lati gondolkozott. Aztán fontolgatva Iyok annyira megritkultak már a kiván-
ezdte: dorlástól, hogy ekkor ébredtek tudatára
- Szeretnék még másvalamibe is gyengeségüknek, Magyarország meg

elekapni. De nem merek. Megvárom / erős hadsereggel állott készen. Nem
következő levelet a jövő esztendőben" volt tanácsos kikezdeni vele.
- Mi az? - kérdezte az ujságíró. Eljött az ősz. Müller Sebestyén türel- .
- Azon töröm a fejemet. hogyha metlenül várta a második levelet. Együtt

urópa megürül. nem volna-e jó benne voltak megint mind a négyen. A fiu
isszevásárolni, ami értékes? fölbontotta apja levelét. Megint rövid

- Havat meg jeget? volt. Csak ennyi:
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"Vegyetek meg az üresen maradt

gyárakat. ha potom áron kapjátok.
Nem kell még üzembe helyezni, csak'
apolni, hogy el ne pusztuljanak. Min-
den ipartelepet es bányát, ha igen
olcsón kapható .. Főleg a uasutoona-
lakat valamennyi tenger felé I A mi
oltalmunk alatt fejlődött ki a nyugat
gazdagsága. Meg eddig nem kaptunk
belőle semmit. Elvenni I Megillet I

- Ez az! - kiáltott föl Müller.
Ugye, hogy megmondtam! Milyen pon-
tosan kiszámította az öreg! Most már
neki merek menni. Vásárolni fogunk!

A kivándorlás oly méreteket öltött,
hogy a hegyes vidéken, ahol az egész
esztendőben megmaradt a hó, már egy
lélek sem lakott. Közép Európa lakós-

liágának kilenc tizedrésze más világ-
részekbe költözött. Az északi népek
vonultak le lassan dél felé és ahol
azelőtt életet adó szántóföldek, vete-
ményes és virágos kertek voltak, ott
most a hó alatt megtalálta a maga
moszat eledelét az ifamszarvas.

Európa népei a legvakmeröbb kisér-
~ leteket tették földjük megmentésére.

~é~ány'at<at gyújtottak föl, hogy át-
melegítsék v~le a földet. Kémiai szetek-
kel kíserl~ték~ meg visszavarázsolni az
életet adó "meleget, Egy-egy kis terü-
leten el.Is tudták\olvasztani a havat.
De a fagyasztó ölelésböl nem volt
menekülés. Müllerék potom pénzen
hallatlan értékeknek j~ottak birtokába.

Vasutak, gyárak, ipartelepek, bányák,
fürdőhelyek. előjogok, egész bankok
valamennyi vállalatukkal. .

A harmadik levél csak ennyit mon-
dott:

..Folytassátok 1'; \
Nem is volt szükség a biztátásra,

Gabonaüzleteik rengeteg pénzt hoztak
és pénzüknek értéke is állandóan emel-
kedett. Könnyű volt vásárolniok.

És Magyarországon nőttek az erdők.
A negyedik levél esztendejében Közép

Európa lakatlan pusztasággá lett. Csak
a Müllerék által vásárolt telepeken pis-
logott egy kis élet, mint valami hal-
dokló reménység. De a széles nagy
hóvilág most már Magyarországra is
elküldte hideg leheletét. Későbben in-
dult meg a természet fejlödése, nehe-
zen érett meg a gabona. Mikor ősszel

a negyedik levelet felbontották, rettentő
itéletet olvastak belőle:

"Az idén termett gabonábál egy
szemet se adjatok el, mert a jövő
esztendőben már Magyarországon sem
érik meg a gabona."

Mit tegyenek? Mi lesz most? Az az
itélet, rnely Európát megfagyasztotta,

. Magyarországot is meg fogja semmi-
síteni ? Mit akart az öreg? A nagy
sírba, melyet a rnegtorlásnak ásott,
utolsónak akarta temetni hazáját? Csak
azért adott még neki négy e~ztendő
életet, hogy lássa a kegyetlen Európa
pusztulását, aztán, hogy látta az ítéletét,
megsemmisülésbe hulljon maga is?

A néma kis társaságban megszólaIt
Kerekszeghy :

- Fiuk! Eddig eljöttünk édes apám
parancsára. Minden ugy történt, ahogy
előre kiszárnitotta. Az ő emlékére kér-
lek titeket, várjuk ki még ezt az egy
nehéz esztendőt. Fejezzük be rnunkáját
egészen.

A többiek ráhagyták. Pénzcsoport juk
olyan erős volt, hogy könnyen össze-
vásároihatták az egész ország gabo-
náját.

Az ötödik levél esztendeje' szomoru
volt. Még későbben jelentkezett a ta-
vasz. A sajtó Halász Dénes vezetésével
figyelmeztette a gazdákat, hogy az idén
ne vessenek gabonát, mert olyan idő-
járásra van kilátás, hogy nem érik meg.
Nagy megdöbbenés lett erre. Hát Ma-
gyarország is elpusztul? Itt is elkapta
a kivándorlási láz az embereket. Csak
azzal lehetett visszatartani az embere-
ket, hogy élelmezésük biztosítva volt.
Ha szüken éltek is, nem volt nyomo-
ruság. De mi lesz jövőre?

Megint összejöttek a négyen. hogy
fölbontsák az utolsó levelet. Ez volt
hát az utolsó itélet. Az' uj élet vagy
a megsemmisülés. .

Az utolsó levél íg~ szólt:
.Lattátok, hogy megtörtént minden

amit megírtam. Megakarták ölni a
magyart. Europa azt hitte, hogy meg-
élhet, Magyarország nélkül. Megmu·
tattuk nekik, h015Y mivé lesznek, ha
mi nem segiiünk nekik. Betelt e mer
tek. Itt a rettentö tanulság. Eleg volt.

A magyar föld es a magyar nép
hárítja el Europárol a halált. Vala



eMienÍ? a Tisza

*) Az alapeszmének kilejezéséhez az alkalmasnak talált meseszerű keretet Lóczy Lajosnak,
a nagy magyar földrajz-tudósnak szerzővel Balatonlüreden néhány héttel halála előtt folytatott
beszélgetése szolgált atta. E szerint annak, hogy Európában magasabb szélességi fok alatt is tenyé-
szet van, három oka van: a Golf áram, a Szahara sivatag és a magyar medence. Az ..előbbi
kettő enyhíti 3 téli hideget, a legutóbbi adja a nyári meleg et a Balkán és az Alpes hegyektől
északra fekvő területek számára. Részletes számítások alapján kimutatta, hogyha a nagy és kis
Alföldön nagyobb méretű erdősítés lesz, főleg, ha a sz ikes vidékek et beültetik, Közép-Európa
hőmérséklete 'jelentékenyen alá száll. H•..1,

hányszor a torteneíem -ousztitá vészt
küldött a világra, mindig ezen a földön
omlott össze. Csak eddig jött a tatár
és a török. A bomlasztó lelkű szláo-
ság tönkre tette volna Európát, ha a
magyar nemzet ezer esztendőn keresz-
tül meg nem akadályozza az iszaki
és déli szláuok egyesülését. Európa
gondviselése Magyarországon lakik.

Most láthatják a balga rövid látók,
mit köszönhetett a műuelt nyugat a
multban Magyarországnak. Most érez-
hetik a hálátlan gonosz lelkek, hogy
Magyarország tonkreteteleliuropa rom-
lását jelenti. Békesség, virulás csak
akkor lesz újra ezen a földön, ha
Magyarország újra egész lesz és elfog-
lalja' méltó helyet a nemzetek sorában.

Komoly tudós barátom figyelmez-
tetett rá, hogyha a magyar aljöldeket .
fával ültetjük be, öt esztendő alatt
tizenhat fokkal süiyed Közép-Európa
hámerseklete és ez a hősűlyedés évről-
évre nagyobb lesz, mert Magyarország
medencéje fűti Közép-Európát. Ez a
föld hozza anyarat.*)

I

.Mienk a Tisza, mienk a Duna,
/{ llág, a Herned. EI .Maros és az alt,
.Mienk e földnek mindenlk röge,
.Mert mindenikre magyarr vérr omoIf.

$zaggassanak be» ezer darabra,
IIl/jon közötfünk ezer égnyi gát:
.Mi összeforrrrunk, mi mégis élünk,
$ a magunk jussen nem hordunk igál.

$zerrencséflenné, rebbe lehetett,
De szolganéppé nern lesz a magyarr!
Xarrunk békót lép s egymást eléri,
$zakadjon ber ránk gyilkos ziveisr l

'1
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Tudom, hogy mindent ugy tettetek,

amint elrendeltem. Magyar kézben
Europa egész vagyona. Meghódítot-
tunk ezerszer annyit, amennyit tőlünk
elraboltak. Jöjjön el hát az idő, hogy
hasznát is vegyétek

Az erdők hozták a halált. Az erdő-
ket kell eltörölni, hogy ú; élet legyen.
Mihelyt lehullottak a lombok es meg-
staradt egy kicsit az avar, föl kell
gyujtani minden újan ültetett erdót.
Ha benne vesznek ipartelepeitek, hadd
vesszenek, van elég, ami kárpótol
helyette.

Le kell égetni az erdőket. Aztán,
ha belesüt a nap a hamuba, megint
átmelegszik a magyar kemence és

Europa föltámad. .
Vele a világbiró, hatalmas magyar-

ság!
A négy embernek könny csillogott

a szemében. Szétlanul szorították meg
egymás kezét. Itt volt a megváltás !

Októberben hamvába hulIolt az egész
rengeteg erdő' és novemberben a Kár-
pátok alján kinyiltak az ibolyák.

Judásainknak, Pilálusink~ak
Dacos nagy hitlel kiáltjuk oda:
Győztetek, buktunk, mégis mi győztünk,
.Merri mienk a "harrmadnap" joga.

Jogos jogunkat, hermednepunkei
EI nem reboljs se kereszt, se sírr;

, $ husvéti plrrel, [elpetient einrel
Nem vas, nem árrmány, a pokol se bir.

Husvét hitével magasba nézve
$ egymást kerresve megyünk előrre :
Egymásba ömlő vizeinh menién
Minden magyarnak egy a jövője!

Szalay Mihály.
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Tbessedík Sámuel.
(1742.-1820.)

- Halálának századik évfordulója alkalmára. -

Thessedik Sámuel.

A név, melyet e sorok fölé írtunk,
hosszú évtizedeken áf a feledés porátóI
volt borítva és a világháborúnak kellett
eljönnie, hogya nemzet figyelme ismét
ráterelödjék érdemes viselőjére, aki egy
századdal ezelőtt gazdasági törekvései-
vel, életrevaló gyakorlati eszméivel (p. o.
a többtermelés, faültetés) és saját ere-
jéből létrehozott alkotásaival európai

hírre tett szert:
híressé tette Szarvast
is, melynek ev. gyü-
lekezetében 52 évig
mint lelkész rnűkö-
dött. És Thessedik
meg is érdemelte
hírnevét, mert nem- .
csak hogy lelkipász-
tor volt a javából,
nyájának fáradhatat-
lan gondozója, ha-
nem széles látókörü
pedagógus,továbbá
a mezőgazdaság ja-
vításának, a magyar
ipar fejlesztésének
lánglelkű apostola,
az okszerű gazda-
sági szakműveltség
előharcosa, kima-

gasló nemzetgazda-
ságtani író és első-

rendű praktikus
gazda. Annál szomo-
rúbb, hogy ép saját·
honfitársai és hitsorsosai legkevésbbé
tárnogatták ; hogy sokszor gúnnyal és
méltatJansággal illették, aminek követ-
keztében összes alkotásai porba hulltak,
egyetlen" oly műve sincs, mely túlélte
volna. Oe azért mégsem élt hiába.
Eszméit most kezdik felkarolni, a taka-
rékos és okszerű gazdálkodás hívei
mind gyakrabban hivatkoznak rá és
azért ideje, hogy szerető kegyelettel
mi is felújítsuk emlékezetét és nemes
példájéből buzdítást merítsünk az alko-
tásra és hasznos tevékenységre, mert

egyedül ez mentheti meg a nemzetet
és támaszthat ja fel Nagymagyarorszá-
got ! Nekünk lutheránusoknak meg két-
szeres kötelességünk erről a jeles ern-.
berünkről halálának századik fordulója
alkalmából megemlékezni.

Thessedik Sámuel ev. papi családból
származott, de korán elvesztvén apját
édesanyjával Pozsonyba költözött, ahol

gimnáziumi tanul-
mányait végezte,

amelyek mellett már
korán megszekta a
gyakorlati foglalko-
zást (p. o. kertész-
kedést) és sokat gon-
dolkozott, vizsga-

lódott, megfigyelt.
1763·ban elindult

Németországba és
beiratkozott az er-
langeni egyetemre,

ahol a hittudo-
mányon és bölcsé-
szeten kívül termé-
szet- és orvostudo-
mányt is hallgatott.
Majd bejárta Nérnet-

országot és ha
valami nagy alko-
tást látott, nyomban
arra gondolt, mikép

lehetne azt el-
maradott hazájában
megvalósítani. Igy

Halléban a híres Franeke-féle árvaház
és vele kapcsolatos intézmények láttára
az a gondolat foglalkoztatja, hogy mire
képes egyetlen ember lángbuzgalma.
Berlinben órák hosszáig elnézte, hogyan.
szállítják a sikos csatornákon kevés
embererővel a legnehezebb árukat. A
charlottenburgi árnyékos parkok pedig
a tisza vidéki pusztákat juttatták eszébe,
ahol akkor sokszor napi járásra sem
volt enyhetadó fa. Teli nemes becs-
vággyal került haza és alig várta, hogy
a látottakat és hallottakat a köz javára



A szarvasi régi ev. gimnázium, amelyet Thessedik
gazdasági iskolának alapított.

gyümölcsöztesse. Nyilt is rá alkalma,
midőn 1768· ban Szarvasra kerül lel-
késznek. Szinte emberfeletti rnunkát
végez itt a vallásosság megerősítésére,
hívei erkölcsi felfogásának javítására,
társadalmi állapotuk emelésére, sok
babonaságuk és káros szokásuk· ki-
irtására. Oe csakhamar átlátta, hogy
az öregeket már nehéz meghajlítani,
azért íőtörekvését arra fordította, hogy
az ifjúságot nyerje meg az üj szellem-
nek. Mivel pedig a meglévő iskolákban
a tanítók maradisága miatt terveit nem
tudta megvalósítani, 1779-ben maga
alapít új intézetet, még pedig gyakorlati
gazdasági .es ipariskolát. Ugy kez-
dödött, hogy ez évben a Harrucker-
örökösök Thessedik kérésére 6 hold
szikes földet utaJtak ki neki. Erre aztán
épített iskolát, gazdasági kertet és szer-
zett gépeket
és eszközö-
ket. Az inté-
zet 2 tagozat
ból állott. Az
alsó körül-

belül az ele mi
foknak felelt
meg, csak-

hogy az
elemi isko-
lákban akkor
ismeretlen

tárgyakat is
tanítottak pl.
az egészség-
tant és a gazdálkodás szabályait, ezen-
kívül az oktatás gyakorlati tevékeny-
séggel volt egybekötve a műhelyekben,
szántóföldeken és kertben. A felsőbb
tagozat a tulajdonképeni gazd. tanintézet
volt, hol rendszeresebb előadások foly-
tak nérnet nyelven. Thessedik tehát egy
merész elhatározással oly intézetet te-
remtett, mely értelmes gazdákat. okos
néptanítókat, serény mesterembereket,
ügyes műiparosokat, szorgalmas keres-
kedőket, gazdasági felügyelőket és
rendőri tisztviselőket akart képezni.
Az iskola továbbá nemcsak mintaiskola
volt, hanem kísérletező állomás a
mezőgazdaság javítására és ipari mű-
hely, mely kenyeret is adott sokaknak.
O maga legkevesebb 15.000 vadoncot
es oltványt nevelt magból. Intézetében
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pedig egy esztendő alatt 43 mázsa és
94 font gyapjút dolgoztak fel egy
szövőszék en 6728 rőfnyi szövetté s
ezen munka mellett 468 gyermek és
felnőtt kapott kenyeret. A selyem-
hernyók után 10 év alatt nyert 10
mázsa "motollált és hulladékselyem-
ből " pompás ruhák készültek. A pamut-
termő füz szőszéből kísérlet kép 2 ágy-
takarót, 1 kalapot és 1 nemezt készí-
tettek. E pár adatból némi fény derül
arra a páratlan munkásságra, mely
Thessedik példaadása mellett intézeté-
ben folyt és áldást árasztott nerncsak '
~ tanulókra; hanem az egész környékre.
Es az iskola mégis megbukott! Er-
kölcsi elismerésben még az uralkodók
oldaláról is (II. József, II. Lipót, 1. Ferenc)
bőven volt része, de az anyagi támo-
gatás nem volt elegendő és így a

nagyrahiva-
tott intézet-

nek (1806
október ha-
vában) vég-
leg bezáród-

tak kapui.•Különösen
elszomorító,
hogy saját
lel késztársa
Boczkó O.

fordult ellene
és keresztül-

vitte egy
gimnázium

felállítását, ami halálos itélet volt Thes-
sedik gyakorlati irányú intézetére.

Thessedik e leghíresebb alkotásagtes-
tesíti meg legjobban az ő messzenéző tö-
rekvését, amelyek a legnagyobb ember-
barátok Pestalozzi, Rochow, Fellenberg,
Salzmann stb. díszes sorába iktatják.
Főcélja az volt, hogy az Alföld föld-
míves népét fokozott szorgalom, ész-
szerű oktatás által fölemelje és az
anyagi és erkölcsi haladás útjára terelje.
Gazdasági tekintetben elsősorban a
mezőgazdaság javítása feküdt szívén.
Az egyoldalú szemtermelés ellenében
a gyümölcsfa-tenyésztés, rétmívelés,
selyemhernyótenyésztés, lóheretenyész-
tésben új jövedelmi forrásokat nyitott
a falusi gazdáknak. Oe serkentette ipari
foglalkozásra is. Gyakorlati működését
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pedig nyomon kísérte buzgó Írói tevé-
kenysége. Legfőbb rnunkája : "A pa-
rdsztember Magyarországban micsoda
és mi lehetne? 1784-ben jelent meg'
németül, 2 évvel rá pedig magyar
nyelven; több kisebb rnunkája a leg-
különböz őbb tárgyakkal foglalkozik,
a legtöbb rnunkája azonban kéziratban
maradt és talán örökre elkallódott!
Oe talán azt kérdezhetné valaki, hogy
ily sokoldalú elfoglaltság mellett nem
hanyagolta-e el Thessedik a papi hivatá-

.sát? Éppenséggel nem. Thessedik olyan.
lelkész volt, aki nemcsak prédikálja a
tevékenységet, a szorgalmat, a munka
kötelességét, de maga is dolgozik
fáradhatatlan kitartással, Es ha dol-
gozott, nem az anyagi haszonért tette,
hanem hogy áldozhasson a közjő

- oltárán. Háza népével rendkívül taka-
rékosan élt. Már 15 évig volt szarvasi

'lelkész és kávét még-alig ivott, szeszcs
italt egyáltalán nem fogyasztott, dohányt
nagy ritkán. Szeval jó példával járt elől
híveinek, kiket folytonosan hasonló
életmódra buzdított. ~látogatások
alkalmával .nemcsak a Betegeket, ha-
nem az egészségeseket isserkentett.e

a jora. A szószékről a babona, az elő-
ítéletek, 'a rossz szokások ellen 'beszélt,
ezenkívül felhívta a figyelmet a gyer-
meknevelés fontosságára. A katechetikai
leckéken .és reggeli könyörgések alkal-
mával fejtegette a gazdák és cselédek,
Ielsöség és alattvalók egymás iránt
való kötelességeit, gazdasági és egész-
ségügyi kérdésekben, pedig állandóan'
tettel és tanáccsal szolgált híveinek.
Egy szóval, mint pap' is rnindenkép
megállotta a helyét és értékes példány-
képe lehet a mai nemzedéknek is.' Sze-
rénységére, önzetlenségére és Istenbe
vetett bizalmára pedig szép fényt vet-
nek önéletrajza eme szavai, melyékkel
legméltóbban fejezzük' be e halvány
vázlatot: .Jsten iránti legforróbb .há-

,lával tekintek vissza életem lefolyt
éveire,óh, mennyi jóval bővelkedett
az a nagy hatáskör, melyet én 50
esztendő alatt betölteni igyekeztem.
En remélem, az Isten megadja, hogy
még' sirornon. is ki fognak ~elni ama
virágok, rnelyek magvait talán idő
előtt, talán terméketlen földbe, jó re-
mény, fejében elvetettem."' .

Dr. Szelényi Ödön.

Nevezetesebb százados évfordulók az 1922-ik
esztendőben. ;

Olyan időket éljínk, amidőn nem is
kellene mást tennünk, mint bölcsesé-

~ keresnünk a szabadulás utjainak
> '~'ilására, lelkesedést szereznünk

'az a .otó munkára és állandó erőt
biztosítanunk' a kitartásra és a felismert
igazsághoz való hűségre. Gazdag tár-
házat nyújt mindehhez a múlt úgy a
nagy tettekkel. mint a tévedésekkel s
azoknak következményeivel. Különösen

,tanulságosak a' nevezetes évfordulók
a maguk buzdításaival, intéseivel, illetve

, . óvá:"'"-'.~ .. -:-Ez indított arra, hogy
ismét tbJ ~Iandó rovatot nyis,
sunk, amelyne." ~indíg rámutatunk
az előttürik álló esztendő ama száza-
dos fordulóira, amelyekről. a megem-
lékezést részint áldásosnak és hálabeli

·\telességnek, részint pedig történeti
J~lentőségiiknél fogva alkalmasnak
tartjuk.

Gondunk lesz ugyan arra, hogy le-
hetőleg teljes legyen a megemiékezés,
de feladatunk óriási területét áttekin-
teni egy elmének szinte lehetetlen.
Kérjük ezért munkatársainkat és olva-
sóinkat is, hogy az olvásrnányaik, ta-
nulmányaik és ernlékezésük révén fel-
ötlött következő évi nevezetes száza-
dos fordulokra figyelmünket kellő idő-
ben felhivni, illetve az e rovatba' szánt
rövid cikket megírni szíveskedjenek.
A .Luther Naptárt" így közös erővel fej-
leszthetjük igazán azzá, arnivé akarjuk.

** *
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Reuchlin János halálának négy- Chemnitz Márton születésének
százados évfordulója. négyszázados évfordulója.

Reuchlin János humanista tudós Ugyanabban az esztendőben, amely-
alakját méltán helyezte a művész a ben Reuchlin, a reformáció útjának
wormsi Luther-emlék mellékalakjai egyengetője meghalt, látott napvilágot
közé, mert a reformáció útjának elő- Luther művének egyik kiváló, szigorú
készítésében tagadhatlanul nagy jelen- őre és védelmezője, Chemnitz Márton.
tősége volt. Luther maga az isteni Született Treuenbrietzen'ben 1522 nov.
'gondviselés • munkájának tekintette, 9-éri.' Beteges 'gyermekkor s küzdelmes
hogy az ó- és új-szövetség eredeti ifjúság után először csillagászattal és
nyelveinek, a hébernek és görögnek mennyiségtannal foglalkozott, majd
tanulmányozása a azután teljesen a
16-ik század elején hittudománynak és
fellendült. Ez tette lelkipásztorkodás-
ugyanis lehetővé a nak szentelte életét.
Bibliának az eredeti Rövid ideig Witten-
nyelvekből a nép bergben volt előadó
nyelvére való lefor- tanár, majd pedig

_dítását. Ennek az Braunschweigben
isteni tervrészletnek ., superintendens. A
volt egyik eszköze, . reformáció alkotá
Erasmus mellett a ! munkájának tudo-
.német -hurnaniz- ;: mányos és gyakor-

musnak" nevezett lati rendezése, szer-
tudományos moz- vezése idején nagy
galom legkiválóbb történeti hivatást
képviselője, Reuch- töltött be. Luther
linJános Pforzheim- szellemi hagyomá-
ben született 1455 nyának, a Biblia ki-
február 22-én. Hei- jelentésein alapuló
delbergben és Ingol- hitigazságoknak
stadtban volt egye- .tántoríthatlan, kö-
terni tanár s a görög vetkezetes védője és
és héber nyelvet ta- képviselője volt úgy'
nitotta. Nagy vitája Römával.rnintővájc-
volt Pfefferkorn Já- cai, valamint az in-
nossal, egy kikeresz- gadozókkal, meg-
telkedett zsidóval, . - .~_~""","","" ...::IIiil __ ~ alkuvó kkal és a
aki a dominikánu- Reuchlin János. titokban Kálvin felé
sokhoz és a kölni A wormsi Luther-ernlék egyik mellékszobra. hajlókkal szemben.
hittudósok hoz pár- A bibliai tan vilá-
tolva a· Biblián kívül az összes héber gító tornyának hűséges, éberen vig:yázó
könyveknek és iratoknak elégetését őre volt a zivataros időknek kavargó
követelte. Reuchlín tudományos érdek-o hullámcsapásai között, hogy a Luther
bő] síkra szállt e botor terv ellen. által elindított hajó utat ne tevesszen.
Ebben a vitában keletkezett több író- Az egyik veszéllyel szemben írt leg-
nak közreműködésével a dominikánu- hatalmasabb műve az .Examen concilii
sok és a kölniek ellenében ennek a Tridentini" (a •Tridenti zsinat vizsgá-
kornak legélesebb és legjellemzőbb lata "), amelyben a jó evangélikus hi-
günyírata, az .Epistolae obscurorurn tével és a nagy tudós alaposságával
virorum". (Obskúrus emberek levelei.) mutatja ki a római egyház több tanítá-
Reuchlin . János, ki Melanchtonnak sának szentírásellenes voltát és bizo-
nagybátyja volt, Liebenzell fürdőben nyítja be, hogy nem az evangélikus
halt meg 1522 június hó 30-án. egyház, . hanem a római távolodott el



44
az őskeresztyénségtől. Ez volt a má-
sodik erős hang, mely Rómának újra
épített falait ismét megrázta. Egy bí-
boros azt mondotta Chemnitzről, hogy
Luther mellett ő ártott legtöbbet a
római egyháznak.

A másik oldal felé harcolva, a kripto-
kálvinistálckal szemben védte meg a
Luther által hagyott szellemi öröksé-
get. Andrea Jakab tübingeni kancellár
és Selnecker Miklós lipcsei tanár mel-
lett különösen Chemnitz Mártonnak
van nagy érdeme a nFormula Con-

r

ítél és kegyelmez s a megtérőket hő-
sökké avatja. Ennek a 'hittudatnak kell
élővé lenni a mi lelkünkben is, hogy
evang. egyházunk szellemében hivatá-
sunkat betölthessük s akkor lesz majd
körülöttünk élet, virágzás és gyümölcs.

Evang. egyházunk isteni kegyado-
mányának megőrzésében, történeti hi-
vatásának biztosításában nagy jelen-
tősége van Chemnitz Mártonnak. Ezért
kegyelettel emlékezünk meg róla szü-
letésének négyszázadik évfordulója al-
kalmából. Meghalt 1586 április 8-án.

A ,Formula Concordiae" hitvallást megállapító hittudósok a bergeni konferencián.---=--1. Selnecker Miklós, 2: Andrea Jakab, 3. MuscuIus András, 4. Chemnitz Márton, 5. Chytraus ,
Dávid; 6, Körner Kristóf.

•cordiae" (Egyezségi irat) c. hitvallá-
sunknak létrejövetelében, melynek 1577
május 28-án' a bergeni konferencián
tőrtént megállapítása és majd 9000
lelkész által történt elfogadása és alá- _
irása véget vetett az evang. egyházunk
bensejében dúló egyenetlenségnek,
meghasonlásnak és ingadozásnak s
biztosította a lutheri reformáció egy-
házának történeti hivatását, jövőjét.
Az úrvacsorai rendelési igékhez való
szigorú ragaszkodás ugyanis annak a
hitnek a kifejezése, hogy az istenség
jelen van a világban, sújt és emel,

Sopron reformációjának;; négyszázadik
évfordulója.

A soproni ev. gyülekezet az,1922-ik
esztendőnek reíorrnációi emlékünnepén
méltán emlékezhetik meg Sopron re-
forrnációja megkezdésének négyszáza-
dik évfordulójáról. Egy reánk maradt
fontos adat szerint ugyanis egy Kristóf
nevű ferencrendi szerzetes aszószékről
már 1522-ben nyiltan beszélt a retor-

. máció szellemében s e beszédeket a
soproni polgárok nagy számmal hall-
gatták. Ettől az időtől számíthatjuk
Sopron reformációját.
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Nem győzzük eléggé hangsúlyozni 1727 augusztus' l3-án már Zinzendorf

a reformáció nevezetesebb eseményei- ünnepélyesen is megalapította az u. n.
nek felelevenítését, mert a reformációi "megujított testvérgyülekezetet", ame-
emlékünnepek a mai zavaros viszonyok ,Iyet rnint Spener és Franeke tanítványa
között még mindíg nem term ették most sem tekintett különvált és el-
'meg a méltó gyümölcsöket. szakadt egyházi közösségnek, hanem

ecclesiolanak az ecclesiában, gyüleke-
A herrnhuti testvérfelekezet alap- zetnek az egyházban. A különválás és
vetésének kétszázados évfordulója. teljesen önálló felekezeti szervezkedés

A kegyes Zinzendorf Miklós Lajos inkább Zinzendorf ellenségei támada-
gróf drezdai udvari' és igazságügyi ta- sának, mint a kegyes férfiií eredeti
nácsos engedélyt adott arra, hogy szándékának tulajdonítható.
vallásuk miatt üldözött és menekült Attól az időtől kezdve ugyanis, hogy
"morva testvérek", Zinzendorf teljesen
kik a régi husziták- gyülekezeténekl
nak szellemi utódai szentelte életét, Tü-

voltak, a ber- bingenben theoló-
thelsdorfi birtoká - giai vizsgát tett s
hoz tartozó Hutberg a morva testvérek
alján elterülő erdő- utolsó püspöke,
ben letelepedhesse- Jablonsky által Ber-
nek és házat épít- linben gyülekezeté-
hessenek. Az isten- nek püspökévé avat-
félő és Jézust ke- tatta magát, a szász
reső földesúr 1722 kormány üldözte és
dec. 22-én meg- az országból szám-

látogatta birtokát, űzte (1736-1746).
bement az újonnan Száműzetésének tiz
éIjtett házba, szí- esztendejében való-
venek melegéveI, ságos apostoli
kegyes örömmel munkát végzett min-

köszöntötte a hajlék denütt, ahol csak
lakóit, térdre borult megfordult. Egye-

velük együtt s düli célja volt, hogy
mélységes áhitattal a lelkeket felébresz-
elrebegett buzgó sze és a megváltó

imádságban kérte Zinzendorf Miklós gróf. Jézushoz vezesse.
Istennek áldását az - Kupeczky János világhirű magyar rnüvész test- A herrnhuti test-
új telepesekre. Ez ménye után, - vérek íöalapelvüket
volt tulajdonképen a:herrnhuti testvér- a Megváltóhoz való közvetlen viszonyt
felekezet megalapításának kezdete. külső életviszonyaikra vonatkozóan

A Dávid Keresztély ácsmester veze- ugyan ferdén alkalmazták, aminek
tése alatt a kegyes grófhoz menekült egyik példája a házasságnak sorsvetés
morva testvérekhez csakhamar ezeknek útján való megállapítása s az őskeresz-
evangélikus 'és református rokonai is tyénség minden intézményének formai
csatlakoztak. Zinzendorí ezen a három utánzását (p. o. a szeretetlakoma) sem ••
vallásfelekezetű hívőkből .álló telepen tartjuk a mai keresztyénség lényeges
egy olyan egységes gyülekezetet ala- és nélkülözhetlen aikatelemének s az
pftott a Jézus megváltói érdemébe evangélikus anyaegyháztól való elvá-
vetett hit és az ebből fakadó keresz- lást és külön szervezkedést sem tart-
tyén szeretet alapján, rnelynek tagjai juk helyesnek, a nagy vezetők szellem-
nem érezték azt, mintha régi egyhá- hatása alatt álló régi herrnhuti test-
zuktól elszakították volna őket, de a vérekrél mégis kegyelettel és tiszte-
testvéri közösséget és egységet sem lettel emlékezünk meg s az élő hitük-
zavarta azért semmi sem közöttük, Igy ből és életükből] sokat, igen sokat
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szeretnénk ma a mi evangélikus egy-
házunkban látni. Intő és serkentő je-
lentőségét e gyülekezetnek ezért min-
denesetre tisztelettel elismerjük.

A kis herrnhuti testvérgyülekezet
hitének nagy erejét és hatását külö-
nösen '\ külmisszió terén elért nagy
eredmények mutatják. A mult század
végén körülbelül 31000 hívőt számláló
testvérgyülekezet gondozása alatt 81000
pogányokból nregtérített . keresztyén
állott. Itt is, mint minden más téren
a számok és a tények beszélnek.

Az alkalmilag
közölt Zinzendorí-
képről rnint magyar
vonatkozásu neve-
,zetes történeti tényt

megjegyezzük,
hogy ennek erede-
tijét a bazini szüle-
tésű, takácsinasból
. -világhírű Iestővé
lett Kupeczky János
(1667-1740) ma-
gyar művész fes-
tette. Mint a morva
testvérek felekeze-
tének buzgó tagját
Bécsből, hol egy-
ideig az udvarnak
és az arisztokraciá-
nak kedvenc festője
volt, az evangéliom-
hoz való hűsége
miatt elüldözték.

Így jutott Zinzendorf
környezetébe, akinek nemes vonásait
nagy művészetével megörökítette.

Az aranybulla megállapitásának
hétszázados évfordulója.

Magyarország összezuzatásának fe-
kete idejébe esik a magyar alkotmány-
nak a vérszerzödés után a legrégibb és
legerősebb fundamentum köve, az u.
n. "aranybulla" törvénybe iktatásának
hétszázadik évfordulója.

II. Endre uralkodása alatt (1204-
1235) az ország a teljes bomlás szo-
morú képét mutatta. A király kapkodó
gyengesége, ,az udvar pazarlása és
erkölcstelensége, .a kegyencek élősdi-
sége, a főurak kiskirályoskodása, a
köznemesek elnyomatása, a jobb~gyság

nyomora, az egyház erkölcsi gyenge-
sége s a pápai hatalom túltengése, a
szipolyozók zsarolása a sír szélére
juttatták az országot. Az elnyomott
kis nemesség azonban az "ifjabb
királyt", Bélát ismervén el vezérének,
talpra állott és kivívta az aranybullába
foglalt szerződés nek törvénybe iktatá-
sát az 1222-iki országgyűlésen.

Az aranybulla jelentősége abban áll,
hogy úgy a királyságot, rnint a nem-
zetet s a nemzetfenntartó társadalmi
osztályt megvédte a túlkapásokkal és

erőszakkal szem ben.
A királyt megvédte
az oligarchákkal. a
nemességet a király-.
nak és az oligarchiá-
nak a jogtalanságai-
val, az egész nem-
zetet óvta az alkot-
rnányszegés vesze-
delmével szemben,
mert híres záradéká-

ban megadta a
nemességnek a jo-
got arra, hogy a
törvényszegő király-
nak ellentállhat és

ellentrnondhatf
Ma nem kisebbek

a bajok, mint
akkor voltak,
nyilvánvalóan

nagyobbak. Még
nagyobb hon-

rnentő cselekedetre
van tehát most szükség. A mód, az
eszköz ehhez még homályban van, az
ember hozzá sincs még a porondon.
De bízunk, de hiszünk abban, hogy
még nem jött el a magyarnak az
utolsó órája; nem hagyhatott el vég-
képen még minket a mi Istenünk l
Lesz még feltámadás!

Pasteur Lajos világhírű tudós
születésének százados évfordulója.

Pasteur (ejtsd: Pasztör) Lajos, az
emberiség legnagyobb jóltevőinek
egyike, 1822 dec. 27-én született
Döleban, Franciaországban egyszerű,
becsületes mesterember szülőktől.
Mini vegyész nek több felfedezés
fűződik a nevéhez, amelyekkel új
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útakat nyitott a tudományban. Így veszettség ellenes védőojtások a veszett-
többek között kísérleteivel megállapí- ségben való elhalálozást 15-20%-ról
totta azt az igazságot, hogy csira- körülbelűl l0f0-ra szállították alá.
mentes területen szerves élet önmagá-. Pasteur egyénisége abban a tekin-
tói az anyagból nem keletkezik. Ne- • tet ben is nevezetes, hogy az igazi
vezetesek a borkősav hatására, az komoly nagy tudósokkal együtt ő is
erjedésre, egyes betegségek mérgére megcáfolja azt az újabban egyes felü-
s azok mérgező hatásának gyöngíté- letes és könnyelmü lelkek által ter-
sére vonatkozó felfedezései. Ezek kö- jesztett balvéleményt, mintha a term é-
zött legnevezetesebb a veszettség gyó- szeltudomány megdöritené a keresz-
gyításának 'feltalálása, ami Pasteur ne- tyériség igazságait és a vallást pótolni
vét világszerte ismeretessé és áldottá tudná. Legyen elég erre idéznünk
telte. Pasteur kijelentését: »Az utókor majd

Ismeretesek a különböző országok- egy napon nevetni fog a mai modern
ban létesített Pasteur-intézetek, így filozófia ostobaságán. Minél inkább
Budapesten a Hőgyes Endre kezde- tanulmányozom a természetet, annál
ményezésére létesített intézet, ahol a nagyobb meglepetéssel és csudálatlal
veszett állatok által megmart egyé- állok meg a Teremtő munkái előtt.

"neket védőojtásban részesítik, még Én -a laboratóriumban munkám mellett
pedig a legtöbb esetben - ha ugyanis imádkozom." Csak ilyen imádkozó
már nem késő, - sikeres eredménnyel. lélek nagy szeretete tudta olyan nagy
Pasteur találmányának nagy áldását a áldássá tenni az elme tudományát.
statisztika bizonyítja, mely szerint a H. L.

De "profundis . . . *)

Hozzád kiáltunk, hallj meg minket,
Uram, s bocsásd meg uétheinhei..

Valljuk: kegyelmes voltál hozzánk,
Aldást kegyed iizonnel! szórt ránk.

Kezedből jókat bőven vettünk,
Tán épp ezért - tékozlók lettünk.

Veszély ha ért, fordultunk hozzád
S nem fordítád el tőlünk orcád.

S veszély ha mult s ellen nem ártott,
Egymás ellen ütöttünk pártot.

Váteszt, prófétát Tőled kaptunk
S mi álprófétákra hallgattunk.

Csillagtüzekkel raktad multunk
S mi lidércláng után indultunk.

Gránitutat mutattál nékünk "
S·mi sokszor, haj, mocsárba léptünk.

') Magyarul: '"A mélységből .. ." "

Róttdl keményen - többször enyhén -
S mi vállat oontunkIusta-renyhén.

Föl-fölrázott haragod úija ,
S mi álomba merültünk újra.

... Tudjuk, bevalljuk im vétkünket,
S áldunk, ha kezed áld, ha büntet.

De nézz, Uram, ma szánva minket,
Nézd megbűnhődt bús szioeinhei.

Elédbe hullván bűnbánoon,
Oh, nézd: bennünk mi tiszta s jó van.

Kérünk, Atyánk, most ~sak azt nézzed:
Lelkünkben a mi a Te részed.

Es kérünk, erősíts meg abban-
A szetitegy magyar akaratban:

Hogy minden vétkünket levetve
Induljunk most - szebb, új életbe!

•
Lampértli Géza.
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fl kereszt.
Legendás rajz. Irta: Kállai Dubfway Géza.

- A .Luther Naptár" pályázatán dicsérettel kitüntetett pályarnunka átdolgozott alakjában.

Az égnek keleti kárpítján vervoros
sáv huzódik keresztül jeléül a hajnal-
hasadásnak. Majd felbukkan a napnak
arany koronája, fényes sugárival ezer-
nyi-ezer lépcsőt fektetve ég és föld
közé. S szétterítve tündér palástját a
sziklás hegyeken, mosolygó mezőkön,
beragyogja az egész világot. Megélén-
kül az erdő. Lombja között megszólal.
a madárdal. Kitárják kelyhü'ket a virá-
gok, szirmaikon. harmatcsepp ragyog.

Távol napkeletnek ilyen bűbájos reg-
gelén kedves kis társaságot látunk a
Jeruzsálembe vezető uton: József a
názáreti ács halad feleségével, Máriá-
val hazájuknak büszke fővárosa felé,
hogy ott szenteljék meg husvétnak
ünnepét. Nem ismeretlen előttük az
út. Mint hívő izraelíták minden évben
megszokták ezt tenni. Most magukkal
viszik gyermeküket, a tizenkétéves
Jézust is.

Mire a nap delelő pontra jut, ked-
ves vendégei érkeznek Benjaminnak,
a jeruzsálemi ácsmesternek. Együtt
inaskodtak, együtt legénykedtek egy-
kor s az ifjukori emlékekből őszinte,
kedves barátság fejlődött ki József és
Benjamin között. Mint minden jeruzsá-
lemi útja alkalmával, most is itt piheni
ki tehát az útnak fáradalmait József
az ő családjával. A szülők csakhamar
élénk beszélgetésbe keverednek, a gyer-
mek Jézusnak is akad társa Benjamin
fiában Jákóbban. Bozontos, fekete hajú,
földre néző gyerek ez a Jákób, sze-
mében két világ ellentétének rejtel-
meivel. A szőke selymes fürtű Jézusnak
szem éhen csak egy világ van: csupa
nyiltsag, csupa őszinteség, csupa jóság,
t' upa napfény, csupa szeretet.

Mig oda bennt, »mint méh a virágról
a mézet", szedegetik elő a mult emlé-
keit, addig a gyermekek kinn a kertben

• játszadoznak. Néhány tarka pillangónak
rabulejtese után, a vidám futkározásban

Jelige.' Minden gondotokat Őreá
vessétek. (1. Péter 5, 7.)

kifáradva ott állanak egy fia.tal cédrusfa
tövénél. A fiatal fának gyenge ágai
között szerényen huzódik meg egy kis
madárfészek. A lészekből madárfiókák
dugják ki borzas fejecskéiket. El-el tat-
ják igénytelen kis csőrüket. Anyjukat
várják. Ehesek.

Egy pillanat műve s a két fiú szó
nélkül szalad el a fa alól. Egyszerre
támad érzés szivükben, gondolat rel-
kükben. Oh de mily homlokegyenest
ellenkezők ezek az érzések, gondolatok!
Jákób atyja műhelyébe tünik el. Jézus
a vendégszebába szalad. Sietve veszi
le onnét fogason függő tarisznyáját s
előkeresve abból a hosszú útra magá-
val hozott kalácsának maradékát, bol-
dogságtól ragyogó arccal iparkodik
vissza a fa alá. Egész lényét egyetlen
gondolatnak jóleső érzése tölti el: óh:
mint íognak örülni annak a názáreti
kalácsnak az éhes madárfiókák!

A kertbe érve szomorú látvány üzi
el ajkáról a boldogság mosolyát. Jákób
áll már ott a cédrus előtt véresen, kezé-
ben apja baltájával. Lábai előtt a fiatal
cédrusfa fekszik letörve. Mellette zilál-
tan hever a kis madárfészek. Körülötte
siralmas állapotban a madárfíókák.
Fölöttük bána tos csicsergésseI röpköd
az yamadár - siratva szeretett ki-
,_ .éit. Jákób hirtelen eldobja a baltát
s mohón kapkod a rémülten vergődő,
síró, rívó madárfiak után.

A gyermek Jézus tekintete szemre-
hányólag tapad Jákobra' s ezzel a te-
kintettel vádolóI ag kérdi: hát nem
tudod-e, nernérzed-e, hogya mennyei
Atya visel gondot az égi madárra s
megbünteti, ki az ö gyámoltjait hábor-
gat ja? Jákóbot kellemetlenül is, félő
csodálattal is érinti e másik világ fé-
nyének villanása, megrettenve menekül
előle atyjának műhelyébe.

Jézus ott marad. Könnyes szemmel
nézi a történteket, majd könyörületes



·Hofmann: A gyermek Jézus a. templomban.

munkához fog. Nyálával vegyítve a
föld porát, sarat csinál. Bekeni azzal
a cédrusfa sebét; kiegyenesíti a törzset
s a letört helyen összeköti szorosan
övével. Majd kiigazít ja, rendbehozza
a zilált madárfészket. S rnikor ezzel
is végezett, sorba veszi a kis madár-
fiókákat. A síró anyamadár vállára
száll, onnét nézi a gyermek Jézus ir-
galmas rnunkáiát. O pedig ajkába
szedegeti a fiókák sárga csőreit és
csudálatos türelemmel, de még na-
gyobb szeretettel élesztgeti az anya-

madár már alig pihegő csemetéit. S
ime asok életre kelve kerülnek vissza
Iészkükbe s felettük vidáman énekel
háladalt a boldog édes anya ..

:.;:
:!: :;:

Mult az idő. Benjamin a vén ács
elköltözött már barátjával a názáreti
Józseffel együtt az élők sorából. Jákób
a borzas fekete hajú fiú lépett atyjá-
nak örökébe. Szorgalrnas és ügyes
mester lett belőle. De csak a földnek,
önmagának . dolgozott. Jól rnent a
dolga. O a legkeresettebb ácsa nem-
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csak a vidéknek, hanem magának a
fővárosnak is. Jeruzsálem. legnagyobb
urai is őt ostromolják megrendeléseik-
kel. Dolgozik napestig. Sok is a ke-
resete, de azért Jákób mindíg elége-
detlen marad, Jákób egyre csak zúgo-
lódik. S mikor lehanyatlott a nap,
leteszi szerszárnait s munkától kifárad-
tan a kertet keresi fel. Odaül a cédrus-
fa alá. Csudálatos egy fa is lett az
egykor szomorú sorsra itélt cédrus ból.
Megbámulta mindenki, valaki meg-
látta. Nem volt a hatalmas fának

egyetlen ága, melyen madárfészek ne
ékeskedett volna. S ha meghasadt a
hajnal, ha megkezdték játékukat a
napsugarak az árnyas lombkorona közt,
vagy ha a nappali rekkenő hőség után
-az alkonyat vonta körül piros fátyo-
lával a tájat, akkor mint egy bűbájos
zenekar állott ott a cédrus a kert
közepén. Mikor az a sok-sok madár
elkezdett csicseregni, énekelni, fütyö-
rész ni rajta, .még a halálos beteg is
elfeledte alatta gyötrő fájdalmát.

Ezalatt a cédrus alatt pihen meg
.;



50
nap-nap után Jákób fáradalmaitól. S
míg alatta üldögél, nem egyszer jelenik
meg előtte a multnak felejthetetlen
eseménye. Sokszor jut eszébe a názá-
reti Jézus, ki visszaadta a fának ép-
ségét, a madárfiókák életét s a maga
meggondolatlan gyermekkori cseleke-
detét néha-néha rest elte is, de azért
az égi jel csak talány maradt előtte,
olyan jelenség, ami megzavarja a földi
élet rendjét. Az egésznek nagy értel-
mét - ha jól is esett neki néha-néha
pihenni a cédrusfa alatt - felfogni
nem volt képes. Oe azért mégis több-
ször gondolt Jézusra. Mi lehetett be-
lőle? Tizennyolc esztendeje innen-
onnan a különös esetnek s azóta nem
látta.

::: *
Egyik nap alkonyatjárt ismét oft

pihen Jákób a cédrusfa alatt. S míg
elmereng a multon s kutatja a jövőt,
hirtelen vakító fény veszi őt körül.
Feltekint. Lobogó lánggal ég felette a
cédrus. Oe' csódák-csodája : lombjai
sértetlenek maradnak, a madarak nem
menekülnek róla riadtan. Sőt otthagyva
fészküket, kiülnek az ágakra s oly
gyönyörűen Iütyölnek-dalolnak, hogy
emberi fül olyat· még soha nem hallott.

Káprázat lesz, - szól Jákób szemeit
dörzsölve. Oe bárhogy dörzsölje azokat,
hiába nyitja fel ökölnyire őket, a
cédrusfa csak ég, a madarak száza
pedig csak tovább dalol vidáman. Oe
íme egyszerre sugárözöntől körülvett
hófehér galamb száll, a fa tetejére s
a madárdal elhallgat. Es a néma csend-
ben mintha mérföldekről valami rezgés
jönne. Jákób valami sebes zúgást, szél
zendüléséhez hasonlót érez; mintha

. hang, beszed is volna benne. Jákób
csak ámul-bámul, de nem érti. Pedig
Keresztelő János most keresztelte meg
Jézust a Jerdánban. Most hangzott el
az égi szózat: "Ez amaz én szerelmes
fiam, kiben én gyönyörködörn. " -
Jákób megrendülten csak a lángba.
borult s mégis épségben maradt cédrust
látta s a titokzatos zúgást hallotta s

.a mennyei fényben tündöklő galamb
képe jelent meg előtte s a jelenés után
újból látta a madarak repdesését a fa
-körül shallotta dalukat, amellyel dio.
csőítetlék azt, aki a megsebesített

cédrusfát meggyógyította s felszedte
a madárfiókákát. Mindebből azonbán
nem értett semmit. Tekintetet újból
csak a földre szegezte s szinte bántotta,
hogy mindez őt mindennapi életében
egy pár pillanatra is megzavarta.

Félő zavarral tekintett ettőlfogva
Jákób mindenkor a fára. Volt is miért.
Egy alkalommal a szomszéd fia jött
.át hozzá s a kertbe tévedve követ
hajított a cédrusfán fészkelő madarak
közé. S a gyermek keze megbénult;
de amidőn bűnbánó szívvel imádkozott
a cédrusfa alatt, ismét meggyógyult.
Egy' másik napon egyik segéde futott
elvágott kézzel a fa alatt üldögélő
Jákóbhoz s amint erősen bízva és
reménykedve véres kezével a cédrusfa
lombját érinté, sajgó keze azonnal
meggyógyult. Ismét más alkalommal
epedő lélekkel, mély szomorúsággal,
de zúgolódás nélkül egy siketnéma
tért megpihenni a fa alá s íme a ma-
darak dalára megnyilatkoztak fülei s
ajakáról buzgó imádság szállott az
egek Urához. Csak Jákóbon nem tudott
segíteni ez á fa, mert sötét tekintetével
ő tovább is csak a földre nézett; e
világtól várta elégedetlen, zúgolódó
lelkének, kiapadhatlan vágyainak ki-
elégítését.

* *A csudás' jelenés után a harmadik'
esztendőben mozgalmas napra virrad ~
a husvéti. ünnepekre felzarándokolt .
tömegtől megsokasodott Jeruzsálem
népe. Részben az örömnek, részben
a félelemnek, a megbotránkozásnak
hangja zúg végig a városon: Jön, a
zsidóknak királya l Az. utcákon csak
úgy hullámzik a sokaság. Ujjongás és
szitkozódás, öröm és félelem. hangos
vitatkozás és suttogo titkolódzás, re-
mény és bizonytalanság, érzékies gon-
dolkodás és a csendes, bezárt kamrába
elvonuló imádkozo lélek festette meg
az . össze-visszaság e mozgalmas nap-
jának képét.

Jákób fülét is megüti a sokféle hang'
közül az egyik: Jön a zsidóknak ki-
rálya! Megismétlődnek Dávid király
hatalmának, dicsőségének napjai. Meg
lesz minden, amire vágyódunk. Boldog
lesi! végre Izrael fia. Jön az új zsidó-
király, ki élére áll majd a népének és
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volt Jákób, mint az álornjárö, kábultan
feküdt, kábultan ébredt.

*

vív majd oly győzelmes csatákat, hogy
a nap majd újra megáll Gibeonban
és a hold az Ajalon völgye felett!

- Ezt vártam én is, kiált fel han-
gosan Jákób; kirohan lelkesedve a
kertbe, letör egy ágat a cédrusfáról
és viszi a zsidók királya elé. A cédrus
madarai pedig felrebbennek s olyan
vészes hangot adnak, mint amikor
valaki rosszat tesz velük.

Már Jeruzsálem kapujához jutott az
ünneplő menet, amidőn Jákób odaér.
Fürkésző, mohó te-
kintettel keresi az ün-
nepeIt új királyt a tö-
meg fala között. Mást
várt ugyan, mint alá-
zatosan szamár hátán
ülőt, de azért mégis
.Hozsánna a Dávid
király utódjának" ki-
áltással odadobja a
cédruságat a Jeruzsá-
lem kapuján bevonuló
király elé. A cédruság
pedig abban a pilla-
natban megfeketedik,
Jézus ránéz Jákobra s
tekintetében ugyanaz a
szomorú szemrehányás
villan meg, amely már
egyszer szólott Jákób-

- hoz s most még hozzá-
teszi: Jákób, Jákób
még mindig nem vagy
az enyém, Jákób, Já-
kób még mindig nem
ismersz te engem!

Az ácsmesterre úgy
hat ez a néki még
mindíg idegen világ-
ból jövő tekintet, mint
akkor gyermekkorában
ott a cédrusfa alatt. Most is menekül
előle; haza a műhelyébe, mert az
egészet még mindíg nem érti.

Otthon újabb meglepetés éri. A
cédrus koronája -a porban hever, csak
a puszta, csupasz törzse maradt meg.
A csudás fa dísze akkor hasadt le,
amidőn Jákób a cédruságat Jézusnak,
mint földi királynak lábai elé dobta.
Az ácsmester most fokozódott zavará-
ban haragszik a cédrusfára az érthe-
tetlen dolgok miatt. Napokon át olyan

* :i:

Pénteken reggel nagy robaj, fegyver-
zörgés veri fel Jákóbot. Nagy csatta-
nássai felpattan a műhely ajtaja. A
római császár ha t'~katonája áll a resz-
kető Jákób előtt. Előlép a vezető s
nyers hangon szól:

- Híres ácsmestere Júdeának, a nagy
császár helytartója, Poncius Pilátus, a
mi urunk parancsolja néked, hogy

faragj keresztfát azon-
nal a "zsidók királyá"-
nak, mert kimondták
rá a halálos itéletet s
azután siess a Golgo-
tára.

- Hát csakugyan
zsidó király akart lenni?
- kérdi félelemmel
Jákób.

- Mi azzal nem
törődünk,' a parancs
parancs! - felel zor-
dan a vezető - majd
pedig leeresztettebb

hangon, hogy csak
Jákób hallhassa, mint-
egy a maga vélemé-
nyét hozzáteszi: külön-
ben zavart dolog az
egész; a mi urunk
előtt azt mondotta,'
hogy ő olyan király,
akinek az országa nem
e világból való; a kö-
zületek valók pedig
azt mondják, hogy
csalódtak benne.

- Nem evilágból,
nem nekünk való, csa-

I lódtunk benne, - mor-
mogja utánna Jákób s emelt hangon
kijelenti: a parancsot teljesítem.

Majd kemoran kezébe veszi baltáját,
azt a régit, amellyel huszonegy esz-
tendővel ezelőtt már halálra itélte a
kis cédrusfát s kitárnolyog műhelyéből.
Most ugyanannak a cédrusfának cson-
kán maradt törzsén villogtatja meg
baltájat. Bár rídegen végzi rnunkáját,
miközben a cédrusfából keresztet ácsol
ki, a titokzatos emlékek gyöngyeiként
mégis egy-egy könycseppet hullat a

Munkácsy Mihály: Elvégeztetett.
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keresztfára; a cédrus madarai pedig
bánatosan, szívettépöen dalolnak fölötte.

I
A kijelölt időben Jákób már ott áll

a Golgota hegyének tetején. Szemei
révetegen merednek a város felé. Ismét
H menetet várja. S íme a meredek,
köves úton zajgó tömeg kanyarodik
fel a hegytetőre. Elől katonák. Utánuk
egy meg-megroskadó alak, vállán a
nehéz cédrusfa kereszttel. A názáreti
Jézus az, Isten egyetlene. Feje felett
bánatosan, szomorúan dalol nak a ma-
darak. Vajjon kit siratnak? A cédrus-
fát talán, vagy akinek vállai roskadoz-
nak alatta?

Fölérnek a hegytetőre.
- Jákób ács - szól a vitézek ve-

zetője - ime itt van a "zsidóknak
királya II , szegezd fel őt a keresztre.

Ismét szemben állnak egymással Jé-
zus és Jákób. A balta kemény mestere
megremeg; előre fél ismét Jézus te-
kintetétöl. De azok a csodálatos sze-
mek most egészen mást mondanak:
Mindennek így kellett lennie, Jákób;
a parancsot teljesítened kell, a többit
aztán hagyd az én lelkemre.

A balta, az a régi, csattan s íme a
templom kárpítja kettéhasad. A balta
újra felvillan s íme a nap elsötétül,
Harmadszor is csattan a balta IS ime
megdobban a föld szíve. Rémes moraj

** '"

züg végig a mindenségen s az előbb
még újjongó nép jajongva menekül.

A kereszt már áll. Reszketve száll
fel róla a szenvedő szava, attól kezdve: .
"Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem

. tudják, mit cselekesznek", egészen
addig: ,,~tyám, a te kezeidbe ajánlom
lelkemet. II S íme a fekete éjszakában
megjelen a kereszt felett a sugárzó
fényözöntol körülvett galamb s mint-
ha messze mérföldekről szállna, zengő
bongó hang hasítja át a leget: "Ez
az én szerelmes fiam, akiben én meg-
engesztel tettem. II

Jákób az ács csak nézi-nézi a világ
Megváltóját. Egy pillanat alatt, mint-
ha lénye' megváltozott volna, mintha
már el is jött volna "a többit azután
hagyd az én lelkemre" ideje, Reszkető
ajakkal mondja a pogány százados
után: "Bizony, Istennek fia volt ez."
Majd hirtelen eldobja baltáját, szívé-
hez kap s megtántorodva rebegi: "Uram,
már értlek, Uram, már ismerlek, Uram,
már a tied vagyok egészen." Azzal
élettelenül hull oda a kereszt tövéhez.

A golgotai kereszt verőfényben ra-
gyog. Rajta: "Názáreti Jézus, a zsidók
királya" függ. A keresztfa tövében
Jákób, a jeruzsálemi ács holtteste fek-
szik. Megtért lelke pedig már azoknak
körében van, akik az égnék ma-
darai helyett, mint a Krisztust követők
milliói veszik és zengik körül hitük,
szeretetük, rernénységük hozsannájá-
val a golgotai keresztet.

Özv. Králík Lajosnéemlékezete.
"Lemondani tudni, a legnagyobb

szenvedések közt egy bízó és biztató
reményteljes mosoly, erős akarat, fele-
baráti szeretet - ez a szükséges
dolog"; és: "egy eszmének élve nem
érünk rá magunkat szerencsétleneknek
érezni" - ezek e. saját szavai minden-
nél jobban jellemzik az 1921 január
31-én Pozsonyban elhúnyt özv. Králik
Lajosné szül. Szelényi Gizella úrnő
nemes lelkületét. Halálával valóban a
szép, igaz és jó szeretetében eltelt
gazdag élet záródott le, melynek belső

értékét csak most tudjuk méltányolni
és mely e mellett fejedelmi bőkezű-
ségével is megörökítette nevét ev.
egyházunk történetében.

Lőcsén született 1866 április 21-én.
Iskolába Jászberényben kezdett járni,
majd mikor a család Pestre került,
édes apja pedig fiatalon elhúnyt, a
fővárosban folytatta tanulmányait. D
mint egyetlen leánynak hamar kellr
önállósulnia, hogy a sok gyermekKe
elfoglalt édes anyja gondjait legalább
eggyel. apassza. Igy. rokonoknál lakva



végezte el a polgári iskolát majd pedig
a tanítónőképzőt és kitartó szorgalma
jutalmául már 1887/8-ban a deáktéri
ev. elemi iskolában nyert alkalmazást.
Itt éveken át kivált a lll. osztályt tanítva
mind növendékeinek szeretetét, mind
pedig azok szüleinek elismerését a
legteljesebb mértékben kivívta. Ez idő-
szakban mint mindíg egy eszmének
élt, de annak teljesen és ez a tanítói
hivatás volt. Ezért, hogy minél jobban
megfelelhessen, folyton tanult és tovább-
képezte magát, minek egyebek mellett
egyfelől a polgári
iskolai tanítónői ok-
levél megszerzése,
másfelől az 1891/2.
évi értesítőben meg-
jelent pedagógiai
értekezése beszédes
okmánya. Könnyen
érthető tehát, hogy
csakhamar rátere-
lődött az ilJetékes
tényezők figyelme,

úgy, hogy 1894
őszéri az újonnan

alapított aszódi
leánynevelő - intézet
igazgatásával bízták
meg. Itt is teljes oda-
adással és fényes
sikerrel rnűködött,
mígnem szíve haj-
lamát követve örök
hűséget esküdött

(1895 végén) dr.
Králik Lajos buda-
pesti ügyvéd és jeles
jogtudományi író-
nak, és ezentúl alak-
ja mint odaadó hitvesé eszményi fény-
ben áll előttünk. Ahol élt, Budapesten,
majd Szécsényben, végre 1906-tól kezd-
ve Pozsonyban szeretetreméltó egyéni-
sége, nagy műveltsége és háziasszonyi
erényei egy-egy kedves, meghitt kör
középpontjává tették őt. Később pedig
el-elbetegesedő férjét megindító hű-
séggel ápolta annak 1913-banbekövet-
kezett haláláig. Utána pedig, midőn a
fájdalom éle lassan-lassan tompulni
kezdett, új rnunkakört keresett és meg
is találta hamar a züllés útjára került
fiatalkorúaknak erkölcsi megmentésé-
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ben. Bár gondtalan és kényelmes életet
élhetett volna, ép ezt a terhes és hálá-
datlan élethivatást választotta, hogy
- gyermeke nem lévén - szeretetben
gazdag szívének áldásait a társadalom
elhagyottjaira árassza! Ezzel a ma-
gasztos elhatározásával valóban a »nagy
asszonyok" sorában érdemel helyet,
amint maradandó nyomot is hagyott
legalább a pozsonyi patron age terén.
O volt Pozsonyban az első női párt-
fogó tisztviselő; ő hozta össze az
ottani pártfogókat rendes értekezletekre,

ő volt az, aki 'saját
költségén létrehozta
a »Ieányotthont" a
bíróság elé jutott
leányok ideiglenes
elhelyezésére; végül,
pedig az Ú. n. hadi
patronage rnunká-
jából is bőven ki-
vette a maga részét.
De emellett a nagy"
arányú elfoglaltsága
mellett még ráért
szeretett egyházát
is szolgálni, ameny-
nyiben 1916 tavalsza
óta mint az ev.
diakonissza anyaház
védőasszonya a leg-

.válságosabb időben
felette értékes tevé-
kenységet fejtett ki.
Ez a megfeszített
munka azonban idő
nap előtt megőrölte
testét és az utolsó

Özv, Králik Lajosné. pár évben már! ma-
o ga is tudta, hogy

a halál csiráját hordozza magában. De
azért dolgozott tovább fáradhatatlanul,
mígcsa k Pozsony idegen uralom alá
nem került. Ez a fordulat, magyar
szívének nagyon fájt és munkakedvét,
életerejét ép úgy sorvasztotta, mint
súlyosbodó szívbaja, mely erős szelle-
mét mindjobban békóba verte. Az
utolsó hónapok alatt szemlátomást
gyengült, fonnyadt, míg végre nemes
szíve megszünt dobogni.

Nem túlzás, ha azt állitjuk. hogy
Králik Lajosné kivételes nö volt. Benne
erős intelligencia, meleg szívvel és



Egyedül sirnak.
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ritka akaraterővel egyesült. Mindíg
világosan látta maga előtt a célt és_
aztán nem nyugodott, míg azt el nem'
érte. Alapjában komoly, nem hizelkedő
természet volt, aki csak a nyilt szívű,
őszinte embereket kedvelte, ahol ellen-
ben affektációt, kertelést, vagy alatto-
mosságot, látott, ott hideg, tartózkodó
maradt. Irásban, beszédben is inkább
szerette a természetes, ,keresetlen,
cikornya nélküli stílust, mint az ékes
szóvirágokat és öblös frázisokat. Tiszta
lelkétől távol állott mindennemű hiúság,
önzés vagy írivolitás, ahol ilyesmit
tapasztalt, ott nemcsak szigorú, de
kiméletien is tudott lenni. Sokat kö-
vetelt az emberektől, de saját magától
legtöbbet. Vallásos hite mély és igaz
volt, akárcsak hűsége ev. egyházához,
de egyikről sem szeretett beszélni, oly

,kincsnek tartván azt, mely veszít
értékéböl, ha dicsekszünk vele. Hiténél
csak szeretete volt nagyobb, mely

Emberek,
Nem fáj nektek az élet?
Ugy-e, elaLtatják a fájdalmat

'A kis gondok
Es a nagy reménvek ?

Azt is tudom,
Hogy nem láttok úgy mindent,
Ahogy én látok:
Egy nagy,
Belül síró, kiuül piperés
Világot.

Azt is tudom,
Úgy sem igaz minden,
Ahogy in látom.
Ezer szin között
Csak egy halovány sáv
Az én világom.

De azért
Nagyon szeretlek titeket, emberek,
Mert sírtok.
Mert mindeniktek
Keres valamit,
Amit sohse birtak.

•Mert jártok az ászben,
Lemenő nappal
Es azt álmodjdtok,
ffogy ez a .reggel,
En látom rajtatok
Az alkonyatot,
Lesárgulo tavaszt
Hulló leoelekkel.

folytonos tevékenységre és jótékony-
kodásra ösztönözte. Természetesnek
tarthat juk tehát, hogy az ő (és vele
férje) . ernlékét nagyszámú alapitvány
őrzi. Igy' az aszódi leánynevelőintézet-
ben kettő (2000 és 10.000 K), a buda-
pesti ev. főgimnáziumnál, a pozsonyi
liceurnnál és theol. akadérniánál l-L;
végrendeletileg p-edig a pozsonyi dia-
konisszainl ézetre hagyta pozsonyi házát

'és kertjét, melynek értékét jelenleg
2,000.000 cseh koronára becsülik. A
női eszmény minden vonásával ékes-
kedő eme fenkölt lélek most már ott
áll az örök Bíró előtt, hágy számot
adjon hűséges sáíárkodásától ... Mi
pedig akik ismertük, drága emlékét
soha el nem múló szeretettel szívünk
szentélyében őrizzük és tiszta életét
rnintaképül választva kövessük őt a
hithűség, egyházszeretet és tevékeny
emberszeretet mezején!

Dr. Szelényi Ödőn

Ne bántsátok egymást!
Aki feljebb lépett,
Ne irigyeljétek.
Cifra kis játékát
Öregnek, kicsinynek
Elvenni nagy vétek.

Seegény lázas ember
Küzd a dicsőséggel,
Pénzzel. szerelemmel ,
De az igaz jóság
Ragyogó napjával -
Szembeneeni nem mer.

Mert, emberek,
Nagyon fáj nektek az élet.
Nem altatják el a fájdalmat



Hgota megbocsátott.

A kis gondok
És a nagy remények.
Nem tudtok szeretni
É" megbocsátani se tudtok
Nem érzitek, mi az az elesés,
Amig dulakodtok, futtok.

É.n lehajolak az elesőhöz
Es ha nem is kerülhet ujra felül,
Legalább azt lássa,
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Hogy az a kis dal,
Ami sziueben csengett,
Valakiben egyszer
Mégis uisszazengett.

Mert nem a hatalom palotai,
Nem a tudományos. irások.
Szamara sziuek
Egvüttes sírása
Váltja meg a világot.

Hamvas József.

- Kis regény. nA Luther Naptár" pályázatán 1000 K jutalommal kítüntetctt pályamu~ka. -

Ina: Csite Károly.

'1.

Elveszett a jegykendö.
- Ejnye, te Ágota, de sokat lesel-

kedsz ma a kapu hasadékori át az
utcára! .

A halvány, tojásdad arcu, nyuJánk,
karcsu termetü leány ug~ kipirosodott,
mint az égő piros. rózsa.

- Jaj . . . izé . . . édes anyám,
hiszen Sándort várom, hogy mikor hajtja
haza a marhákat a legelőről.

- Dejszen, te leány, nem várod, nem
lesed mindíg így az öcsédet. Osz tég
n em is igen' kell öt várni, haza hajtja
ö kelmét idő előtt a gyomra.

- De rnikor már a zsidó csillag is
fönn van az égen!

- Fönn ám. Megvan irva a szent-
írásban, hogy szereti az Isten a zsidókat,
tehát azok számára gyujtja meg először
az égi gyertyáját. Hanem asztom azok
a te kormos, fekete szemeid aligha a
kedves öcséd felé csillognak, villognak,
más valakit lesnek, várnak a mihaszna
portékák.

- Jaj, édesanyám, miket beszél! ...
Nem is nézek azért itt ki többet, -
szaladt Agota erre a pitvarba s bement
a szobába. Igaz ugyan, hogy nem jött
ld a kapuhoz, de hát volt a szob ának
két kis ablakocskája, amiken szintén
kilehetett leselkedni.

KigyulJadtak már a ragyogó Vénusz
mellé az ég többi tündöklő lámpácskai

Jelige. A magyar népnek a
magyar nép lelkéből.

és Sándor gy~rek is haza hajtott már
az őrzésből. Agota azonban még min-
díg ott benn huzódott meg a szobában.

- Ejnye, te lány, mit csinálsz oda
. bennt? . . , Szépen vártad te az öcsé-
det, osztég még a dógodról is megfe-
ledkeztél. Azt sem tudod már, hogy itt
a íejés ideje? - szólt \Se a tilelással •
buzgólkodó Magda asszony egy kis
boszusággal a szoba ajtón.

- Jaj, de megfeledkeztem róla!
Bocsásson meg, édesanyám, izibe me-
gyek. Hol is a dézsa? - ugrott ki
Agota a szobából, iramodott a kony-
hába a tejes dézsáért s onnét pedig.·
az istáló felé szökelt.

- Ne tt!, ne! Hol az eszed ma,
te leány? A vizes sajtárt viszed fejni
a tejes dézsa helyett?! .

Meghökkenve állott meg Agata.
- Az árn, valaki elcserélte a helyü-

ket, - fordult vissza a tejes dézsáért.
-- Elcserélte bizony a te eszedet

valaki! - dörrnögte utána az anyja,
mialatt a ki tilolt kendersörényt a tiló-
lábához csapkodta. - Tudom áru, ki
az a valaki? Ihol jön ni.

- Adjon Isten jó estét, Magda néni!
- állt meg előtte a holdfényben egy
telt arcu, alig .sarjadzó bujuszu, nagy-
termetu legény.

- Isten hozott, galambom Bálint.
Gyere be Jelköma szobába. Az apjuk
már ott benn bötüzi az ujságot. Osztég
mindjárt jön Agi is. Nem soká tart nála
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a fejés, olyan gyors keze van, hogy kisebbik testvéröcsém is ott katonás-
csoda a dógát nézni. kodott. S mikor haza jött, olyan szép
., Kis Büki gazda az asztalnál ült, furcsa piros' ómákat hozott, amiknek
nagy érdeklödéssel olvasott valamit. vastag héja vót és kés nélkül is meg-

- Mi jó hir van az ujságban, Bandi lehett hámozni őket.
bátyám? - kérdezte Bálint. - Narancs a neve, édesapám, na-
- - Tyü, Jancsi! micsoda szép dógot rancs, - szólt közbe Agata. - Ta-
övastarn belőle! ---:-kiáltott fel a kis, nultuk mi az iskolában.
tömzsi ember nagy elragadtatással. - Majd én is hozok magammal,

- Ejnye, de bele ándorodott Ide ha a jó Isten megszabadít a katona-
apjuk az olvasásba. hogy még Bálint ságtól. No de már megyek. Isten vele
nevét is elbérrnálja l Nem, látja kie, Bandi bátyám . . . Isten vele Magda
hogy Bálint van itt, a lelköm galam- néném! - indult, búcsuzott a legény.
bom! - Ejnye, hol a sapkám! Adjátok

- Persze no, hogy a Bálint. Hisz elő tüstént, hadd kisérem én is ki
én is azt mondtam, vagy gondótam. Bálintot, -r-r-- izgett, mozgott, 'parancsolt
Dehát figyeljetek, hadd mesélem el a tagbaszakadt, kurta, nagyfejü gazd-
azt a gyönyörűséges történetet, amit uram. Magda asszony hasztalan döfte
óvastam . .. Izé, hát no, hogy is oldalba a könyökével s rángatta a
kezdj em ? Vót egyszer egy ügön pruszlikját, nem értette meg a figyel-
szörnyüséges gazdag. ember, akinek meztetést, sőt inkább haragosan rá-
egy szépséges tündérkisasszony leánya támadt: .
vót. Osztég - - Miért taszigálod az embörséges

- Bühühühühü ! - ugrott le Sán- embört, mint aki tököt lopott. Add
dor gyerek a kályha padkáról nagy' inkább elő a sapkát, tudod, hogy
nevetéssel. Elkezdett ugra-bugrálni, anélkül nem tehetem ki lábamat, mert
hadonászni, nevetvén kezeivel lábaival. mindjárt megcsapja a szél a fejemet.

- Mi bajod, mit zavarod az em-' - Várjon hát kie, no, mindjárt
bert, te ostoba kölyök! - támadt a megkeresem!" - tapogatózott erre-
nagy mesélő kedvében levő Kis Büki arra, ágyakon, ládákon Magda asszony
haraggal a fiára. és hát meg is találta az ágy mellett

- Bühühühühü I - vigyorogta teles aleesv~ a föl.d?11 a ~eresett báránybőr
szájjal Sándor gyerek. - Idesanyárn ..sapkat, de izibe be IS dugta a vetett
ráült a Bálint rozmaringos kalapjára. ágy párnái közé.

- Igazán?! - ugrott "fel a kövér - Tudja a kő, merre dobta kie a
Magda néni ijedten. kobakfödőjét. Az a tanulság ebből.

Bíz a szép rozmaringos k ap laskává hogy máskor jobban megnézze kie,
lapult. Node a kellernetleri kínos je- hogy hova teszi le fejérő],
Jenetet elsimította Agota szemérmetes Igy tehát Bálintot csak Agota kísérte
megjelenése. Megfejte már mind a ki az utcaajtóig, azaz egy felesleges
két tehenet s el is szürte a tejet. tanú mégis ott lábatlankodott melleítük,

- Nohát most vigyázzatok, gyere- a Sándor gyerek, akinek a boglyas
kek! Folytatom a szép mesét.- ki- fejecskéjét az előbb említet! narancs
altott Kis Büki türelmetlenül. izgatta. Azt akarta megmondani Bálint-

Bálint habozva felállt. nak, hogy neki is hozzon egyet maj-
- Megbocsásson, Bandi bátyám, dan, de nem volt elég bátorsága hozzá.

de nekem mennem kell. Holnap kora - Nini, Sándor, te vagy itt? -
hajnalban a városi állomáson kell koppantott Bálint a gyerek fejére. -
lennünk. . Tudod mit, kis öcsém? Szaladj ki a

- Mi a csoda! Kár, hogy nem kertek alá, hozzál egy szálat az Ágota
hógathatod meg a szép mesét. Hát rozmaring bokrából, Hadd legyen amit
hónap vonótok be katonáékhoz? szagolhassak messze Fiuméban.

- Holnap. Elvisznek bennünket - Oe. hoz-e nekem is arancsot?
Fiuméba. - Hozok Sándor, hozok, nemcsak

Fiumáréba?! Tyü, hisz az én .narancsot, de még fügét is, csak siess!



A gyermek futásnak indult a sötét- .
ben s távolból nagy zuhanás hallat-
szott. Bizonyosan megakadt valamiben
szegénykének a lába selesett.

Bujósdit játszott a fénylő telehold
a földre leselkedő, tündöklő csillagok-
kal, el-el rejtőzve sötét, kóválygó felhő
köpenyek alá s hideg, metsző szél kere-
kedett észak felől.

- Isten veled még egyszer.Ágotárul ..
Jaj, de még most sem tudok elmenni! ...
Valami ugy bánt, ugykinoz l ... Sze-
retsz-e, vársz-e reám, Agota, mig haza
kerülök a katonaságtói ? !

- Várok, Bálint, várok! - rebegte
a leány reszketve a hidegtől-e, . vagy
tán a belső izgalomtól?

- Esküdj meg, hogy hű leszel hoz-
zárn, qem mégy addig senki máshoz.

- En hű leszek, csak te ne vess
szemet más leányra . . .

- Vesszen el a szemern világa, ha
hűtlen lennék hozzád! . . . Nesze ez
a selyem kendő, jegykendőül vettem
tegnap a városban.

- Köszönörn, Bálint. Nesze, én is
adok egy kivarrott kendőt! Virágot
varrtam a négy sarkába s bele varrtam
mind a kettőnk nevét.

- Köszönörn lelkem, Ágotám! Ez
lesz az én vigasztalóm, biztatóm a
messze távolban. Isten veled mégegy-
szer! - indult most meg végre a
legény.

- Nini! itt van, meg van ... hozom
má' a rozmaringot! - kiabált mesz-
sziröl Sándor gyerek szaladva a kertek
alja Ielöl,

Agota izgatottan kapta el Sándor
gyerektől a rozmaringszálat.

- Bálint! állj meg egy pillanatra!
Itt a rozmaring! -, kiáltott és sietett
a Bokor szomszédék háza előtt haladó
legény után.

Bálint visszafordult, megállt. Amint
átakarta nyujtani Agota a rozmaring-
szálat, ijedten boszusan szólt:

- Oh, az ostoba gyerek! Nem sóska
szálat hozott rozmaring helyett! ...

- Hihihi! Rozmaringszál, sóskaszár !
Azén babám kire vár? - dudolta gúny-
nyal mellettük elhaladva a kutról jövő
Bokor Zsófi.
, Ijedten, égő tüzes arccal szaladt haza
Agata. S alig fordult be utcaajtójukon,
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szive nagyot, szörnyü nagyot dobbant,
elveszítette a selyem jegykendőt.

Reszkető, rettegő szivvel ment vissza
a kendót keresni. Ameddig csak Bálint
után ment, egész a Bokorék házáig,
végig tapogatta az utat kétségbeesetten,
forró könnyet hullatva, de hiába, eltünt
az pár perc alatt, akárcsak mint előbb
oda bent az édasapja báránybőr sapkája.

Később éjjeli lámpával jött ki édes-
anyjával az utcára, ketten keresgéltek
a jegykendőt. Mignem ijedten rezzent
fel Agota a Bokorék pitvarából hallat-
szó nótára :

Szerit György napján nálunk nagy eső esett,
Kis Agota jegykendője elveszett,
Nincs már mivel fájó szivét bekösse,
HuIIó könnyét amivel letörölje.

Gyöngyharmatos a nefelejts virága,
Könnytől ázik Kís Ágota orcája:
Jegykendőmet elvesztettem ... jaj nekem!
Kedves rózsám párom lesz-e, vagy soh 'sem ! ?

- Jaj a szívtelen! ... Bizonyosan
ő találta meg, ő vitte el! . . . S a
gonosz, még nótát csinált rólam! -
kapott Agota a szivéhes s sötét ragyogó
szeme párja gyöngyharmatot hullatott
az ut porára.

• Il.

A kérők.
Sándor. gyerek már harmadszorra

kukkantott be csigával és ostorral a
kezében a konyhába.

- Idesaqyárn l megsült már a po-
gácsa?

- Hahó,' fiam, abból ma .nem
eszünk. Holnapra sütörn a vásárra.
Elhajt juk, eladjuk a Rigó tinót s ha
jól viseled magadat, akkor te is el-
jöhetsz velünk, .

- Oh be jó lessz! . .. Oe azért
egy pogácsát ma is szeretnék !

- Ehetsz jnindjárt jó irót, Nézd,
most köpüli Agi a vajat.

Sándor gyerek elfanyalodva sonfor-
dált kifelé, de alig tette ki lábát a
konyha küszöbön, lélekszakadva, han-
gos kiabálással ugrott be.

- Idesanyárn l Itt vannak - Benkő
Csicsó bácsi, meg a Jancsi, a Zsódos
Jancsi!

- Jérum, Istenem! hol a tiszta kö-
tényem? .. , Te, Ági! - sugta a, .
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leány fülébe, - ezek biztosan kérőbe
gyüttek! . . . Megyek én izibe velük
a szobába, de osz tég te is begyüjj
árn. Ugy illik . .• meg osztég meg-
gondolandó a dolog, mert hát Jancsira
sokkal több jus néz árn, mint Bálintra

T·· . dk' 'U' I. .. omer e. JUs. gy ám. . . .
Magda asszony két karját előre

tartva, hadonászva,· mint valami szár-
nyakkal, repült vendégei elé s a kis
fia holdja-bolygója vele együtt szelte
át a levegőt. Nem telt el azonban két
perc, bolygó utját ismét a konyhába
tette sebes törtetéssel.

- Te Ági, lelköm, galambom, gyere
már te is! . . . Vagy nini, hol vagy,
galambom? Gyere már elő, várnak.
f:n addig viszem nekik a pogácsát.

Te pedig, Sándor fiam, szaladj el
apád után. A bírőnál találod, hol
marhalevelet irat. Hivd haza rögtön.
Sugá meg neki, hogy várják, jöjjön
izibe haza! De úgy sugd árn meg neki.

Sándor gyerek görbe lábaival sza-
porán mérte végig a föl szeget. Amint
befordult a Kandi biróék utcaajtóján,
rnindjárt reá kezdett a sugásra, de oly
hangosan, hogy az utcán fogósdit
játszó leányok és legények is rnind-
annyian meghallották.

- Idesapárn, gyüjjék haza mán.
Ott vannak az Ágiért. Lakodalmat akar
vele tartani a Zsódos Jancsi)

-- Mi a fiam?! kérők vannak ná-
lunk? ... Dejszen akkor bíró komárn,
tán ne is ird meg a tinóról a levelet,
úgy lehet, hogy lakodalmi pecsenye
lesz belőle! - Csapta zsebre Kis BUki
gazda a pipáját nagy boldogan s fe-

. szes léptekkel kepegott gyors iramban
hazafelé. Sándor gyereknek ugyancsak
kapkodnia kellett a lábait, hogy vele
érjen. S dacára a nagy sietésnek, az
utcán játszó leányok, legények mégis
megelőzték már őket: mindannyian
az abi akuk alatt leskelődtek.

Egy szó, mint száz, egy negyedóra
mulva az egész falu népe megtudta
a hírt, hogy Zsoldos Jancsi, akire-
bámuljori minden teremtett lélek! -
egymagára háromfertály hely vagyon
néz, nagy tégla épületes fundussal együtt,
megkérette Kis Büki Bandiék leányát,
az Agit. Es azt is megtudták a hirszorn-
jas, pletykaéhes népek, hogya kérők

Ágotával egy szót sem válthattak. Úgy
elbujt valahova, hogy édesanyja se-
hogysem tudta előhíni, a kérők elé
tuszkolni.

Node, ha nemis haIIhatták meg a
kérők Agota nyilatkozatát, nagy bizta-
tással bocsátották őket utjukra a bol
dog szülők. Amint eltávoztak a kérők,
Agota is előkerült a kamarából, a
hombár rnögötti sarokból, ahol biz
nem valami kellemes dolog lehetett,
három óra hosszat gugolni. Igaz ugyan,
hogy még kellemetlenebb volt hall-
gatnia azt az oktató, felvilágosító s
korholó prédikációt, amibe Magda
asszony fogott és aminek tán más-
napig sem lett volna vége, ha egy új
vendég nem kopogtat be késő estén
meglepetésül hozzá juk, a szapora be-
szédü Tilaj Gyuriné képében.

- Jóstét adjist' kieteknek is! "hallot-
tam a dógot, mondok átgyüjök kie-
tekhe, nehogy hibába essenek, rner
hát amondó vagyok, hogy az Agi lel-
kömet Ist' ellen való vétek vón, ahho'
a heptik' formáju legényhe' adni. Nem
hiába rnongyák, hogy sokat forgolódik
a szegény lélek a patyikába. Pejg hát
mit ér akko' a nagy vagyon, ha nincs
egség: nem embe' az embe'. Ott az
én gyönyörü magzatom, az osztég
legény a tópán. Ist' ellen vétene az,
aki azt merné mondanyi, hogy őneki
annyi baja vón is, mint egy leesett
mákszem. Hát nincs igazam?

- I~az a, édes szornszédasszony,
igaz! - helyeselt Magda asszony nagy
bicegetéssel.

- Ugyi, szüvem szomszédasszony!
osztég hát ugyi, értik i~ a gyerekek
egymást. Bálint szüvő Agiéhez huz,
Agié pejg Bálintéhoz ... Isz' azér is
mondom s az apjuknak is mondtam
má otthon, hogy a jó Ist' is egymás-
nak teremtette ezt a két szép gyereket.
Meg osztég mán meg is beszéltük
otthon az apjukkal a gyerekek sorsát.
Az idősebbik fijunk, a Jóska benn
marad a házba, Bálint pejg beháza-I
sodik kietekhez. Nagy a kietek Iundusa,
akár három ház is e férne rajta, hát nem
igaz, édes lelköm szomasszony?

- Hászen ez is igaz, az is igaz -
vakarta meg Magda asszonya kontya
alját, - hanem az ember gyereke mégis



gondókodik, hogy mitevö legyen . . .
hogyan lenne a legjobb?! . " Mer
hát a Bálintnak még nagy ideje van
hátra a katonáéknál. Hátha mire meg-
szabadul onnét, mást gondol Ő is, mást
gondolnak kietek is, osztég az én sze-
gény lányom a két szék között a pad
alá eshetik.

- Törjön el a lábam, akár mind a
kettő, ha én másítanárn a szómat. Attul
ippeg ne féljenek kietek! hisz ismernek.
engem, ismerhetik Báliritot is. Ugy-e
lelkörn, édes szép Ágicám? . . .

Agota lelki megkönnyebbülésére ezek
után a leánykéresi ügy olyan befejezést
nyert, hogy Tilaj Gyuri jövendő apósát
küldték el másnap Zsoldosékhoz az
üzenettel, hogy Bűki Agota kezére ne
számítson ...

Ill.

Az elrepült százas bankó.
Kis Büki Bandi kora reggel nagy

sebbel-lobba I fordult be Kandi bíró
utcaajtóján. A magas, szikár Kandi
pedig ép akkor akart Kilépni az ajtón,
így alaposan összezökkenté a két koma
a testét.

- Ejnye, no, el ne döntsön, komám
uram! Egy pint finom szilvóriumot
tettem a tarisznyárnba, ippeg nem
szeretném, ha a föld inná meg.

- No, ni, tán mán a városba indót,
komám uram? Egy kicsikét pejg én
még visszatartom a marhalevél meg-
irása dógába. Nem lessz; tudja, semmi
abból az izé dologból. Mondok, én
nem erőtetem senkihez sem a lányomat,
várjon arra, akihez a szüve huzza.
Mégis csak úgy szép a szüvbéli dolog,
mint hogy az ujságornból is lvastam
egy szép szüvreható történetet. Tudja,
komám uram, el is mesélem ... ugy
vót a dolog, hogy vót egyszer egy
szegény árva gyerek, aki mán legény
vót, amikor -

- Ej, ides komám, hagyjuk most
a mesét máskorra ! nincs most arra
időm, Megyünk a vásárra.

- Hát izé, hogy rövid legyen a
esém - az árva legény igen meg-

zeretett egy szin tég szegény árva, de
gen szép liányt.

-- Jó, jó, Bandi, a többit elmesél-
eted majd a vásár után, a Zödfa-
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vendéglőben. Ihol, amarhalevél s
menjünk már, mert lekésünk a vásár-
ról, - indult meg Kandi. .

- Jó, tehát majd a Zöldfában talál-
kozunk. Majd aztán ott végig elmesélem,
mert érdemes ám meghógatni, olyan
gyönyörűséges mese . . .

A lakodalmi pecsenyének szánt tinó
tehát a vásárra került. Kis Büki vezette
kötélen, Sándor gyerek pedig kísérte
egy kis ostorkával. Magda asszony
egy félórával később indult el hazulról,
külön réti gyalogösvényen, amerre fél-
órányival rövidebb az űt, így tehát
majdnem egyidőben érkeztek a vásári

. sokadalomba.
Egy kis dulakodással,kiabálással,

kellőkép elhelyezkedtek a tinóval. S a
komoly vevő soká ugyan, de mégis
jelentkezett egy kajla bajuszu, haragos
tekintetű, szörnyű sovány horvát atyafi
képében, akit az árnyéka, akarom
mondani a folyton horvátul karatyoló
kedves hites párja követett.

- Mennyi az ára ennek a kis hit-
vány bundás jószágnak? - fogta alapos
vizsgálat alá a hosszú horvát a tinót.
-, Magda asszony 'gúnyosan nevetni
kezdett.

- Mit, hihihi! nincs hályog kienek
a szemén? Még olyan pogányságot

. mer mondani! . . .
- Ennek a szép kis ökörnek kilenc-

ven pengő az ára, atyafi, - vágta ki
Kis Büki nagyhangon.

- Mit?! Megháborodott kie az el-
méjében! - támadt rá Magda asszony,
mint egy fias kotló. -- Ingyen akarja
kie elvesztegetni az én szép jószágo-
mat. Száz pengön alul ne merje adni,
mert rossz világ virrad kendre! ...

- Ne kotyogj, asszony! A te neved
"hallgass". Eri viselem a háznál a
sapkát. gatyát, nem a kontyos fehér-
nép. Nem parancsol nekem senki a
világon. Ha akarom, ingyen is oda-
adom a szép jószágomat. Hát nincs
igazam, sógor? .

A mogorva horvát sógor egy:lszöt
sem felelt a kérdésre. Ismerte már az
ilyes csinált vásári komédiákat. Csak
az elvirágzott, fogatlan horvát me-
nyecske gúnyolódott egy kicsit.

- Huhuhu! Sohse dicsekedjék,
szomszéd, a félrőf hosszú gatyájával.
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Aztán mindíg külörnb a szoknya a
gatyánál, ügy-e ángyi? . . .

Az alku azután nagy pogány eskü-
dözések, sátán imádságok közt végre
megtörtént. Kis BUki mentségére azon-
ban meg kell mondani, hogy a hamis
esküdözéseket. elátkozódásokat, nem ő

tette, hanem Magda asszony és a horvát
atyafi, a kedves hites párjával.

A horvát ember madzagnál fogva
nyakába akasztott ruhazacskót huzott
elő az inge alól s előnyálazott belőle
egy százas bankót.
, - Ihol van, ni, fogja kend s adjon
vissza belőle! nyujtotta Kis Bükinek,
aki már nyúlt is érte bámész tekin-
tettel. Most látott még először százas
bankót.

vettem s ide vele rögtön a visszajáró
huszonkét pengővel, mert rossz világ
lessz itt máskülönben! - ordított torka-
szakadtából a horvát atyafi s vele rikol-
tozott a menyecskéje.

A szóharcot 'aztán követte a tett
harca, ököllel, körörnrnel és bunkós
bottal. -Segítők akadtak a rokonság és
ismerősök köréből bőven, mind a két
ellenfél részéről. S a zajos csődület
folyton növekedett. Sokan a vereke-
dőket bámultak, még többen pedig a
repülö százast lesték sóvár, kapzsi
tekintettel, hogy hol száll le?

Mindaddig nem lett vége a vias-
kodásnak, mignem csendőr szurony
avatkozott közbe, széjjel rezzentve a
csődületet. Mindamellett a háboruság

Horthy Miklós kormányzó buzdító beszéddel fogadja a csonka hazába visszatért magyar hadifoglyokat.

Node nem sokáig bámulhatta. Jó-
formán még mielőtt megfoghatta volna
(avagy tán gyengén fogta meg s a
horvát atyafi eleresztette már) a kavargó
szél kikapta kezéből s vitte fel a ma-
gasba. Repült a bankó, mint egy tavaszi
tarka lepke.

Az ördögöt idézték meg az alkunál
tanunak, lett is olyan ördögi nemulass
áldomás, amilyet évek .óta nem látott
a turkomándi vásáros nép.

A horvát atyafi követelte a százas-
ból visszajáró pénzét és a megvásárolt
tinót.

- Mit!? A kend százasaból adjak
vissza, amit a szélnek adott! ...
. - A kendé az már, nem az enyém!

En kifizettem kendnek, miért eresztette
szélnek?! . . . Enyém a tinó, meg-

két ügyvéd hadvezérletévei eltartott még
két évig. Oe eltartott volna még tízig
is, ha Kis Büki Bandi vagyonából
futotta volna addig az ügyvédi, hadi-
költség.

A két évi gyilkos per felemésztette
Kis Bükiék minden ingatlan és ingó
vagyonát. Egyik korai tavaszi napon
perdült meg portájukon az a kegyetlen
dobszó, ami hajléktalan koldussá tette
őket.

Már most az volt a' nehéz, kinzó
kérdés, hogy hol szereznek, hol vesznek
bérbe valami kis kunyhó hajlékot, ahol
meghúzhatják magukat?

Ágota ott szeretett volna maradni
faluban, hogy ne legyen távol Bálinttél
amikor haza kerül a katonaságtél. Már
nem is volt messze az az idő.



- Nem ... semmiért sem maradok
itt! inkább a világ végére megyek, de
itt még sem maradok! - tiltakozott
Kis Büki. - A jó Istenem atyám meg-
alázását fogadom, dehogy itt minden
ringy-rongyember rajtamgúnyolódjék,
azt már semmiképp sem türörn. Me-
gyünk a városba, ott könnyebben megél
a szegény napszámos ember ...

Másnap kora reggel néma ajakkal,
viharzó lélekkel, mázsás kőteherrel
szivükben a kertek alja felől lopóztak
ki a faluból, hátukori cipel ve bugyor-
jaikat. Magda asszony szeméből csak
ugy patakzott a, köny és Kis BUki
kemény tekintetüszemébe is egy égető
könycsep lopózott, amint végleg kitette
lábát az ősi fundusról.
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azokból a ragyogó szemekből is a
könny, mint a tavaszi zápor

IV.
Bálint hazajön.

Utolsót csendült az esti imára szóló
kis harang s aztán elcsendesült a ho-
mályba borult falu egyetlen utcája. Pár

• perc mulva azonban ismét nyikorogni
kezdett a fölszegi csigás kut rozoga
kereke. Egy megkésett menyecske haj-
totta nagy igyekezettel a vedert. Majdan
a néma csendben' kukoricafosztó leá-
nyok dala hangzott Tilaj Gyuriék
udvara felől. S az alszegi részről
hangos kopogással jött egy katonás
alak, deszkaládikát cipelve jobb kezé-

A Szibériából visszatért foglyok éljenzéssej fogadják a korrnányzó beszédét.

Sándor gyerek azért szipogott, hogy
a nagy, terebélyes cseresenyeíáröl a
már pirosodásnak indult szép gyümöl-
csöt más. fogja leszedni.

Csak Agota nem tudott még, sírni,
nem tudott könnyet hullatni, pedig az
ő szivét még kinzóbban öldöste a fáj-
dalom, a kétség. Bokorékkertaljánál
egy ismerős busongó nóta ütötte meg
a fülét, Zsófi dadolta, rozmaring bok-
rait öntözve:

Oyöngyharmatos a nefelejcs virága,
Köny tói ázik Kis Ágota orcája:
Jegykendómet elvesztettem ... Jaj nekem!
Kedves rózsám párom lessz-e, vagy sohsem? ...

- Verjen meg az Isten, hogy úgy
fájjon a te szived Js, mint az enyém!
- zokogott fel Agata s megeredt most

ben. A Kis Büki-Iéle ház utcaajtójanal
betekingetett ágaskodva az udvarra.
Egy karcsu női alakot ép akkor látott
a pitvarról a szebába menni.

- Bizonyosan az Agata lelkem volt
ő! - dobbant nagyot a katonaságtél
megszabadult Tilaj Bálint szive. A
kilincs után tapogatózott s benyitott
az udvarra. Pár másodpercig szokatlan
elfogódással hallgatózott kint, mígnem
kopogott aszobaajtón.

- Jó estét adjon a jó Ist -! -
akadt a szó a torkán, amint benyitott
és körültekintett a szobában. Csupa
idegen, azaz előbb nem a Kis Büki

.portán lakott, kiváncsi tekintetű ábrá-
zatokat látott az asztal mellett és a
kályha padkán ülni, valamint az ágyból
kileselkedni.
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Úgy látszik, nem JO helyen

járok! " . . azt hittem itt laknak Kis
Büki Agotáék.

- Nini, a Tílaj Bálint! - rikkan-
. totta két lurkó az ágy ról leugorva.

- Az árn, a Bálint! - rebegte sze-
mérmetesen egy tüzes tekintetű, kö-
kényszemU darázsdereku, szép leányzó.

- Jó helyen jársz, galambom. Nem
laknak itt rossz emberek, ha újak>
laknak is a régiek helyett, - állt a
kifelé induló Bálint elébe a mézes-
mázos beszédű özvegy Csordás Ferkóné,
az ősi Kis Büki porta bérlőnöje. Ülj
le, szívem egy kicsinyég, ne vedd el
az álmunkat. No, csak úgy, lelköm,
akár előbbet. Hisz most is van itt szép
leány, akin megakadhat a legelső
legénynek is a szeme!

- Oe édesanyám I - rángatta meg
a szép Csordás Agnes szemérmetesen
az anyja szoknyájat.

- Hová lettek Ágotáék ? ! - hebegte
Bálint elszorult szívvel.

- Hu, lelköm, galambom, nagy. sora
van annak. Oe azért annyival is el-
mondható, hogy elpörösködték a va-
gyonukat s osztég eliszkódtak innét
szégyenükbe a városba. Ott napszámos- .
kodik Kis Büki Bandi most, a szép
Agica lelköm pejg már, mint mondják,
csikorgós cipőben jár, a haját meg
buboskontyba rakja. Hej az a város,
csak város marad a sok szoknya leső
urral! . . . Node nem szóltam egy
szót sem. Nem akarok senkiről sem
rosszat mondani . . . Óh, de hát ne
siess annyira galambom!

Bálint azt sem tudta, hogyan "tá-
molygott ki onnét. Viharzó szívvel
botorkált haza az. ősi szülői házba.

Tilaj Gyuriné a holdvilágos udvarukon
találkozott a rég nem látott fiával,
hatalmas zsiros tenyereit csattogtatta
össze örömében, meglepetésében. Maj-
dan. Bálint hátát pask olta meg s olyant
rikoltott örömében, hogy a kukoricát
fosztó leányok, legények s gyerekek
izibe mind ott termettek.

- Szerbusz, Bálint! -- paroláztak
vele sorra a legények és követték őket
a kezezésbe a leányok is.

- Ejnye, mi a szösz! hát engem
meg sem lát a hires legény! Nemis
tudtam, hogy olyan csúf vagyok, -

nyújtotta forró kezét legutolsónak a
falu legszebb, délceg termetű, rózsa-
piros, gödrös arcu, nevetős szemű
leánya, a Bokor Zsófi. Add csak ide
galambom a ládikát I Tudom, hogy van
valami benne a számomra.

Gyors kezekkel bontotta fel a ládikát
átkötö madzagot (a kulcsa rég elveszett)
s egy szép piros narancsot vett ki belőle.

Oe már erre Bálint ölelte át ismét
a ládikáját a többi leány elől, akik
szintén ajándékot akartak belőle sze-
rezni.

- Hohó lányok! amit hoztam más-
nak hoztam . .. Ha tudtam volna,
hogy itt együtt találkozom veletek,'
mindannyitok számára hoztam volna
valamit ...

- Oe ezt csak nekem hoztad,
Bálint? .. szólj, ha nem nekem hoz-
tad, visszaadom izibe! - kérdé Zsófi
ragyogó, nevetős szemekkel.

Bálint megigézve, némán áll t a csábos,
csengőhangú még csábosabb tekintetű
leány előtt.

- Nesze, visszaadom, látom már,
nem nekem hoztad! nyújtottá feléje
Zsófi a narancsot.

- Oe igen ... neked adom. Fogadd
el tőlem, Zsófi.

- Hohó, csak úgy fogadom árn el
én, ha az én számomra hoztad!

- Igen ... neked hoztam, - füllen-
tette Bálint pírbaborult arccal.

- Hej', lányok, legények munkára!
- rikoltott Tilaj Oyuriné. - Bálintom
előbb megvacsorázik, aztán majd ő is
közétek áll.

Bálint vacsorázása azonban annyi
idej ig sem tartott, mint egy fecske-
nóta. Ment a zajos kukorica-Iosztók
közé a kamarába, felült kornoran a
nagy halom fosztatlan kukorica tetejére,
szembe Zsófival.

- Ejnye, de búbánatos szívű katonát
szabadítottak haza a katonaságtél ...
Kezdjünk rá lányok a legujjabb nótára,
tán az felvidítja.

Azzal a nevetős, ragyogó szemű
Zsófi elkezdte édes csengő hangon
dalolni :

Nem hiszek én már a hazug kakuknak. =
Búcsut mondott egy kis lánya íalunak ;'
Kis csizmajá t felcserélte cipővel.
Nem köti be kontyos fejét kendővel,



Párja nélkül száll a kakuk szerteszét,
Búnak adta legszebb legény a fejét.
Nincs oly rózsa, mit feliűzzön szívéhez,
Nem illik a dáma magyar legényhez.

Bálint megérté a nótát és , , , Óh
gyenge férfiúi lélek! Ingatag szivét
úgy megejté, úgy megbabonázta Zsófi
varázslatos csengő hangja, hogy egy
fertály óra multán mar mellette ülve
ő is yele dalolta a szegény Agotáröl
és saját magáról. csinált nótát.

*
- Most mán igazán nem tudom,

mit csináljak? - morfondérozott Bálint
másnap reggel,' ketten ülvén édes-
anyjával a szalonás reggelinél. Agota
mellett Jnaradjak-e, avagy Zsófit ve-

gyem el? .. '.
- Oktondi vagy, fiam, ha még ezen

a dógon is töprengeni valót találsz .. '.
Persze, hogy Zsófit veszed el, nem
azt a kódés lányt. Azzal csak a kódés
tarisznya jár, Zsófival pejg egész szép
új ház és több, mint kétfertály hely
vagyon, ..

. - Haszen mond valamit, édes-
anyám! \

V.
Piros narancsok.

Nem messze a piac térhez, a kes-
keny Hid-utcában, hosszan az udvar-
ban nyúló, ősi rozoga ház legutolsó
kis szobácskájába költöztek be Kis
Büki Bandiék. Rajtuk kívül még hét
bérlő és az egyenes, büszkejárású
házigazda lakott a házban. Volt a
háznak cipész, bádogos, körnüves,
cserepes, napszámos, földönáruló zsidó
lakosa. Maga a házigazda pedig biró-
sági szolga volt. Minden reggel, dél-
ben és este végig sétálta kifeszített
mellel a hosszú udvarát s ha a nagy-
számú lakosok, avagy azok hozzá-
tartozói közül valaki csak egyszer is
elfelejtett kellő tisztelettel, alázattal
köszönni neki, azonnal tudtára adta
az illető számára üzenetét.

- No, annyit mondok, hogy az a
paraszt sem piszkítja sokáig az én
házamat. Uti laput kötök jövő fertály-
ban a lábara . . .

Magda' néni asszonyi természeténél
fogva, hamar beletaláIta, beleélte ma-
gát kényszerült alázatoskodó helyze-
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tébe. Bezzeg Kis Büki kemény feje
sehogysem szokta meg. Báránybőr
süveget mégcsak még sem emelte, mi-
kor Vinter Náci, háziúr, szúrós szem-
mel, parancsoló tekintettel közeledett
feléje az udvaron. Annyit még meg-
tett, hogy egy kemény hangú "Adj
Istent" mondott, amint közvetlen mel-
léje ért.

- Mit adj Isten?! krumplit, babot,
vagy bagót a kend buta szájába?! ...
Paraszt! még' köszönni sem tud . . .
azt sem tudja maga, hogy ki vagyok én ?

Kis Büki melle is kifeszült erre,
szeme tűzben égett:

- Igaz, nem ismertem kendre!
Sokszor megfordultam a biróságnáI,
láttam ott kendet úgy hajlongani az
urak előtt, hogy majd a dereka el-
törött,. itthon pedig jobban fölfújja •
kend magát a kevélységtől, mint a béka.
Azért hát nem ismerhettem kendre.

- Hallgasson, buta paraszt, mert
pofon ütöm! - ordított Vinter Ignác,
loporzékolva az indulattól.

Kis BUki erre csakugyan elhallga-
tott. Még csak egy indulatszó sem
hagyta el száját, hanem annál nagyobbat
huppant Vinter úr büszke, gőgös por-
hüvelye az udvar sáros földjén, az ud-
varon bámuló lakosainak legnagyobb
gyönyörködésére.

- Ezt még megkeserüli valaki! -
sziszegte Vinter Náci a fogai közt s
eltörtetett a kellemetlen eset szinhe-
lyéről.

Magda asszony hizelkedése és még
inkább a sok ingyenes rnunkája, amit
Vinternének tett, elsimította azonban
a dolgot, nem mondta fel nekik Vin-
ter Náci a lakást.

Közel laktak a piachoz, ez okból a
Talubeli ismerőseik gyakran felkeresték
őket. Téli időn pedig seregestől men-
tek be hozzájuk melegedni. Igy min-
dig tudták, mi hír- a faluban?

Másriap már hírül vitték hozzájuk'
~zt is, hogy haza érkezett Tilaj Bálint.

*
Az anya és leánya aggodalmasan

suttogtak a szobában, mikor Sándor
szélhordta módon haza állított az is-
kolából.

- Jaj, de éhes vagyok, édes anyám!
Kérek szépen egy kis kenyeret!
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Oh, fiam, kenyeret most nem

tudok adni. Elfogyott tegnap este
utolsó morzsáig. Szegény apátok is
három főtt krumplival ment el ma
hazulról dologra. Várj csak egy ki-
csinyég, fiacskám, mindjárt megfől a
jó krumpli leves és a babcsuszpájz,

- Egyiket sem szeretem! - állt
sírásra Sándor gyerek szája. - Adjon
akkor, édesanyám, két krajcárt, veszek
rajta zsernlyét,

- Nincs pénzem, fiam: Egy hatos
az egész vagyonunk, az is kell ecetre,
sóra. Minden pénzünket árendára kel-
lett most adni. Oe majd a hét végén
ismét kap apátok fizetést s Agi is kap
valamit a varrásáért, akkor lesz újra
kenyér, de még kalácsot is sütök
neked, édes fiacskám!

- Soká lesz! -: keserégte Sándor
gyerek, nagy búsan. E~ tán sirás is
lesz a kesergés vége, ha vendég nem
kopogtat ismét a toldozott-foldozott
rozoga ajtón.

Kiváncsian lestek mindannyian az
ajtó felé. Régi. legnagyobb haragos
elJenfelük, a Bokor Istókné tolta be
magát az ajtón nagy kerek kosárral a
fején.

- Jó napot! Egészségetekre váljék
az éjccakaí nyugodalom ... Már ha
kidob tok, ha nem dobtok, de biz egy
kicsit én is itt alkalmatlankodok, egy-
szer nálatok.

- Dehogy vagy alkalmatlan, Vera.
Szivessen látunk. No, ülj ide erre a
székre! törült széket Magda asszonya
vendég számára.

- Nem sokat késhetek. idös löl-
keirnek, mert elmaradok a falubeliektőJ.
Egy kis tejfölt és turöt árultam a piacon,
de hamar eladtam.

Igy osztég mondok, mig a többi
falubeliek eladnak, megnézem a jó
Magdárnat, a legjobb leánykori pajtás-
némat, hogy siratja-e még a mi hitvány
kis falunkat ?) -

- Sirassa a sirato szamár! - Legyin-
tett Magda asszony'. megvetéleg mind
a két kezével. - Orülök, hogy kisza-
badultam belőle. .

- Hászen igazad van, Magda. Én
is mindíg mondtarn a Zsófimnak, hogy
ne menjen gazda legényhez férjhez.
Csak a sok mezei dolog vár ott reá.

Többet érne, ha ahoz a csendőr őrmes-
terhez menne, aki már félesztendő óta
jár utánna. Milyen uri asszonyság le-
hetne amellett! Tán hajlott volna is a
szavamra, ha az a Tilaj gyerek haza
nem kerül még a katonaságtói s be nem
állít hozzánk kérőbe.

- A Bálint?! - kérdé reszkető
ajakkal, öntudatlanul, élettelen arccal
Ágota. ,
. - Igen, a Bálint, szivem Agicám.
Egészen belegabalyodott Zsófiba és
ugylátcik leányomnak is teccik. Mon-
dok, én nem avatkozom a dógukba.
Legyenek egymáséi. ha szeretik egy-
mást. Engem ne okozzanak semmiért,
ha később baj lenne köztük. Hát nincs
igazam, Magda szivem?

• - Ejnye fékornatta, milyen hógatag
népek lettetek ti ebben a poros városi
fészekben! ' .. De hogy meg ne feled-
kezzem arról, amiért leginkább ide
vetödtem hozzátok, átadok neked Agi
egy kis ajándékot, amit egyszer igért
neked valaki ... Nesze szivem, ez a
piros izé. Ugye, nem is gondolod ki
küldi?

- Nem kell! vigye vissza annak,
aki küldi ! - kiáltotta Agota elkese-
redett szivvel, rángatozó szernpillákkal.

- Ugy! .. nem kell! , . Hászen nem
erőszak a szalados evés, ugye Sándor?
No nézd neked is küldött egyet az a
bizonyos valaki. Megigérte, mikor el-
ment katonának, hát meg is hozta.
Nesze, kis iftyur! .

Sándor gyerek csillogó szemekkel,
mohón nyult a szép piros narancs után,
de elébe ugrott Agota nénije.

- Ne fogadd el te sem, Sándor! ...
'Nem szabad elfogadnod ... szívtelen,
hamis lélek küldi, aki úgy akarja a
világot és a jó Istent elámítani, hogy
a kis igéreteket, az egész falunak elkür-
tölve, teljesíti, de a nagy, esküvéssel
tett fogadását megtagadja ! •..

A gyermek sejtelmes lelke megérezte
nénje szivtragédiáját, bár szemébe a
csalódás keserü könnye lopózott, daco-
san utasította vissza az ajándékot.

- Nekem sem kell!
- Ujjé, de Iölduzrnétjátok az orra-

tokat! Talán bizony irigylitek Zsófim-
tói a vőlegényét?! ... Ugy néztek az



ember gyerekére, mint egy gyilkosra.
Bizony még meg is veritek az embert.
Dehát inkább megyek már, Istennek
ajánlak benneteket! - Karikázott ki
a vendég menyecske s még azt az
illendőséget sem tette meg, hogy be-
tette volna maga után az ajtót.

Amint kitette a kis szomoru hajlékból
lábát, Ágota zápor könyhullatással bo-
rult öccse nyakába.

- Oh, Sándor, milyen jó voltál ,.
Várj csak, veszek én majd neked
helyette narancsot l ...

*
Egy hét multán ujabb hírt hoztak

a falubeliek: Megtörtént már Bokor
Zsófi és Tilaj Bálint hires kézfogója, .
olyan nagy dinom dánommal és mu-
zsika szóval, hogy lakodalomnak is

, beillett volna. Három hét mulva pedig
megtartották a lakodalmat. .
, A következő farsangon férjhez ment

Agota is, szülöi sok unszolására
egy cserepes legényhez. Templomi
esküvőjén jelen volt az összes ház-
beliek apraja és nagyja, még a hetven-
hat éves özvegy Schmercz Abrahárnné,
Száli néni, ludakat tömögető zsidó
asszony is, aki reszketős fejét csóválva
jegyezte meg, hogy olyan szomoru
menyasszonyt ,még soha nem látott,
mint amilyen Agota 'Volt.

VI.

Találkozó.
Egyik történetünk korabeli túJnépes

hetivásár alkalmával a már erősen
szürkülő Kis Büki Bandi saroglyás
talicskán toitnégy-öt' zsák kukoricát
a piacon keresztül. Nehéz volt a terhe,
de még rosszabb volt a kanyargós
útja a piacon tolongó népek és sze-
kerek miatt ..

- Nézzék,' csak nézzék, a peckes
nyaku féhelyes Kis Bükit, Ho' tolla'
a szelet a zsidu portékájával l - mu-
togatta Tilaj Gyuriné az atyafit az
asszonypiacon áruló társainak.

Az asszony és leány népségek vi-
gyorogva nézték a nehéz terhévei
birkózót. Az inas gyermekeknek jó
alkalom kínálkozott ezzel egy pár
körtét és al mát elemeini kosaraikból.

pe írn nagy riadalom támadt a
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népek között. Két me'gvaduIt ló vág-
tatott nehéz tarszekeret röpít ve maguk
után a piacon keresztül. Rémülten
menekült előlük minden teremtett
lélek: Csak Tilajné nem vette észre
kárörvendő bámulatában a veszélyt,
hiába kiabáltak' rá minden oldalról a
népek. S mikor már észre vette, késő
volt: lovak alá, kerekek alá került.
Vérző fejjel, törött lábakkal eszmélet-
lenül feküdt a piac porában.

A bámuló, kiváncsi népek körül-
fogták a" szerencsétlent nagy sopán-
kodásokkal, de segítség nélkül.

- Félre az útból' - íurakodott a
tömzsi Kis Büki a tömegen keresztül.
- Nem szájtátókra van itt szükség,
hanem gyors segítségre . . . Tyű, a
szomorú világát, szörnyü nagy a baj'
Menjünk izibe a' városházhoz hord-
ágyért.

Nem telt bele öt perc, jött vissza
az öreg szinte futó lépésben a hord-
ággyal, amit az egyik városi hajdú
segített neki cipelni s aki ugyancsak
áldotta a nagy sietésért.

- Hopp, itt vagyunk' Helyet,
atyafiak, helyet 1 No, már most me-
hetünk . .. De hová is vigyük a sze-
rencsétlent? A kérház szörnyű messze
van. Gyors segélyre van szükség ...
Ej no, vigyük az én lakásomra, nem
messze lakom én . . .

Kis Büki szuszlik szobácskája tehát
ismét gazdagabb lett egy beteggel.
Mert hát volt már egy ágyban fekvő
betege: a Magda asszony. Megázott,
meghűlt a krumpli ültetés alkalmával
s mellhártya-gyulladást kapott, teljes
három hét óta feküdte már az ágyat.

Homályos volt a kis szoba és fejét
is alig tudta Magda asszony felemelni
a vánkosról, mégis ő ismert a sze-
rencsétlen vendégre.

- Kit hozott ide kie?! A legna-
gyobb gyilkos ellenségünket cipeli az
én beteg ágyam mellé! - hörögte
sötét haraggal.

- Csitt, asszony, egy szót se!
Mindjárt itt lesz az orvos. Osztég ta-
nuld meg azt, hogy sohse vizsgálom
én annak a szerencsétlennek ábrázatát,
aki segítségre szorul.

- De ezét az álnok kígyófajzatét
megnézheti! S ha jól megnézi, eszébe

~
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jut, ki ő és mit vétett ellenünk ...
az én szegény jó leányom ellen . . .

- Hagyd asszony, ha mondom. Nem
akarom, nem engedem, hogya sze-
rencsétlenségnél a harag és a bosszú
eszembe jusson!

- Nekem pedig eszembe jut . . .
Azért, ha jót akar kie, annyit mondok,
eltávolítsa innét. Egy óráig sem leszek
vele egy hajlékban. .. ha nem viszi,
én megyek ki félholt létemre! . . .

- Egy szót se többet asszony, ha
mondom! Nem a jó beszél belőled.
Ne vizsgáljuk mi senkinek a szemébe
a szálkát, se a gerendát. Eleget pisz-

kálja az olyasmi a mi szemünket is.
Osztég tudhatnád, mit mond a szent-
írás, hogy aki a szerencsétlent házába
fogadja és ápolja, annyi, mintha
Krisztus Urunkat fogadná hajlékába.
Tehát az én Uram Jézusomat nem
dobom- ki hajlékomból még a te ked-
vedér.t sem, megértetted>! . . .

*
Az estén teljes eszméleténél találta

beteg vendégét Kis BUki, amint haza
került a munkából. A törött lábat össze-
illesztette és gipszbe kötötte az orvos.
Sérült fejét is kötszerek boríták a beteg-
nek. Nagy testi fájdalmai voltak a sze-

rencsétlennek, de még súlyosa bb volt
a lelki kínja.

- Hogy érzi magát, szornszéd-
asszony? - állt ágya mellé Kis BUki
igaz részvéttel.

- Oh, jaj! - nyögött nagy kínnal
a beteg. - Jobb ,lett vón, ha meg-
hotarn vóna, miko' azt a nagy szen-
vedést bocsátotta rám a jó Isten!
Osztég . .. még jobban az fáj, az

. kínoz, amit vétettem kietek ellen ... '
Ej, kedves szomszédasszony,

hagyjuk az ilyesmi szívbékételenítő
dógot az ajtón kívül. Többet ér a
szeretetnek egy icike-picike szója, mint

az olyasmikből egész' sereg sátán-
létánia . . . Tudja, szomszédasszony,
ippeg harmadszor óvastam el tegnap
este' a jó Száli néninek egy borzasztó
szüvreható történetet, ami szin tég a
szeretetről szól. Száli néni harmadszor
is úgy sírt rajta, mint a záporeső, de
még én is mindíg megkönnyeztem.
Megálljon csak, kiednek is elóvasom
mindgyárt, csak bekapom eLőbb a kis
vacsorámat. '

És a kis fanatikus öreg jóformán
evett is, nem is vacsorát, sietett a
ládából előkeresni a nagy gonddal
őrizett kincsét, egy kis népiratkát a'



többi közül. S olvasta nagy hévvel,
buzgalommal, lelkesedéssel, mígnem
azt vette észre, hogya beteg hallgatói
elszunnyadtak.

- Kár, nagy kár I ~ csóválta meg
nagy, kopaszodó fejét az öreg. Ippeg
a végét nem hallhattak meg, ahol legis-
legszebb a történet.

Csendesen topogva felkelt az asztal
mellől, eltette a kis könyvecskét ismét
a ládába. Helyette az énekes könyvet
vette elő, buzgó áhítattal halk ének-
lésbe fogott:"

Mind jó, amit Isten tészen,
Szent az ő akaratja ...

*
Egyik napon meglátogatta Bálint a

beteg édesanyját. Különös elfogódással
nyított be a rozoga toldalék ajtón és
sejtelme valóra vált: ott találta Agetat
is, aki szintén a beteg édesanyját jött
látogatni.

Szíve erősen dobogott, hangja aka-
dozott, amint a szomorú menyecske
mellé állt.

- Itt vagy, Ágota? . . . Óh, de
rossz -szinben vagy, alighogy rád-
ismertem! ...

Kezét nyújtotta feléje, de Ágota nem
fogadta el, megvető, végtelen szomorú
tekintejtel fordította félre a fejét.

- En nem ismerem magát s nincs
is semmi szükségünk arra, hogy meg-
ismerjük az életben ,egymást. ""

- Bocsáss meg, Agota ... amiért
úgy történt a sorsunk! ... Talán nem
is én vagyok csupán az oka annak,
hogy így történt! . . .

- Tudja a jó Isten, ki minek az
oka I S tőle kapja meg a jutalmát is
a hamis esküvésért ...

Ez volt Ágota utolsó szava Tilaj
Bálinthoz. Még az ágyban fekvő édes-
anyjához intézett pár búcsuzó szót,
aztán eltávozotf. '

Soha többé nem látta Bálint az
egykori szíveválasztottját. De képzelet-
beli alakját, szép szomorú " arcának
vádló tekintetét attól fogva annál
gyakrabban elébe idézte a mardosó
lelkiismereti vád. Es hogy felújuIt
szívében az egykori esküvéssel tett
fogadalom, az naptól fogva úgy érzé,
hogy szemeinek látása napról-napra
fogyatkozik. Hiába járta be az összes
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orvosokat és [avas asszonyokat is,
senki sem tudott rajta segíteni.

VII.
Ágota megbocsát.

Hé, JZsófikám! Jössz-e hát a vá-
sárra, mert én már vezetem az ökröket?

A még mindig csinos, telt, rózsa-
piros arcú, mosolygó szernű menyecske
a konyha ajtón szólt ki t

- Csak menjen már. En ma mégis
itthon maradok. Két libárn már kikelt
s a többi is kopogtatja a tojás héját.
Nem hagyhatom itthon őket, mert
megtuladnának a tojásban.

- Nohát akkor Isten áldjon!
- Isten áldásával járjon. De aztán

valami szép, jó vásárfia legyen árn.
Es fölkeresse az orvost is a szemével.

- Jó, jó! Vásárfia csak lesz valami,
de a szemeimen már aligha segít doktor.

Két és fél óra multán a vásár kellős
közepén állt Tilaj gazda s a hizott
ökrei is gazdát cseréltek már. Egy más-
fél mázsás sulyu, szuszogó marhake-
reskedő olvasta le markába ropogós
százasokban az, ökrök árát. Még a pénz
olvasás közepénél tartottak, mikor egy
kis mezítlábas, foltos ruháju, nagy
cserép korsót cipelő leányka szólította
meg:

- Bácsi, kérem, tessék egy pohár
friss viz!

- Hej, kis violám, miért nem bort
árulsz inkább. Annak jobban akadna
gazdája.

'- Jó a friss viz is, - jegyezte
meg alázatosan a leányka.

- Ne oda figyeljen kend! Drága
az én időm. Nem érek rá kendnek
kétszer olvasni! - mordult a marha-
kereskedő ingerülten, de Tilaj Bálint
mégis inkább a leányka ismerős, szo-
morú tekintetű, halavány arcát nézte,
bámulta, akinek szinehagyott foltos
szoknyácskájába egy pöttöm nyi, szur-
tosképű didergő, vézna fiucskafogózott,

- Nini, mit látnak az én rossz
szemeim! . . . A Kis Ágotát ...

- Honnét ismer engem a bácsi?
- kérdé a kis leány felcsillanó szemmel.

- Mindjárt, szivecském, mindjárt ...
Jer inkább ide közelebbI ... Mondd,
tudsz jól olvasni? Ismered a számokat?

5*
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- Ismerem, bácsi, egész milliomig is.
- Ugy? Nagyon szép, tubikárn.

Mondd hát, milyen számot látsz: ezel}
'a papir pénzen? <

- Százat.
- Hát ezeken, kis madárkám ?
- Azokon is százat.
- És ezeken akisebbeken ?
- Tizet, meg tizet.
- Helyes. Meg van hát az ökör

ára . . . Látjátok, kicsikéim, milyen
kicsi helyre el tud az em ber egy pár
ökröt tenni? ---:- györnöszölte Tilaj
Bálint a bankjegyeket bugyellárisába.

-,- Nohát most én kérdezek tőled,
virágoeskám. Mondsza csak,' mi a
neved? ,

- Hiszen imént már tudta a bácsi,
hogy Agota a nevem ... ,Boda Ágota.

- Edesanyádnak is Agota - Kis
Büki Agota a neve" úgy-e ?

- Az volt a neve .. , de már kint
'van a temetőben, az édesapámmal

-tt' 'egyu : . " ,
, - Ördög bújjék ebbe a szélbe is!

Ugy belefújja az ember szemébe a
port! - dörzsölte Tilaj öklével a
szernét. - Gyertek, kicsikéim, menjünk

.ki innét a tolongásból.
- De nekem vizet kell árulni s

nem adtam el még egy pohárral sem 1
- Borítsd ki,' leányom, a földre a

vizedet, megadom én mindnek az árát.
Jertek 'velem.

Botját hóna alá fogva, jobb kezével
a fiut vezette, baljával pedig a kis

'leány karját fogta meg, úgy ment ki
'velük az állatvásári tömkelegből. S
mosta kis fiu nyelve oldódott meg.

~ Miért adta, oda, bácsi, anagy
böccéket annak a kövér bácsinak?

-- Hát csak eladtam neki, fiam, egy
pár cifra papirosért.

- Van még a bácsinak böccéje?
- Van, fiam, tizenkettő.
- Mutassa meg nekem, bácsi l
- Jó, fiam, megmutatom majd.

Csak igyekezz megnőni, eljöhetsz
'hozzám kisbéresnek.

- Hát ez mi? - bökött a gyerek
a kitörnött bőrtarisznyára.

- Tarisznya, kis bogaram .•. Ej,
'ni, megnézzük, mit tett· bele az any-

[ukom P ... Van ám benne valami,
gyerekek, mint látom, még pedig

finom pogácsa. Nesztek csak mind-
egyiteknek egy-egy 1

Ragyogó öröm árasztá el mind a két
.gyermek vézna, vérszegény .arcát, amint
kézbe kapták a tányérnagyságú pogá-
csát. A csöpp fiú ,mindj~rt bele is
harapott, ellenpen Agota a kötényké-
jébe takarta. Es az a boldog öröm
tündöklő fénye átsugárzott Tilaj Bálint
titkos bútól; gondtól barázdált ábráza-
tára is és úgy érzé, hogy homályos
szemei is látóbbakká lettek.

- Hát most valami vásáríiát is kéne
venni. Mit szeretnétek gyermekek?

- Nekem trombitát, meg egy kis I

pacit ~egyen, bácsi!
- En meg olyan kis piros szoknyás ,

babát szeretnék, -- mondta Agota.
- Helyes. Meg lesz' az is, kis

bogaraim. Oe előbb tán mégis maga-
toknak vegyünk valami szép új ruhát.

Fél ára multán új ruhában, új cipő-
ben kopogott a két gyermek a nagy
darab ember mellett. S a kis fiú mind
bizalmasabban huzódott melléje és
folyton járt a nyelvecskéje.

- Tudja mit, bácsi? Mondja meg
azt is a nagymamának, ,hogy ne ker-
gessen, el engemet se, Agit se!
. - Oh, azt a pogányságot úgy sem
teszi meg anagyanyád.

- Oe, bácsi, azt mondta nag)' mama,
hogya lelenebe ad bennünket. Mert
ha mi nem leszünk nála, Winter bácsi
férjhez megy vele.

- Ne beszélj, Misi, mert agyonüt
a nagymama! - bökte oldalba Agota
a íecsegö kis öccsét.

Es a kis fiú most el is hallgatott,
mert befordultak már Win ter úr keskeny,
hosszú udvarába.

A hátsó szuszlik lakáson még rnost
is a tiz év elötti rozoga ajtó szolgált
hűséggel, kitartással, Magda asszony
felgyúrt rékli újjal a mosóteknő mellől
ugrott a kopogtató vendég elé.

- Jérum I kit látnak a szemeim ! -
csapta össze két kövér tenyerét csodál-
kozásában. - Isten hozott, Isten hozott,
Bálint I Az első minutában rád sem
ösmértern, úgy megcsapta a höharrnat
a fejedet . .. Ezek meg tán a te
gyermekeid? Avagy ... óh, hogy az
Isten akárhová tegyen benneteket, alig-
hogy rátok ösmérek I Osztég ki vette



69
a szép új ruhátokat, ti haszontalanok? készen, - hanem valamit gondótam.

- A bácsi vette, meg ezt a pacit Elviszem magammal a gyerekeket. Ha
is, ni! - mutatta Misi gyerek diese- már nincsen apjuk, leszek én helyette.
kedve. Osztég az asszony szíve is mindíg

- Oh,' oh., ez a Bálint, ez a jó csak gyerek után siránkozik, hát legyen
Bálint! . . . Aldjon meg az Isten jó- neki, ha már máskép nem, ad neki a
ságodért . . . No, ülj le galambom. jó Isten. Ugy hiszem, nem lesz rossz
Ugy-e, de hová is? No várj, mindjárt helyük nálam.
leteszem a teknőt a székről . . . No _. Oh, galambom, fiam, de nagy
most ide fiam, galambom, ülj le, no, jót teszel a szegény árvákkal, de meg
- nyomta a székre Magda néni erővel velem is, szegény elhagyott öreggel !
vendégét. - borult Magda asszony nagy öröm-

A következő pillanatban azonban kitöréssei, áradozással, könyökig vizes
ijedten ugrott fel Bálint. karjaival a vendég nyakába. Meglásd,

- Tyü a keservét. mi vót ezen a.megáld érte az Isten, áldani foglak én
széken! . ~is, még haló poromban is. Hát még

- Jujujuj l hol az én buta eszem! :' az én szegény megbódogót Agotám
Szegényem te, nem töröltem le a vizes oda fönt a mennyekben! -...
széket . . . No, most leülhetsz, ga- Az utóbbira köny csillant meg Tilaj
lambom . . . Ej, tudod, nem csoda, ,Bálint szemében. Félre fordulva ke--
ha nincs az eszem se a helyén. Mennyi mény, kérges öklével 'dörzsölte széjjel.
csapás, milyen borzasztó szerencsétlen- - Node most már menjünk ! EI-
ségek történtek velem egy esztendő jöttök-e velem, gyerekek?
leforgása alatt. Először is meghót a - Mennek hát, hogy is ne rnenné-
vőm. Agyonütötte szegényt házépítés- nek! Mennek ám örömmel, ügy-e kis
nél egy gerenda. Osztég elköltözött aranyoskám ? O.tt lesz jó dógotok,
a szerencsétlen leányom is, nyakamba mintha csak a mennyországba menné-
hagyta ezt a két árvaságot .. '. .Jaj, tek! No izibe összekötöm bugyroto-
jaj; teremtő Istenem, de meglátogattál kat! - folyt az özvegyből a boldog
engemet! Elvetted tőlem még az én áradozás és amint Vinter Náci újból
jó uramat is! . . . Három napig vót elhaladt az ablaka alatt, még barát-
szegény csak beteg, osztég elvitte a ságosabb mosollyal integetett _ki neki.
tüdőgyulladás. Milyen szerencsétlen el- . Megtörtént tehát a ·búcsuzás. A kis
hagyatott lettem! Még az egyetlen Agota egy kicsit sírt is, még jobban
fiam is itthagyott magamra. Alighogy Magda asszony. Egész az utca ajtóig
kitanóta a lakatosmesterséget, ement azt hajtogatta, hogy. ha most nem'
Pestre uraskodni. Oh, oh, de megvertél szakad meg a szíve, akkor sohasem.
engemet jó Istenem - sírt, zokogott Dehát nem szakadt meg a vérző nagy- '
az özvegy kezeivel elfödve arcát, hogy anyai szív, annál inkább nem, mert
majdnem fölvetette. sírásával a kis Tilaj Bálint egy Vadonatúj százast vett
szurdék szobácskát. Es egyszercsak. .. elő az ökrök árából s odaadta Magda
óh, mily csodálatos látók az asszonyi asszonynak v-- lakodalmi költségre.
szemek! Valaki az ablak alatt haladt A vásár már oszladozó félben volt
el feszes léptekkel és be is köszönt mikor ismét a vásárterre érkezett Tilaj
az abl~kon mosolyo~va. Ez ..oly csodá- amellette kocogó két aprósággal.
latos vlgaszulsz?lgalt az ozvegynek, - Ejnye, kis fiacskáim, még nem
hogy abban a pillanatban megállt a is ettünk ma ebédet! Jerünk csak be
sírá~a ~ ő}s mosolyogva ~öszönt v!ss.za a Zödía-vendéglőbe egykis pecsenyére!
a szintén o~.veggye ~et~ v.t~ter ~áctna~. A gyermekek szokatlan öröm elfo-

Nem kerulte el Tilaj Bálint ftgyelmet gódással izegtek-mozogtak a tarka
ez a j~lenet ~S me~értett mindent. Látt~, virágos terítővel leterífett asztalnál
h?gy. a. s~eg~ny kl~ ár~ák szekere tudja ülve. Hát még mikor mindegyikük elé
kifele ali mar a házból. egy-egy tányérnyi pirosodó, . ropogósra

- Kedves asszonynéném. én már sült finom cigánypecsenyét tett a
mennék is, - állt fel búcsuzásra hosszú frakkos kellner ur! Arcocskájuk
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csupa öröm ragyogás volt. Ilyen nagy
boldogságban még soha sem volt
részük.

- Oh, be jó! . .. Lassan egyél
t~ is, hogy soká tartson! - súgta
Agota a kis öccsének és a boldog
lakmározásuk nagyon soká .eltartott.
Tilaj Bálint nem győzte eléggé nézni
őket és jócskán iszogatott. Es mentől
több bort elfogyasztott, annál komorabb,
búsabb lett, pedig a vendéglő sarká-
ban víg nótát huzott a cigány.

Egyszercsak felállt s intett a cigá-
nyoknak.

- Ide, íüstösök, ide!
A cigányok a jóreménység fejében,

szolgálatra készen ugrottak a bús
magyar elé.

- Mit páráncsol, nagyuram?
- Tudjátok-e ezt a nótát:

Jaj de búsan harangoznak,
Talán biz a galambomnak !
Kívítték a temetőbe,
El sem bucsuzhattam tőle! ...

A banda elkezdte a szomorú nótát,
sírt, zokogott aprimás hegedűje és a
bús magyar két kezére támasztva fejét
hallgatta forró könyhullatással. Majdan
hirtelen felugrott:

- Hagyjátok abba már! Nesztek
a nóta ára . . . Gyerekek rni meg
rnenjünk már! ...

Aíkonyodni kezdett mikor kiértek a
városból. A temető mellett vitt el az
útjuk. .

- Kis Agotám, meg tudnád-é mu-
tatni, hol fekszik édesanyád sirja? -
állt meg Bálint réveteg tünödéssel a
temető kapujánál.

- Tudom, hol van, bácsi. Jöjjön
megmutatom! . . .

Megtörtént a találkozó az elhagyott
kedvessel, aki mélyen odalent, a sárga
göröngyök alatt, aludta csöndes siri
álmát. . . Vajjon a csalódott, sokat
szenvedett, rajongó, szerelmes szív
nyugalmat, gyógyulást talált-e?

- Edes galarnbkáirn, a temető kapu-
jához támasztottam a botomat, menje-
tek, vigyázzatok rá, hogy el ne lopja
valaki! - küldte el Tilaj Bálint a
gyermekeket.

Megcsukló térddel, meggörnyedt
testtel, összekulcsolt kezekkel állt aztán

a sir előtt, suttogott esd~klőn a' sir-
lakóhoz ! ,

- Kis Ágota, kérlek még egyszer,
bocsásd meg, amit ellened vétettem! ...
Megszenvedett az én szívem is eleget
mindezért! . . .

. . . A sirok .közt tova libbenő,
lágyan susogó tavaszi szellő átvette
az oda lent megbékélt, megnyugodott
szí v üzenetét s átadta az esdeklő másik

. szívnek: "megbocsátok"!

VIlI.

. Mit hozott kend vásárfiát?
Tizennégy kis libája bújt ki a tojás-

ból Zsófi menyecskének délutánra a
napvilágra.

- Ujjé, még ilyen szerenesém sem
volt a Iibakeltéssel, hogy egy lúd alól
tizennégy kelt volna ki! - örvende-
zett a szép menyecske. De később,
hogy eltünődött egymagában, nehéz
bú szállta meg szívét. Kinek is gyűjti
ö tulajdonkép a sok szép, hófehér
pelyhes tollat, ágyneműt, ha egy árva
pólyás vánkoskára sem rnutatkozott
soha szükség a háznál?! Es érezte,
tudta, hogy soha nem lesz rá szük-
sége. Pedig mennyire vágyódott, só-
várgott gyermek után, akire rajongó,
anyaságot szomjazó szivének minden
szeretetét rákölthetné, rááraszthatná l

A máskor oly vidám, kacagó me-
nyecske ilyenkor, hogy elfogta sóvárgó
szivét a bú, órákig elsirdogált az első
szobába zárkózva. Ott hullatta vásár
délutánján, is buzavirágkék szeme
gyöngycseppjeit, miközben előrakos-
gatta szekrényéből leánykori emlékeit,
ruháit.

Rakosgatás közben, régi szines szal-
lagok alá rejtve reá bukkant arra az
egykoron kétségbeesetten keresett,
sokszor megsiratott selyemkendőre.
amit a férje adott jegykendőül Kis
Agotának.

Milyen nagy nyilalast érzett szívében!
- Oh, jaj, tudom már, .miért bün-,

tet al. Isten! ... Elraboltam a szegény
leány szíve szeretetét, azért vonta meg
a jó Isten is szíverntöl a szeretetet I ...

Később újabb aggodalom riaszt-
gatta: alkonyodott már, még sem ke-
rült haza a gazda. A szomszédokat
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testtel, összekulcsolt kezekkel állt aztán

a sir előtt, suttogott esdeklőn a' sir-
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Könyörgés Bethlehembe.

már órákkal azelőtt látta az ablakon át
vásári bortól mámorosan haza ballagni !

- Jóska! - szólt ki a szolga-
gyerekhez, - erigy át a szomszédba,
kérdezd meg István bácsitóI, nem
látta-e a gazdát a vásárban? Nem
tudja-e, hogy hol maradt el?

A hebegő Jóska gyerek pár perc
mulva lélekszakadva jött vissza.

- Zsó-Zsó-Zsóíi néni! A-a-azt ti-ti-
üzeni a-a Zistván bácsi, hogy Bá-Bá-
Bálint bácsit látta a vá-vá-vásárban
egyszer két kisgye-gyerekkel, de-de
o-osztég nem tu-tu-tuggya, merre ment?
. - Oh, Uram Istenem segíts! Csak

nem ütötték agyon szegényt az ökrök
áráért! ...

Amint megetette és elzárta a házi
jószágokat, bement ismét az első
szobába s lámpa világánál bűnbánó
lélekkel, esdeklő szívvel, buzgó, áhitatos
imádkozásba fogott . . .

S egyszercsak benyított hozzá a
gazda csendesen, rejtelmes mosollyal:

- Meggyüttern ... Tán nem is vártál?
Zsófi örömrepesve . ugrott fel az

asztal mellől.

Én Jézusom, fehérruhás kis Jézusom,
Te minden gyerekeke vagy, én tudom
S a te boldogságos éjszakádon
üröm daloljon e kerek világon, ,
Oe légy ma részrehajló, légy egy kicsinyt
Pártoskodó is, az égi csínyt
Atyád majd megbocsájtja teneked,
Szeresd legjobban a magyar gyereket!

Ládd Jézusom oly gyermek e nép!
Az apja is mind. Dalolva lép
Eke nyomába, vagy éji sírba
S tékozlón, sebgyötörten, sírva
Oly tiszta, oly bolond és fehér!
Szebb angyalt bizony megér,
Szebb angyalt, ezüstebb csengetyűt,
Képeskönyvébe is aranyabb betűt!

Ládd Jézusom oly árva e nép!
S a gyereke a legszomorúbb kép!
Aludni kellene habos párnán
S taszigálják íöldvásárán,
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- Megjött végre?! ... . Miért ma-

radt el ilyen sokáig, rossz ember?! ...
S hol a vásárfia ?

- Hoztam! - kacsintott mosollyal
a bortól és friss légtől kipirosodott
gazda. De osztég meg ne vesd ám,
jó szívvel fogadd a vásárfiámat, mert
olyant hoztam, ami neked nincs. No,
várj csak, izibe odaadom!'

Kirnent a folyosóra, karján hozta be
a csöpp Misi gyereket.

-- Nesze, asszony, ezt a kis apátlan-
anyátlan árva bogarat hoztam neked
vásárfiának ! Szeresd, mert Isten küldte,
Isten adta! . . .

Zsófi könybelábadt szemmel vette
át ölébe az álmosodó fiucskát.

- Oh, ember, hol szedte fel ezt a
szegény árvaságot?!

- Majd elmesélem egyszer azt is ...
De megbocsáss, hogy magamnak is
vettem egy kis vásárfiát ... No, nézd
meg ezt is, csókold meg őt is! . . .
Úgy, úgy! ... Jaj, asszony mennyire
szeretlek így téged! Látod, Agota is
ezért bocsát meg . . . ezért bocsátott
meg!

Kék szeme démont, pokolt tanul,
~ oly űzött, mint hóban a nyúl,
O, a te szegény kis komolyod,
Néki add, a legszebb mosolyod!

Én bethlehemi kis Jézusom
Rá sokat gondolj a hófehér úton,
Vigyél neki szabad mezőket.
Magyar dalokkal zengedezőket,
Szabad Kárpátot, székely falut,
Meleg szobát, hófehér falut,
Szelid királyt, ki jóban van veled
Es álmot is, mely hosszasan feled.

Én Jézusom, fehérruhás kis Jézusom,
Te minden gyerekeke vagy, én tudom,
Dé néki még alig volt karácsony,
Engedd, egyet ő 'is lásson!
A más gyereke oly játszva fut
S neki még oly messze az út,
Nem is élt, s már mindent temetett, -
Szeresd legjobban a rnagyarjgyereket í

Lendvai Istuán,
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1921. évi szeptember 21-én lesz 600
esztendeje, hogy Dante iDurante) Alig-
hieri, olasz költő, Ravennában, hol élete
utolsó idejét számkivetésben töltötte,
meghalt. Ebből az alkalomból az egész
művelt világon a nagy költő emléke-
zetét megújítJák. Igy hazánkban is egyes
irodalmi társaságok Dante tinnepély
megtartására készülődnek.

Dante 1265. május havában született
Florenzben, előkelő, gazdag nemesi

családból. Hányatott élete a guelfek
(papa-pártiak) és ghibellinek (császár.
pártiak), a "feketék" s "fehérek" és
ezzel kapcsolatban a szárnos kisebb
olasz államok, köztársaságok, városok,
sőt családok közt dúló, sokszor elke-
seredett, véres tusák korában folyt le.
Családi hagyományai szerint a guelfek
párt jához tartozott. Elete derekán azon-
ban a ghibellinekhez csatlakozott, ami-
ért 1302-ben szülővárosából életbosz-
sziglan számtizték. Nem is látta többé
soha, valamint nejét (Donati Gemmát)
sem.

Dante.
Legnagyobb· költői műve a Divina

Commedia, amely nevét a világiroda-
lomban halhatatlanná tette s amellyel
az olasz irodalmi nyelvet is megterem-
tette. A rnű (34+33+33=100 énekben)
három főrészből áll. Ezek: a Pokol, a
Tisztítótűz és a Mennyország. Ezt a
hármat járja meg a költő páratlan
fantáziával. Az első kettőben Virgil, a
klasszikus latin költő a vezetője. A
mennyország küszöbén azonban a veze-

Dante.

tését átveszi korán elhalt, első, ifjú-
sőt gyermekkori szerelme, a bájos és
minden emberi erényben tökéletes
Beatrix, akiben egyes róm. kath. irók
pusztán csak a költő képzeletének
szüleményét s a Virgil által képviselt
ésszel szemben, a hitnek megtestesü-
lését látják.

A jelenleg pontilikáló pápa, ~ XV.
Benedek, az évforduló előkészítésére
egy Dantei, mint r. katholikus költőt
dicsőítő encyklikát bocsátott ki, annak
ellenére, hogya 'költő több papát, a
többek között kortársát, VIlI. Bonifa-



eiust is, a pokolba, illetőleg purgató-
riumba helyez. Viszont protestáns rész-
ről meg van a hajlandóság, hogy
Danteban, mivel kora egyházának
hibáit, romlottságát felismeri és sok-
szor keményen ostorozza, a reformá-
ciónak szinte előhírnökét lássák, holott
a költő erősen kikel az .eretnekség"
ellen is és ezen a cimen a Hohenstauí
Il. Frigyest - erős császárpárti létére -
mint eretneket, a pokol tüzében látja.
Az igazság alighanem az, hogy Dantet
egy párt, vagy felekezet számára sem
lehet , lefoglalni".

E sorok írója sem akarja a nagy
költőt "magyar" -nak megtenni azért,
mivel műve egy jeles német fordítá-
sának olvasása közben egyetlen egy
sorban, amelyet előtte is bizonyára
sokan megláttak és olvastak, de -
mivel nem is volt különös ok reá, -
kevésbbé vettek figyelembe, Magyar-
ország és a magyar nemzet iránti
rokonszenvnek megnyilvánulását "fe-
dezte föl."

A Mennyország XIX. énekében u. i.
a költö fantáziájában az üdvözültek
lelke egy égi fényáradatban úszó sas-
nak, a császárság symbolumának képét
alkotja. Ezt a sast azután a köl tő
megszólaltatja és egyes nemzetekre
vonatkozólag érdekes és ma is jellemző
nyilatkozatokat ad a szájába. Igy p. o.
az angolokat büszkéknek. föld- és
pénzszomjasoknak, a cseheket olyanok-
nak jellemzi, akik. sohasem ismerték
és nem is akarják ismerni a kiváló-
ságot ; Magyarországról pedig a 142.
sorban ezt mondja: • Beata Ungheria
non se laseia piu malmenari" vagyis
szószerint: nA boldog Magyarország
ne hagyja többé megörletni magár!"
Szász Károlyehelyet költői fordításá-
ban így adja vissza:

"Oh boldog Magyarország csak ne engedd
Gyötretn! már magad'!"

Azt a hatást, amelyet ezek a Zrinyi
ismert jelmondatára emlékeztető meg-
kapó szavak, éppen abban az idő-
ben, amikor az olaszoknak a magyarok
irán t érzett bizonyos , rokonszenvéről"
esett sok szó, a szerző lelkére gyakorol-
tak, az alább következő szerény költe-
mény igyekezett kifejezésre juttatni: ~
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fC Dante és a - 111agyarok.
.Poklon ' és M tisztítóiüzön" keresztül
A költő szárnyán útam" mennybe" vitt,
A mennybe, hova Isten - kegyelembül·-
Gyűjti az üdvözültek seregit " ..
S egyszerre csak, váratlan, hirtelen
Csodás egy szón akad meg a szemem ...
- Jól látok-é, vagy csak káprázat ez? -
Egy szó, amelyet égi fény övez
S mégis soká sötét homály takart:
"Ne bántsa többé senki a magyart !"

A költö látnok égi ihletével
Prófétált egykor így a .nagy olasz",
Hol üdvözültek égi seregével
Együtt zeng Glóriát örök tavasz.
Igy szóll s szavát hat század elfeledte,
Idők moha ködös homályba fedte ...
Oe most, hogy szenvedésink oly nagyok,
Bús éjszakánkban csillagként ragyog,
Szívet vigasztal, edz erőtlen kart:
"Ne bántsa többé senki a magyart!"
A lelkedet lelkem miképen áldja
Ezért a szóért, szellemóriás!
Oh, vajha, míg a nyelved ezt kiáltja,
Ne volna ez más nyelveken se más!
Hogy rnindenütt, hol ismerik neved,
S rnagasztalják, csodáljak éneked,
Ezt vallja minden nyelv a földön - égen:
Vész, balsors akit már tépett régen
S ádáz gyűlölség most is fogva tart:
"Ne bántsa többé senki a magyart /"
S te nép, kivel kemény tusában álltunk
S együ tt gyötört ádáz, pokoli kín .
S hősökként egymás ellen perbeszálltunk
Ott az Isonzó véres partjain:
Tedd félre most a haragot, bosszút,
- Nemes ellen ilyenról soh 'se tud! -
Gondolj reá, mit költöd ajka zeng,
Hogy megtarthassuk, ami a mienk
S hadd váltson föl virágzás bús avart
S "ne bántsa többe senki a magyart /"
S .te porba sújtott, földig megalázott,
Elárult, szegény, magyar nemzetem,
Ki elhagyottan, keseregve rázod
A rabbiIincset fáradt kezeden:
A pokol s purgatórium tüzébél
Szemed, kezed az ég felé emeld föl!
Térj Istenedhez, térj meg önmagadhoz
S meglásd, jövőd majd még derűs napot
S a föld, rnely eddig ,ápoltseltakart" [hoz
Tied s nem bántja senki a magyart /

Stráner Vilmos.
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mozgalomnak mindkét része sikerült.
Az ünnepélyek közül különösen a
soproni és a budapesti emelkedtek ki.
Az előbbin Payr Sándor, theol. akad.
tanár, Sántha Károly költészetének
legalaposabb ismerője, jó barátja és
munkatársa méltatta a költőt, az utóbbin
pedig' szintén költői lelkek, Hamvas
Józse! tanár és Győry Loránd, nyug.
miniszter, a szintén költőpapnak, néhai

Oyőry Vilmosnak
fia hódoltak Dávid
lant jának hivatott
pengetője előtt.

Payr Sándor rnél-
tatasában kiemelte,
hogy kevés olyan
mélyen érző, vallá-
sos lelkű, gondola-
taival egy jobb ide-
ális világban élő
poétánk yan, mint
Sáritha. O szívvel,
lélekkel költő, pap
és vallásos ember, ,
gyönyörű himnuszai
a szív teljességéből
fakadtak. A sok csa-
pást, ami életében
érte, csak Istenbe ve-
tett erős bizodalma-
val tudta elviselni.

. Azért választotta
költészetében is azt
az áldott mezőt,
Sáritha igazán vallá-
sos költő. Majd rész-
letesen ismertette

és jellemezte Santha Károly költemé-
nyeinek hármas csoportját, hazafias,
családi 'és vallásos költészetét. "Vallá-
sos hitéből fakadt - úgymond - az
erős, rnély :hazaszeretet, ez a nagy
érzés, mely egész szívét, lelkét eltölti."
Nincs az a hazafias alkalom, nemzeti
ünnep, amely lantját méltóképen meg
ne szólaltatná. - Családi költészeté-
nek jellemzésében különösen az édes-
anyja irán ti mélységes szeretetét és
nagy tiszteletét emelte ki. A szokásos
szép esti énekből is csak édes anyja

Sántba Károly jubileuma.

Sántha Károly 80 éves korában.

Oyülekezeteink, egyházi egyesülete-
ink az elmult esztendőben Isten ke-
gyelmének egyik drága ajándékával
szemben róttak le halájuk adóját. Ez
az ünnepelt isteni kegyadomány az
volt, amit az Alkotó Santha Károly
Ielkébe. helyezett. Az alkalmat a jól
megérdemelt ünneplésre a költőpap
80-ik születésnapja szolgáJtatta. MéJtán
lobbantak fel a hálaáldozat lángjai
gyülekezeteinkben a
mi jó Santha Ká-
rolyunkért, mert bár
ünnepeltünk költői
téren több alkotá-
sával általánosság-
ban is megállja a
helyét a legjobb-
jaink között is, az
irodalom berkeiben
még sem adták
meg néki az őt
megillető ! helyet;
mi tehát nem feled-
kezhettünk meg ar-
ról a férfiúról, aki-

nek evangélikus
egyháziénekügyüók
fellendítése körül a
legtöbbet köszön-
hetünk. Más irány-
ban is vannak szép
alkotásai, de ebben
az utóbb -jelzett
körben nékünk a
legnagyobb. Csak
bele kell nézni a
dunántúli ágo h. ev.
egyházkerület által kiadott új "Ke-
resztyén Enekeskönyv"-be és mindjárt
látjuk, kicsoda nékünk Sántha Károly?
Nélküle és Payr Sándor nélkül nem'"
jött volna létre ez a már annyira
szükséges és oly szépen sikerült alkotás.

A "Harangszó" érdemes szerkesztő-
ségéé első sorban is az érdem, hogy
nem engedte az ősz költő 80-ik szü-
letés napját nyom nélkül eltünni. Lel-
kes mozgalmat indított méltó írói
tiszteletdij gyűjtése és Sántha Károly-
ünnepélyek rendezése érdekében. A



hangját hallja kicsendüIni és egész
életén át ez az, ének mint anyai szó-
zat kíséri el. Attérve műveinek har-
madik csoportjára, a vallásos költemé-
nyekre és egyházi énekekre, kiemelte,
hogy Santhát mint vallásos költőt a
szilárd mély hit, a gyermeki bizalom
Istenben, a MegváltQ iránt való hálás
forró szeretet, a Jézus sebeiben való
elmerülés jellemezte. Van benne -
mondja - mélyebb kedélyre valIó
bizonyos misztikus vonás is, amit
magyar poétáknál kevésbbé találunk
meg. Behatóan ismertette és jellemezte
Sántha egyházi énekeit is. Hit, biza-
lom, szeretet, hála, erő és igazság
van az ő énekeiben. A tartalomnak
megfelel a forma is. Egységes, kerek-
ded, művészi szerkezet, egyszerű, né-
pies, biblikus nyelv, ódonzamatú, tős-
gyökeres magyarság, könnyen perdülö,
ritmikus verssorok, tisztán csengő
rimek, választékos, költői képek és
hasonlatok, jellemzik Santha egyházi
énekeit. Es ami éneknél igen fontos,
Santha jól ismeri - a koráldallamok
mértékét és zenei jellegét." A rnélyre-
ható ismertetést nagyon élvezetess é
tette a sok találó és jellemző idézet
és az a köriilmény, hogy az előadás
közben és a végén mintegy illusztráció-
képen egyes előadók egész terjedel-
mükben elszavalták Sáritha Károly
egyes jellemző, szép költeményeit.

Az 1921. évi május hó 6-án tartott
budapesti emlékünnepet formai és tar-
talmi értékén kívül még az tette ne-
vezetessé, hogy azon maga az ősz
költő is jelen volt. Broschkó O. Adolf
budapesti ev. lelkész két fehér ruhába
öltözött kedves leánykája vezették
Santha Károlyt a pódiumon levő karos-
székhez s jobbról-balról melléje álltak
s mellette maradtak. Majd két kedves
kis gyermek jelent meg a szinen:
KotréPiroska Múzsának öltözve kezé-
ben aranyos lanttal és FOldes Sándor
evang. lelkésznek OltOzotten kezében
a Bibliával és elmondották a Oyőry
Lóránd nyug. miniszter által írt kedves
kis üdvözlő dialógust. A tartalmas,
magas szárnyalású iinnepi beszédet
Hamvas Józse! tanár mondotta. Oyőry
Lóránd alább közölt szép költeményé-
ek elmondása után a nagy költő pap
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fia átölelte Sdnthdt, aki ezután meg-
hatva köszönte meg e szerinte meg
nem érdemelt kitüntetést. Az alkotás
- úgymond az ünnepelt - nem érdem,
mert művész és költő nem lesz, hanem
születik, mint a szivárvány ai égen.
Mikor a könyező felhőben megtörik a.
napsugár, támad a szivárvány; rnikor
az érző, fogékony, felhős lélekbe besüt
a Szép, Jó és Igaz Ideál világossága,
- a vallás mezején a Nap; a mi
Napunk, a Jézus - születik az alkotás.
Megkapóan folytatta ezután s rámuta-
tott arra, hogy Dante, Madách, Arany,
Petőfi, Tompa, Luther, Gerhardt míly
körülmények között alkották csudás
rnűveiket. Visszatérve önmagára kegye-
lettel emlékezik meg itt is édesanyjáról,
tanítóiról, tanárairól, barátairól s mind-

. azokról, akik reá az Úron kívül hatást
gyakoroltak. Midőn Székácshoz jut el,
felkiált: "Székács! O íratta velem s
közölte a "Lelki Kincstár"-ban a verse-
ket. Székács volt az én atyai vezérem.
Ö szólt így hozzám: "Fiam, az ének-
költészet mezeje kopár, itt van Győry
Vilmos, itt Csengey Gusztáv, itt vagy
te, az Isten támaszt majd másokat is,
írjátok meg majd az énekeskönyvet, -
fiam, ezt a lelketekre kötörn. Később
is rám írt ez ügyben. Csengey bará-
tomat ezzel nógattam az énekírásra ".
Irodalomtörténeti nézőpontból még
nevezetes a következő kijelentése is:
"Amit a költészet terén mintegy pihe-
nésül tettem, azt Aranynak köszönöm,
aki még theológus koromban bíztatott,
verseimet apjában közölte. Biztatóm
volt e téren Pákh Albert, Rákosi Jenő,
Szász Károly püspök, Kársay püspök
stb.". Pályaműveit, ódáit a Magyar
Tudományos Akadémia, a Kisfaludy-
Társaság, a kecskeméti Katona- és a
pozsonyi Toldy-Kör is koszorúzta.

Egyházunk lerótta háláját e jubileum-
maI Sántha Károly iránt, de tagad-
hatlan, hogy még elsőrangú, nem egy-
házi jellegű irodalmi társaságaink is
tartoznak neki, mert mint a magyar
nemzeti irodalom fennkölt lelkű rnun-
kása méltó helyet' foglalna el tagjaik
sorában. Hálátlanság lenne Sáritha
Károllyal szemben, ha ezt a tartozásu-
kat le nem rónák.

Nem fejezhetjük be a közleményünket
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anélkül, hogy a »Luther-Naptár" szer-
kesztösége nevében is a hála- és el-
ismerés koszorűját le ne tegyük a nagy
jubiláns lábaihoz. Midőn e sorok írója
előzetesen közölte Sántha Károllyal
1911·ben a "Luther Naptár" megala-
pításának tervét s kérte támogatását,
azonnal egy "Udvözlet" c. szép költe-
ménnyel felelt, amit mindjárt az első
évfolyamban közö1tünk is. Azóta is
lelkes híve, buzgó munkatársa 'maradt

a »Luther-Naptár" -nak. Ezt a szeretetet
és hűséget itt a nagy nyilvánosság
előtt is hálásan köszönjük és szívböl
kivánjuk, hogy agg kora legyen derült,
gondtól, fájdalomtól mentes, jrogat-
hasson is s legyen az a legújabb
Simeon. aki majd még meglátja a
szabadulás hajnalát s örvendhessen
áldott magvetése gyümölcseinek egy-
házban és hazában egyaránt.

H.L.

1.
Sántha Károlyhoz.

II.

Mestereim.
Jubileuma alkalmából irta: Sántha Károly.

Mikor rozsaszdrnydn jölreppen a reggel
Szep tündérsereggel :
Akkor születik meg az emberi élet,
A szellem, a lélek.

Mikor del(!lőre hág a nap sugara
S fényt szór a határra:
Akkor uan az élet ereje teljében,
Hatalmasan, épen.

S ha a nap lehajlik az égi határhoz
S mindtobb fényt feláldoz:
Akkor enyhül a lét csendes alkonyattá
S testlélek fáradttá.

Veled csoda történt! ... Napod feljött régen
A szép Kecskeméten,
Smint Téged itt,»- otta Bank-Bán nagy iróját-
Áldott nemtők ójják ...

A sárszentlőrinci kedves kis paplakon,
A nyájas ablakon
Nap arany láv ija, hold ezüst lágysága
Lát kerti szotűdha.

S néz! .. Majd negyven évig írsz ott
S mégis, mily szokailan : [szakadatlan f

Az alkony Tehozzád ennyi munka között:
Oda nem költözött t-

Két szellem ebeállt estuélemen
Multam tükrén át nékem megjelen.
Látatlanul egy nő hajol fölém,
Akinek egykor piheniem ölén.
Itt van, kételkedésre nincs okom

. Megsimogatja lágyan homlokom,
Csókja oly édes, mint rég egykoron,

Mi lehetett oka? - A lélek nyugalma .'
Mi lehetett titka? - A sziu tisztasága.
Mi volt a fegyvere ?- Láng, amely nem szalma.
Mi volt az eszköze?- Toll, dal,jennkölt,drága.

A lélek nyugalma: Harmónia Benned f

. A Sziu tisztasága: lsten s honszeretet !
Az örök tűz: óv, nem enged aggá lenned!
S az orgona hangja: zsoltárra ihletett!

Parachiadon. hol egykor áldást osztol :
Még ma is (e romlott korban} visszavárnak;
hisz szavad vigasztal, mint igaz. apostol
S énekid' zengik ott minden szent vasárnap.

Éneked onnét szállt szét s zengte azóta
Egész, nagy hazánkban az Istentisztelet! .
., Hejh, hogy most miért szerb, cseh ésoláh nóta
Szól megannyi helyt a Te zsoltárod helyett?! ...

. .. Ha lsten kegyelme megadta Teneked,
Hogy közöttünk lehess ily szep, m~gas korban,
S: az esthajnal csupán környezi Eleted :
Erdd meg, hogy ellenink' láthasd még a porban!

S kérünk: lantod húrjan majd harsogjon ujra
Magas égbe-szállá diadalmi ének
S legyen időd, hogy rajt' zengjen Hallelujah

Dávid erejével,
Jézus szent nevével.

Régi magyar-honunk örök Istenének!
Győry Léránd.

Midőn bimbózott szép gyermekkorom.
Szólít nevemen, majd mellém leül
És. nem vagyunk ketten csak egyedül,
Többen vugyunk, egész gyermeksereg,
Testoérim, kik már elköltöztenek.
Vasárnap est. Mind körbe leülünk
Es kezdődik Istentiszteletünk.



Hazánk és a nagy világ nevezetesebb
eseményei írásban és képben.

, (1920. novemberétől 1921. augusztus haváig.)

Gyermek szioehből felszáll az ima,
Fel a mennyország tornácaira.
Oh milyen jók és boldogok azok,
Akiknek ajkán ez ének buzog:
"Maradj velünk mi Krisztusunk,
Mert már az éj felé vagyunk,
Szeni Igéd világoskodjék,
Mi szioiinhben munkálkodjéle !"
Ki megjelensz életem alkonyán,
Te vagy az áldott édes jó anyám;
Imádságod egy hullámzó folyam,
Enyim mint buzogó forrás, olyan,
Míg énekednek szárnya égre csap,
Az enyim gyönge halk visszhangja csak;
Csillagos égből rám bólint fejed -
Dicső anyám, áldom emlékedet!

Ujabb jelenés, Im, előttem áll
Egy szép férfi, ki nékem Ideál.
Aranyszájú pap, hallgatni gyönyör,
Ajkán az Ige szinmézhént ömöl;
Majd lángostor az, ha dor-gál, ha fedd,
Majd balzsam,' melytől beheged a seb,
Szava elhat, ha vigasztal s tanít,

Az elmult esztendőkben a világ-
háború eseményei kötöttek le minden
figyelmet és érdeklődést. Ennek meg-
felelően a .Luther Naptár" előző év-
folyamaiban rövid összefoglalásban
megemlékeztünk a háború nevezete-
sebb tényeiről, legutoljan pedig be-
számoltunk a nagy világégés reánk
gyászos befejezéséről s a szerenosét-
lenségünket még csak iokozó forradal-
makról. Ezt a rovatot most a hazánk
és a nagy világ nevezetesebb előző
évi eseményeinek krónikája foglalja el.

~20.november13. I
1921. évi Naptárunk már megjelent,

amidőn a magyar nemzetnek legfeke-
tébb napja virradt reánk. Oyászkeretbe
foglaljuk e dátumot, 1920. november
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ly[ind a velők megoszlatásaig.
O, ki kezében tartván e hezet,
Mint theologusi fiaként szeret,
Irat velem énekel és imát,
Egy-egy versért tiszteletdíjat ád;
Ki Magvetőm az ének tnezején,
Parancsát híven megőriztem én i.° nemcsak püspök, de hazafi O,
Berzsenyi szobra 'szól Rólad, Dicső,
Ott lettél Te az "Ország Papja", ott,
Boldog, ki Téged ott is hallhatott !

Anyám és Székács volt a Mesierern,
4egyelettel s hálával ismerem,
Qk ihlettek meg az én sziuemei,
Qk gyujtották, növelték hitemet,
Ok diktáltak éneket és imát,
$,n csak másoltam annyí éven át,
Qvék az érdem és nem az enyém,
Ovék ének, ima és költemény.
Csak őket illeti ez ünnepély -
Nevük, emlékük e dalban is él.

Fény neuiihre !
Aldás etnléhiihre!

l3-ikát, az Ú. n. trianoni békeszerző-
dés, a mi megaláztatásunk. koldus-
botra juttatásunk, megcsonkíttatásunk
és megfeszíttetésünk törvénybeiktatásá-
nak könyárba fürösztött, a halálra
gyötörtnek .kinosan halk jajszavába
fulladó, keserves napját.

Az antant kiadta a parancsot, hogy
a reánk kényszerített ú. n. békeszer-
ződést nov. 1-ig ratifikálni kell, amely
terminust azután nov. l8-ra halasz-
totta. Minden igaz magyar érezte,
hogy most olyasmit kell törvénybe
iktatni, amibe belenyugodni soha nem
tudunk, aminek megváltoztatása érde-
kében alkalmas úton és alkalmas idő-
ben mindent el fogunk követni. A
keserű poharat mégis kikellett üríteni,
mert a ratifikálás megtagadása esetére
az adott sajnálatos viszonyok között
még borzalmasabb sorsot zúdítottunk
volna magunkra. Még a hatalmas
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Németországnak is bele kellett hajtania
nyakát a rettenetes igába. A magyar
nemzet sem kerülhette ki végzetet.
Férfiasan szembe is nézett kemény
feladatával s méltósággal el is végezte
azt. Olyan volt a magyar országgyű-
lésen a ratifikáció, mint egy megrázó
temetési szertartás, amelynél a zokogó
gyászolók hisznek a feltámadásban.
Röviden megörökítjük Naptárunkban.
miképen ment végbe ez a szomorú
történeti esemény. ' ,

HuszárKároly képviselőre (volt rni-
niszterelnökre) hárull a gyászos fel-
adat, hogy noha
saját szavai szerint '
egyetlen egy argu-
mentumot sem tud
felhozni a javaslat
elfogadása mellett, \
mégis az ország
nagy érdekeire való
tekintetből a trianoni
béke ratiíikálását
ajánlja. Kijelentését
a magyar »Hiszek
egy" -gyel fejezte be,
melynek elmondá-
sa~or az egész ház
felállott s vissz-
hangozta: Hiszünk,
hiszünk, hiszünk!
Friedrich István

és W"indischgraetz
Lajos herceg a rati-
fikálás ellen beszél-
tek, majd az elsza-
kításra itélt ország-
részek nevében je-
lentették be ünnepé-
lyesen a tiltakozást Dvorcsák Győző,
Lingauer Albin, Kutkafalvy Miklós
és Klebersberg Kuná gróf képviselők.
- A ratifikáció ellenzői nevében
Czettler Jenő olvasott fel egy nyilat-
kozatot, 'amire mintegy ötvenen ki-
vonultak a teremből, miközben For-
gács Miklós a demarkációs vonalon
túl levő magyarokhoz küldött kijelen-
tésében üzenetet : »Vegyék tudomásul,
hogya magyar nemzet sohasem fog
megfeledkezni róluk, valameddig ma-
gyaroknak vallják magukat." A foga-
dalomra felemelkedett az egész Ház s
ismételte a szónok szavait: »Isten

A magyar nagypéntek.
- Rajzolta: Balázsfy Rezső. -

minket úgy segéljen." - Teleky Pál
gróf miniszterelnök megindult hangon
mondott egy hatalmas beszédet, mely-
nek végén maga ellen vád alá helye-
zési indítványt tett, melyhez az egész
kormány is önmagára vonatkozólag
csatlakozott. - Szünet után Rakovszky
István elnök el-elcsuklö hangon vetette
fel a kérdést: elfogadja-e a Ház a
ratifikációról szóló törvény javaslatot ?
Néma csönd; nagy nehezen csak egy
suttogó elkényszeredett .ígerr' hallat-
szik. Az elnök kijelenti a határozatot.
A szemek könnyekkel telnek meg, a

fejek a földre sze-
, geződnek, a lelkek-
ben érzések és in-
dulatok hang nélkül
hatalmasan hullám-
zanak, majd felhang-
zik a Szózat méltó
beíejezéséül a szo-

, morú törvényhozás-
nak. Ilyen ország-
gyűlése még nem
volt a magyarnak.
A vádindítványt a

Ház elvetette s
Pallavicini őrgróf-
nak a nemzeti gyász-
ról előterjesztett in-
dítványát elfogadta

Férfias tiltakozá·
sok a nemzet-
gyilkolás ellen.
Az elm ult eszten -

dő legnevezetesebb
eseményei közé so-
roljuk első sorban

is azokat a kemény, férfias tiltakozá-
sokat, amelyek Prágában és Csonka-
Magyarországon, különösen ennek az
Ausztriához csatolásra itélt nyugati
részében a trianoni halálos itélet ellen
elhangzottak.

Felbuzdulássar olvastuk az elmúlt év
január havában Schmidt K. Jenő, po-
zsonyi evang. lelkész hatalmas, bátor
beszédét, amelyet Prágában a cseh
szenatusban mint szenátor mondott, A
trianoni békeszerződés .ratifikálásáról
volt szó, ami ellen egész lélekkel til-
takozott. Mint mondotta, nem járulhat
hozzá annak a szörnyü végzetnek a



Az elszakításra itélt országrészek szónokainak tiltakozása. 1. Klebersberg Kunó gróf,
2.~:Kutkafalvy Míklós, 3: Dvorcsák Győző. (Balázsfy R. rajza.)
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megpecsételéséhez. amely "kiszakitott vonatkozó törekvéseiben erősítsék.
abból az államalakulatból, melyet Ezek között különösen nevezetes az a
eddig hű szeretettel hazánknak nevez- " nyilatkozat, amelyet Sopron város és
tűnk." Nyiltan rámutatott a békeszer- Sopronvármegye nérnet- és horvátajkú
ződés óriási tévedéseire, az annak lakossága nevében megjelent küldött-
idején nagyhangon világgá kürtölt ség élén Ziermann Lajos soproni ev.
wilsoni elvekkel valő összeütközéseiré lelkész tett Teleky Pal gróf miniszter-
s a bosszúállás rombolásaira. Határo- elnök előtt. Bátran kiáltotta oda az
zottan megmondotta, hogy az antant osztrákok felé: "Ne bántsd a magyart!"
áJtal diktált szerzödések "nem béke- és tiltakozott azok ellen a veszedelmes
szerződések, hanem alapjában véve új mesterkedések ellen is, amelyek az
hadüzenetek. « egységes Magyarországnak holmi auto-
. Bátor magyar beszédet mondott a némiával való megbontása érdekében
cseh parlamentben Jabloniczky János folynak. Eles elmével és hazafias
pozsonyi képviselő is, ki a trianoni szívvel mutatott rá arra, hogya ném et-
diktáturnot Titus Livius szavaival jel- nyelvű igazi jó honfiak, ha az apáik-
lemezte: "Mindenkinek, aki még vala- tói örökölt német nevüket és nyelvü-
mit ad az emberiességre, hűségre,' [ogra, ket megtartják is, azért a magyar'

igazságra, annak~el,~ kell átkoznia ezt állameszmét és egységet megbontani.
a torzszülöttet. ". . nem engedik. Hatalmas beszédét e

A tiltakozások között nevezetesek szavakkal fejezte be: "Újból azt kér-
azok, melyek Magyarország nyugati jük, hogy a külföldnek lelkiismeretére
részének, Sopron, Moson és Vasmegyék apellálva kiáltsa a korrnány : Eddig és
jelentékeny területének Ausztriahoz ne tovább! Rablómadarak keringenek
csatolása ellen hangzottak feJ. Január a fejünk felett és mi a mi édesanyánk.
l-én ugyanis az osztrák kormány sür- ezer éves magyar hazánk védőszárnyai
getésére a nagykövetek tanácsa jegy- alá sietünk, hogy védjen, oltalmazzon
zéket küldött, melyben arról értesít, minket 1"
hogy az Ausztriának itélt magyar- Nevezetesek voltak azok a népgyü-
országi területet a szövetséges íö- lések is, amelyeket Magyarország
hatalmak veszik át és adják azután nyugati részének megtartása érdekében
oda Ausztriának. a különböző városokban tartottak.

Erre újból felzúdultak a tiltakozások, Ezek között arányaiban bizonyára leg-
nyilatkozatok, egymásután jelentek meg· nagyobb volt a soproni, amelyet már-
az érdekelt megyékböl a küldöttségek . eius 15-én az- elcsatolásra ítélt terüle-
a miniszterelnök elött, hogy a kor- tekröl különvonatokon Sopronba özönlő
mányt a nyugati megyék megtartására megszámlálhatlan ezernyi és ezernyi



Valószinűleg felelőtlen tanácsadóínak rábeszé-
lésére 1921 március 26-án, husvét szombat jának
estéjén azzal a szándékkal jött be az országba,
hogy átveszi az uralkodást. Horthy Miklós
kormányzó férfias magatartásának és a kormány
helyes eljárásának sikerült a veszélyt az ország-
ról elhárítani. -

Bethlen Istvan kormánya. IV. Károly tá-
vozása után a nyugalom helyreállt s hazánk
lassan-lassan újra előbbre haladt a megerősödés
útján, aminek egyik feltétele volt a királykérdés
kikapcsolása. A király váratlan hazajövetelévei
beállt zavarok kormányválságra és a Bethlen
István gróf kormányának kinevezésére vezettek.

Az Ú. n .. nyugatmagyarországi kérdés.
Sok izgalmat okozott az elmúlt esztendőben
hazánk nyugat\ részének a sorsa. Nagy riadalom
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tiltakozónak részvételével tartottak.":" Pál grófnak újólagosan miniszterelnökké történt
Nem mulaszthatjuk el e helyen annak 't kinevezésével és néhány miniszteriumban történt

: változással nyert elintézést. Legnevezetesebb
megörökítését sem, hogya nyugati ezek .,között Hegedüs Lóránd-nak pénzügy-
részek megtartásáért folyó küzdelern-» rniniszterré történt kineveztetése. A december
ben Sopron város-derék polgármestere, " 20-ikán a parlamentben elmondott nagy beszéde
Dr. Thurner Mihály tagadhatatlanlll ',' óriási hatást tett s a pénzügyi viszonyainknak

"" azóta történt fokozatos javulása egyre jobban
az első helyen áll. :' igazolja e nagy. miniszterünk munkájához fűzött

A tiltakozások' között nagy jelentő-: reményeket. Örömmel fogadta a közvélernény
1 Dr. Gratz Gusztáv-nak január havában kül-

ségü volt az e sza kításra ítélt. ter.ülete-' ügyminiszterré történt kinevezését is. Az előbbi
ket jelképző szobroknak, az Eszak, " néhai Hegedüs Sándor-l1ak, a .Protestáns Iro-
Dél, Kelet és Nyugat állandóan figyel- dalmi Társaság" volt elnökének, az utóbbi pedig
meztető szobrainak leleplezése 1921., a volt kolozsvári evangélikus lelkésznek a fia.
jan. 16-án. A párisi Elzasz-Lotharingia- , IV. Károly király Magyarországon. Rövid
szobornak hatását ismerjük. Mit kell, időre nagy zavart okozott és kiszámíthatlan

'veszedelmeket rejtett magában IV. Károly
művelnie akkor majd ennek a négynek? _ királynak váratlan megjelenése Magyarországon.

Gróf Teleky Pál miniszterelnök beszéde a nemzetgyűlésen a ratifikáció alkalmából.
(Balázsfy R. rajza.)

Lázas tünetek és a gyógyulás Jelei,
izgalmak és megnyugvások.

,
Közbiztonsági zavarok és lassú meg-

erősödés. A nagy csapások után ugyan a
viszonyokhoz képest aránylag elég gyorsan
magához tért - ahogyan csak lehetett - a
magyar nemzet, de azért az elmult esztendőnek
elején még mindíg találkoztunk az önkényes,
személyes vállalkozások, erőszakoskodások, bűn-
tények szomorú jelenségeivel. A nagy betegnek
lázas tünetei voltak még mindíg ezek. A kor-
mány erélyes fellépésének azonban sikerült
végre ezen a téren is rendet teremteni.

A politikai válságok s az új pénzügy-
miniszter. Sajnálatos volt a gyakori válságos
politikai helyzet előidézése is. Az 1920 december
havában bekövetkezett kormányválság Teleky



támadt a nagykövetek tanácsának január l-i
üzenete nyomán; ez azonban lecsillapodott,
amidőn Párisban módot adtak arra, hogy Ausztria
és •Magyarország az átcsatolásra ítélt terUlet
kérdésében közvetlen tárgyalásokat folytathas-
son. Ez be is következett. A tárgyalások részint
Becsben, 'részint Budapesten íolytak : de mind-
ezideig kehel fogható eredményre nem vezettek.
Az aggodalmak ismét felújultak, amidőn a
trianoni békét Olaszország, Anglia, I Francia-
ország és Japán ratifikálták, ami a szerződésbe
foglalt megállapítások érvényre jutását jelenti.
A helyzetet azután egyelőre javunkra fordította
az a körülmény, hogy Tirol és Salzburg a
Németországhoz való csatlakozás mellett sza-
vazott s ez irányban erős mozgalom támadt
StáJerben is. Ez Franciaországban aggodalmat
keltett s itt-ott a francia
lapok is figyelmeztettek
arra, hogy meggondo-
landó az Ú. n. Nyugat-

magyarországnak
Ausztriahoz csatolása,
amidőn ez ugyis előbb-
utóbb Németorszá~hoz
fog csatlakozni. Egye-
lőre tehát még mindíg
van reményünk, hogy
elmúlik tán tőlünk még
ez a keserű pohár.

Tárgyalások a cse-
hekkel, A nevezetesebb
események közé kell
sorolnunk a magyar kor-
mánynak a cseh kor-

t mánnyal folytatott tár-
gyalásait, amelyek ta-
gadhatlanul nehéz, ké-
nyes feladatot róttak
kormányunkra. Sajnos,

a rettenetes helyzet
széba állásra kényszerít
a csehekkel. amely úton
gazdasági és állami meg-
erősödésünket remélhet-
jük. Csak a végső célt,

Magyarorsiág területi
épségének visszaállítá-
sát nem szabad szernünk
elő téveszteni.

Nevezetesebb törvényalkotások. A nemzet-
gyűlés törvényhozó munkájában nevezetesebbek
voltak a földbirtok-reformról szóló, a pénzügyi
s gazdasági helyzetünket javitó .s a társadalmi
rendet biztosító törvényeknek megállapítása.

Baranya sorsa. Baranyának a trianoni szer.-
ződés ellenére a szerbek által történt meg-
szállása tovább tartott. A tőlünk elmenekült
forradalmárok, így a hirhedt Linder Pécsett
meglehetősen kommunista jellegű uralmat léte-
sítettek. Baranya kíürítésének kérdése többször
szóban volt ugyan, de e sorok megírásáig ez
még nem valósult meg.

AggaszÍó vallási türelmetlenségek. Aggo-
dalommal kellett észrevennünk itt-ott a vallási
türelmetlenség veszedelmes kítöréseit, aminek
szomorú jele volt különösen a debreceni refor-
mátus nagy templom meggyalázása és az ünne-
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pélyes felavatása alkalmával tartott református
lelkészegyesületi gyűlésnek a rendőrkapilányság
által történt feloszlatása. Reméljük azonban,

ogy a veszedelmes tűzcsóvákat dobálók észre
térnek és a Szentírásból Jézus beszédeiből és
cselekedeteiből megtanulják, hogy mi a keresz-
tyénség ? !

Nevezetesebb országos ünnepek. Nem
feledkezhetünk meg arról az országos jellegű
ünneplésról sem, amelyet már 1921-ik évi Nap-
tárunk kiadása után, de még az 1920-ik év
öszén rendezet! egy nagy magyar tiszteletére
az országnak több egyesülete és intézménye.
Rákosi Jenő volt az ünnepelt, aki rnint író,
lapszerkesztő méltán megérdemli a .bölcs
magyar" nevet. 1921 első felében pedig neve-
zetesebb ünnepeink. közé tartozott a nagy

. magyar regényíró, Jókai
Móf budapesti szobrá-
nak leleplezése és gróf
Apponyi Albert ünnep-
lése születésének 75-ik
és politikai működésének
50-ik évfordulója alkal-
mából. Nemzeti öntuda-
tunk ápolása. érdekében
kiemelkedő volt július

elején a keszthelyi
•Helikoni ünnep' a

Festetich György gróf
által rendezett régi heli-
koni ünnepek ernlékeze-
tére, amely alkalommal
a íaültetés keretében a
mi Kis Jánosunkról is
kegyelettel megemlé-
keztek.

Tisza István gróf
gyilkosainak bűnpere.
Az elmúlt esztendő köz-
életének eseményei kö-
zött nevezetes volt még
a Tisza István gróf meg-
gyilkoltatásának törvény-
széki tárgyalása, . amely
összebonyolított bűnper
e sor ok írásakor még
mindíg folyik.

A vitézi rend meg-
alapítása, az első vité-

zek felavatása. Korszakos jelentőségű a vitézi
rend alapítása, melynek célja az, hogy a haza
védelmében magukat kiváló módon kitüntetett
harcosok érdeme elismertessék, .jövője biztosít-
tassék, utódainak szellemi, erkölcsi élete benső
nemességre, a haza szolgálatára megtartassék.
A magyar faj nemesítésének gondolata és szán-
déka rejlik ebben a szép intézményben. A
vitézi rend tagjai örökölhető, de el rem idege-
níthető 10-15 kat. hold •vitézi telek" ado-
mányban részesülnek s jogosítva varinak nevük
mellett a •Vitéz" előnévnek. továbbá a magyar
nemzet címerének saját elmerül való haszná-
latára. Az első 24 vitéz felavatása a budai vár-
ban a kormányzó előtt nagy ünnepség keretében
ment végbe.

MagYílr foglyok hazatérése Oroszország-
bó\. Sokáig huzódott fogságban levő magyar

6

Hegedüs Loránd 'pénzügyminiszter.
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véreink hazatérése. Végre 1920' őszéri és az
elmúlt esztendőben jelentékeny számban tér-
hettek haza a fogságban sokáig sínylődő test-
véreink.

Még azonban mindíg nagy számmal vannak
odakínt. Különösen sokan szenvednek azok,
akiket az orosz rémuralom túszokul tartott vissza.
Ezeknek kiszabadítása érdekében hivatalos lé-
pések történtek.

Hírek a megszállott területekről. Vala-
hányszor csak az édes magyar hazánktóI el-
szakított részekról van szó, csak megszállott
területekről beszélünk, mert azokat hazánk
testéhez tartozóknak tekintjük s véglegesen
soha sem mondunk le azokról. Bizony ezeken
a részeken gyászos sorsa van a magyarságnak.
A békeszerződésnek a kisebbség védelméről
szóló részét sehol sem tartják meg, iskolában,
hatóság előtt, közélet - .
ben mindenütt üldözött
a magyar szó. De nem-
csak az elnyomott ma-
gyarság elégedetlen; a
tót nép is únja már a
cseh igát. Erős mozga-
lom támadt, mely a tótok
számára a cseh uralomtól
függetlenül autonómiát,
önkormányzatot követel.

Nevezetesebb
külföldi esemé-

nyek.
A német békeszer-

ződés végrehajtása. A
nagy világ eseményei
között a versailesi béke-
szerződés végrehajtása

és az oroszországi
kommunista-pralom erő-
feszítései állottak az el-
múlt esztendőben elő-
térben. A pá risi koníeren-
cián az antant ugyan-
is Németetszagot 262
milliárd aranymárka fi-
zetésére kötelezte negy-
venkét esztendőre be-
osztott részletekben. A
német birodalmi kormány ezt, először nem
fogadta el, ami Németország jelentékeny részé-
nek megszállását vonta volna maga után. Majd
ennek következtében kormányválság következett
be. A Wirth-kormány elfogadta az antant által
küldött ultimátumot s a vállalt kötelezettségek
teljesítésére törekszik.

A vörös veszedelem. Leninnek és Trockíj-
nak rémuralma és erőfeszítése még rníndlg
tartott, bár a belső bomlásnak többféle jele is
mutatkozott. A lengyelek' ugyan visszaszorították
az orosz bolzseviki -haderőt s emiatt kénytele-
nek is voltak megkezdeni Rígaban a lengye-
lekkel a béketárgyalásokat, de a belső ellen-
forradalommal szemben ismételten csak meg-
erősödtek a vörösek. A legnevezetesebb volt a'
Kronstadtból Pétervár ellen intézett ellenforra-
dalmi felkelés. .

Rákosi Jenő.

Igen sok jel mutat arra, hogya Ill. Inter-
nacionale vezérei nem hajlandók feladni a íöld-
kerekség forradalmasításáért megindított küz-
delmet. Az orosz bolzseviki hódító hadjárat
nehezen megy, így az orosz kommunista köz-
pont mindent elkövetett, hogy az egyes orszá-
gokban merényletek, sztrájkok és pucsszerű
támadások által keltsenek zavart és fordítsák
fel a társadalmi rendet. A csehországi, némel-
országi, .olaszországi kommunista merényletek
és zavargások mind erre a titkos kommunista
forradalmi összeesküvésre vezethetők vissza.
A spanyol rniniszterelnöknek, Datonak meg-
gyilkoltatása is a társadalmi forradalmi törek-
vésekkel van összefüggésban.

A törökök és görögök harcai. Más harcok
is voltak az elmult esztendőben, noha az .erö-
szak békéjé"-vel a párisi nagytanács minden

más akaratot örökre el
akart némítani, amit csak
nem ö diktált. Török-
országban Musztafa

Kernal a konstantiná-
polyi kormány hivatalos
állásfoglalásával szem-
ben ellenszegült a törö-
kökre kiszabott követe-
léseknek és csapataival
felkelt és Kisázsiában

győzelmeket is aratott
a görögök fölött.

D' Ann u n zi o 'ka-
lan dj a. Olaszországban
D'Annunzio költő és

politikai kalandor szegült
ellen a hivatalos meg-
áJlapodásoknak a jugo-
szlávok számára biztosí-
tott területek kérdésében
s Fíumét legionáriusai-
val hatalmába kerítette.
Csak az olasz kormány
legerélyesebb fellépé-
sére sikerült rendet
teremteni. Caviglia
tábornok csapataival

1·920. dec. végén fegy-
veres erővel foglalta el
Fiurnét s véget vetett

D'Annunzio kalandos uralmának.
Az ír kérdés. Belső bajok dúltak a hatalmas

britt 'birodalomban is. Itt az ír kérdés okozott
nyugtalanságot. Nagy hírre tett szert a fogságba
vetett corki polgármester éhségsztrájkja, mely
halálával.yégződött. Az angol király ugyan
végre január elején szentesítette a Horne-Rulet,
az ir önkormányzatot. Belfastben az ulsteri
protestánsok és Dublinban a déli részek katho-
likusai részére külön-külön p,arlamentet szer-
veztek, de a sinn-felnek (ami 'magyarul annyit
jelent: .rní magunk") ezzel már nem elégesz-
nek meg, teljesen független ir köztársaságot
követelnek.

A fejedelmi udvarokból. 'Görögországban
Sándor görög király - állítólag megmérgeztetés
következtében - meghalt, majd pedig a görög
nép későbben Konstantin volt görög királynak.



Nemzeti ünnepen.
Dallam: "Légy csendes sziuoel:

Uram, hozzád repül fohászunk:
Vidd győzelemre ügyünket!
Téged immár el nem bocsátunk,
Amíg meg nem áldasz minket!
Hallgass e nép esdő szavára:
Hozz virulást Árpád honára -

Magyarországra!

visszatérését kivánta, ami meg is történt. -
Auguszta Viktória német császárné számklve-
tésében, Hollandiában meghalt. Családjának és
a német hazájának eszményi hivatását híven
betöltő édesanyja húnyt el.

Szerződések Magyarország ellen. Akül-
földi események között minket közelebbröl
érdekel az Ú. n. kísantantna k: Románia, J ugo·
szlá via és Csehország szövetségének a meg-
alakulása az ezeréves Magyarország vissza-
állítása ellen, a román és lengyel fegyveres
szevetség megkötése sOlaszországnak meg-
egyezése a jugoszlávokkal a rapallói szerzödés-
ben. Mindez helyzetünket csak súlyosbítja, de
az igaz hazaszeretet bölcsesége, az önzetlenség,
jellemszilárdság, tapintat és erős akarat még
mindíg kiszabadíthatnak bennünket a meg-
fojtásunkra készített halálgyürúből. A mi szö-
vetségesünk az idő, az éberség és állhatatosság.

Ausztria helyzete. Ausztria 1920 október
haváig szociáldemokrata uralom alatt állott,
ekkor a választásokon a keresztyénszocíalísta
párt jutott némi többségre, a kormány is ennek
megfelelően átalakult. Köztársaságí elnöknek
Dr. Hainisch Mihályt választották meg,
kancellár pedig Dr. Mayr lett. A Nérriet-

Nagy Istenünk, népek Istene,
Ki vagy menny és föld Királya l
Reád tekint Árpád. nemzete
S oltalmát csak tőled várja.
Hallgass e nép esdő szavára;
Hozz oirulást árva honára

Magyarországra!

Szent Isten, ez emlékünnepen
Hints fényt az éj homályára !
Szivünkben szent lángot élesezen
Őseink dicső példája,
Tanítson istenfélelemre,
Tisztán égő honszerelemre ,

Áldott életre!
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birodalomhoz való csatlakozási mozgalmak
azonban megrendítették a korrnány helyzetét s
június második felében Sehober János kancellár
elnökletével új kormány alakult. Ausztria gazda-
s.ági helyzete a haldokló állam képét mutatja.
Es ide akarják még csatolni Magyarország
nyugati részét! .

Az Egyesült Allamok új köztársasági
elnöke. A külföldi politikai életben különösen
nevezetes az a változás, ami Amerikában az
Egyesült-Államokban ment végbe Harding-iiee:
a köztársaság elnökévé történt megválasztásával.
Az eddigi jelek szerint igazságosabb békét
óhajt, mínt aminőt Párisban diktáltak.

Az utódállamok konferenciája. A osztrák-
magyar monarchia nagy részén osztozkodó
ú. n. utódállamok Portoroseben július havában
értekezletet tartottak, amelyen gazdasági kérdé-
seket tárgyaltak.

Népszavazás Felsősziléziában. A versailesi
szerződés értelmében Felsőszilézia hova tarto-
zandósága ügyében a győztes antant nép-
szavazást rendelt el, ami a németek hazafias
magatartása következtében Németország javára
dőlt el. A lengyelek azonban ezzel szemben
lázadást támasztottak.

Úh már mennyit szenuedt ez a nép:
Reátámadt török, tatár;
Apáinknak drága szent főldjét
Mennyi vér, kőnny áztatta már!
Pártviszály is szaggatta, tépte
Uram, védőn hajolj föléje

S áldd még végtére!

Jövel Jézus, Atyánk Szerelme!
Teremts élő hitet bennünk!
Igazság dicső Fejedelme,
Vigasztald meg szívünk, lelkünk:
Fény derül majd a bús homályra.
Lesz e honnak feltámadása,

Lesz virulása !

Horváth. Imre.
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fl gazdálkodás köréből,
. Hogyan terrnelhetünk többet?

A vetés jelentősége a többter- A gabona fajtájának megválasz-
melésnél, Már több év óta szereplő tása és a nemesi tett gabonafélék.
gazdasági rovatunkban a ·természetes Ha fontos az, hogy miként velünk, úgy
sorrendben ez alkalommal a vetés elsőrangú a kérdés, vajjon mílyen az
kerül sorra. A közmondás: »ki mint a mag, amit elvetünk? Nagy haszonnal
vet, úgy arat" első 'sorban is ebben a jár, ha vetőmagcserét alkalmazunk és
szó szerint vett értelernben bizonyul vetésré nemesített gabonamagvakat
igaznak. szerzünk be. Szakértők kiszámították,

A vetés módja. Végre itt volna már h~gy ha ~agya~o~szág búzavetése
nagyon is az ideje annak, hogya kis mind nemes.lt~t,t bu~aval ,Ien?e bevetve,
gazdaságokban is megszünjön min- a~kor 12, rnillió ?Jeterm.azs~v~l fokoz-
denütt a szórás útján történö vetés. nank a ~uzater~.~st,. ami mt~ lelenten~,
A vetögéppel történö vetésnél 250J0·kal azt ~lk,~pz:lhetJuk. ~orduIJu~k tehat
kevesebb vetőmag kell, a termés pedig szakert~kho.~ a pemesltett vetomagvak
könnyen megmagyarázható okoknál .beszerzese ugyeben.
fogva biztosabb. ts több. Ebben a te- A vetőmag elökészítése. A vető-
kintetben is aj,nlatos a kisgazdák mag előkészítése a gabonatermés íoko-
társulása. Nagyon ajánlatosak azok a ,zásának legelemibb feltétele, mert
vetőgépek, amelyek a vetömaggalegy- csakis a súlyos, teliszemű és tiszta
szerre műtrágyát is szórnak. mag után lehet erőteljes vetésünk,

Nagy gondot kell fordítani a vetés amelytől nagy termést várhatunk. A
egyenletes és megfelelő mélységére, Kalmár-féle rázórosta és a konkolyozó
mert a sekélyen vetett gabona lassan rosta alkalmazása sokkal ismertebb,
kel és a madarak is sok kárt tesznek semhogy erre a figyelmet külön is fel
benne, a túlmélyen vetett pedig ne- . kellene hívni. Különösen kiemeljük a
hezen fejlődik. gabonaosztályozó gép jelentöségét,

A vetés ideje. A kísérletek azt m,ely a ~.ül~nbö~ő s~lyú magvakat
mutatják, hogya késői vetések miatt h~r?~. csov~:)I1.. at. h~.r~.m O,sztályba
holdanként sokszor 4-5 métermázsával különíti. A gepboi kikerülö legsulyosabb
is kevesebb terem. A megfelelő talaj- mag ..le~z a legkivá~óbb vetőmag. Meg-
műveléssei és az elővetemények helyes felelo ls~ere~es elJár~ssal nagy &:ond9t
megválasztásával gondoskodjunk arról, kell f?rdItam ar~~ IS, hogy u~zkos
hogy a gabonafélék idejében való el- ~ab~n.at. ne ~essunk el., A veto~.ag
vetését biztosítsuk. . tisztításához es osztályozasához szük-

Talajkezelés a vetés után. Szakítani séges, ~épe~et társulás útján. a .kis-
kell azzal a sok helyütt még meglevő gazdak IS konnyen beszerezhetik.
általános szokással is, hogya gazdák A vetések ápolása. A gabonafélék
a vetés után - akár kell, akár nem -, termésének fokozását a vetéseink helyes
mindíg hengerezzenek. Ha a vetés ápolásával is elősegíthetjük. Sok helyen
idején szárazság van, úgy hogya.. szokásban van az őszi vetések legel-
magot porba vetettük, akkor indokolt tetése azért, hogya gabona megdülése
a vetés utáni hengerezés. De ez eset- ellen védekezzenek, meg hogy ez a .jó
b n is, mihelyt a gabona kikelt és legelő kihasználatlanul ne maradjon.
annyira megerősödött, hogy boronával Altalában több kár származik ebből,
rámehetünk, azonnal boronáljuk meg, mint haszon. A legelő állatok sok
hogya talaj felülete porhanyó legyen. gabonát kitépnek, letaposnak, a téli
Ha pedig a vetés idején a föld elég fagy is sok kárt tesz az ilyen meg-
nyirkos, akkor nagy hiba a vetés után kínzott vetésben. A" gabonafélék őszi
a hengerezés. legeltetésére nálunk csak nagyon ki-,



Soproni ének.

vételesen van 'szükség, amikor az OSZI
gabonák annyira megerősödtek és
buják, hogy a téli hó alatt bekövet-
kezhető kipállásuktól kell tartanunk.
A legeltetést azonban a legjobb juhokkal
végeztetni; 'ekkor is azonban folyto-
nosan előre kell hajtani az állatokat,
hogy csak a gabona leveleit rágják le
és ne téphessék ki a gabona szívét.

A megdülés ellen védelmet ad az is,
ha az őszigabonaféléket szuper foszfát-
rnűtrágyába vetjük, A leggyakrabban

Egy őszi napnak csendes alkonyán
Igy szólt szeliden jó apám nekem:
-. Fiam! az óra lassan elközelg,
Szaladj még egyszer át a réteken!
A víz, az erdő, fészek itt marad .
Bucsúzz el sorba - hétfő hajnalán
Sopronba viszlek iskolába majd,
Hol némeiiil is megtanulsz talán . . "

S bucsúzni kezdtem his falumtól én.
Szemembe' könny, szioembe' fájdalom:
Hogy itt marad a kert. . . a vízfolyás ...
S a körtefánk a hátsó udvaron.
De mégsem fájt úgy semmi, semmisem,
Se körtefa, se viz, se ősz avar:
Mint az'- tíz éves gyermeknek nekem -
Hogy Sopron némei: Sopron nem magyar.

És vitt a gőzös lassu-csendesen
Az őszi tájak tarlott mezején . . .'
S reám borúlt a szűrke köd lepel
Az ősi város állomás helyén. ,
- De ím a fák ... a házak ... emberek
Magyar szívesen mondtak "jó napot" ...
S gyermek szioemmel átéreztem én :
Sopron magyar! Öh bármit mondjatok ~

Bejárva szerte Sopron tájait,
Gyermek hitemnek tápláléka lett.
Kurucdalokkal sírtam együtt én
Bedőlt siroknál. iskolánk megett.,
Deák-kutnál a "Vármegye" helyén
- Hol hajdanába hajdu volt apám -
Magyar regékkel ringatott a múlt
Sok enyhe május első hajnalán.
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azonban a tavaszi sásolással szoktak
a jobb gazdák a megdülés ellen véde-
kezni. A kaszának, vagy sarlónak
azonban a sásolásnál mindíg oly ma-
gasan kell járni, hogy a kalászt csirá-
jában le ne vágjuk.

A már kárba ment és még ki nem
kalászosedott gabona tavaszi meg-
hengerelésével is sok kárt okozunk;
ehelyett inkább a gabonafélek tavaszi
fogasolásával kellene gazdáinknak meg-
barátkozniok. Gazdabarát. '

Ha csónakom a Fertő langy utzen
Merengve járta nádak erdejét:
Kibuhua vizből, holdas estelen
Hany Istók mondott szép magyar meséi.
S a nád - hol egykor éhen csattogott
Futobetvárra villogó agyar -
Zizegve zsongta csóna kom felé:
Hogy Sopron múltja tiszta szin-magyarl

A múlt magyar! - És Sopron most is az!
Tavasz ha zengi március dalát,
Magyar szivekből száll a nóta szó:
"Az Isten áldja szép magyar hazánk."
S midőn a Kárpát szerie-szét iizent :
" Veszélybe' van az Árpád szép hona!"
Magyar virággal indult harcba el
Sopronból is a honvéd katona.

Sopron magyar! 'És jőjjön bármi sors,
Szivében mindíg hű magyar marad!
Hiába tépi bús anyjától el

. Rabló kezekkel győztes akarat.
- De úgy se adjuk másnak ezt oda:
Nyugat végvára másé nem lehet!
Karunk erős: A kardunk régi még!
Ki merne vetni rája hát kezet?

S ha mégis jőne átkos harci nép,
E földet mégse' hagyjuk el soha!
Megállunk rajta híven, konokul,
Legyen a sorsunk bármi mcstoha.
Csurogjen vér, csörögjön rabbilincs,
Legyen e hely bár gyászos új Arad,
Dacos hitünkkel valljuk akkor is:
Sopron magyar! Sopron magyar marad!

. Horeczky Béla, I
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is megválasztották, bár a nagyanyja
még mint zsidönö halt meg.

Arcvonásai nagyon elárulták zsidó
származását. Vetélytársa II. Ince és egy
német fejedelem e miatt ki isgúnyolta.
Oe barátai azzal rnentegették, hogy
néhány apostolnak Krisztus korában
még zsidósabb volt a külseje.

Ha a keresztség nem törölte is le
a régi arcvonásokat, de az előkelő
olasz családok azért mégis befogadták
őket. Zsidó öreganyjok egyik 'leány-
unokájá! már egy Frangepán herceg
vette feleségül.
3. Vendégség acivisnél.

Ha a debreceni civis (polgárember)
megembereli a diákot s meghívja
ebédre, a meghivás ezen szóval tör-
ténik.

- Jöjjik el kigyelmed ebédre, barát-
jaival a jövő vasárnap.

Ez aztán annyit teszen bevett szokás
szerint, hogy harmad magával jöhet,
csakhogy úgy kell a dolgot beosztani,
hogy a három köz ül egyik jó énekes
legyen,· a második jóbeszédes, a har-
madik pedig szükségképen jó bibliás
legyen.

Ekképen elkészülve mennek el az
ebéd es házhoz. Es legelőször is a jó
beszédes tartja szóval a háznépet, mig
utóbb a bibliásra kerül a sor, meg-
kérdezvén a családfőt, hogy volt-e
már halottja a családnak, s ugyanakkor
mi textust használt a tiszteletes úr?
Erre aztán megmondja a házfő. hogy
mi volt. Amit főkötelessége a diáknak
igen megdicsérni. toldalékul pedig az
.idézett helyhez hasonlókat előrnondani,
minthogy ebben az illető fő gyönyö-
rüségét leli. Ebéd után kezdődik a
harmadiknak szerepe, ki. aházfőnek
leányát vagy leányait mulattatja valami
keserves gitáron, melyet rendesen maga
hoz, ha véletlenül a háznál nem volna.

Ezek után pedig indulni készülnek
a diákok, mire a nagyobbik lány tál-
cán hozza el az ifiurak kalapjait, melyek
a kollégium sikátorain szakadnak el.

(Vas Gereben, Adomák 330.)

ftz eklézsia humora.
1: Szent Márton lóháton.

Szent Márton püspök, ki ifju korában
római katona volt, a régi Pannóniának
Sabaria nevű helységeben. született s
ma Szombathely és Oyőrszentmárton
verseng ezért. a dicsőségért. Mikes
püspök ereklyét is szerzett Szent Már-
ton maradványaiból és igy Szombathely
van előnyben.

Szirmay Antal régi író ezt az anek-
dótát mondja el a szentnek magyar-
országi tisztelőiről.

A pozsonyi nagy templomban Szent
Márton lovon ülve van ábrázolva. Egy
falusi plébános e képnek a mintájára
hasonlót készíttetett a maga templo-
mában.

Egyházlátogatás alkalmával azonban
• kérdőre vonta a püspöke: ha már

Márton-képet akart, miért nem lestette
le püspöki öltözetében s miért ül a'
szent íly éktelen nagy lovon?

- Kegyelmes uram, válaszolt a
plébános, csekély jövödelmű parochia
ez. Szent Márton, mint katona, beéri
egy lóval; de ha mint püspököt festet-
tem volna le., legalább is hat lovat
kivánt volna. En tehát takarékosságból
csináltattam így, mert szegény jövő-
delmű ez a mi templomunk.
2. Anakletusz pápa szépséghibája.

Szépséghiba több is volt a pápák
életében, de amiről szólunk, az sem
mindennapi.

1130-ban két pápát· választottak a
kardinálisok, II. Incét és II. Anakletuszt.
Később csak Incét ismerték el törvényes
papának, Anakletuszt pedig mint ellen-
pápát Roger siciliai király támogatta.
A két főpap azután kölcsönösen ócsá-
rolta és gyalázta egymást. Igy került
szóba a szépséghíba is. .

Anakletusz apja ugyanis még zsidó
volt Rómában, a gazdag Pierreleoni
családból való, de kikeresztelkedett s
annyi pénzt kölcsönzött- az egyháznak,
hogy konzulnak megválasztották, sőt
örökös hercegséget is nyert, Anakle-
tuszt így az apja mát papnak nevelte.
Több udvarnal volt legatus és pápának



4. Thessedik Sámuel ezüstkanala.
Thessedik Sámuel lelkész, a szarvasi

gazdasági iskola alapítója igen óvatos
ember volt. Tizennyolc gyermeke közül
több mint a fele már kiskorában elhalt,
azért nagyon féltette őket minden beteg-
ségtől. Hogy valami ragályos nyavalyát
ne hozzon a házba, ha vendégségbe
hívták, még az ezüstkanalát is magával
vitte és azzal evett.

Egy alkalommal, miként Haan Lajos
békéscsabai esperes beszélte, az ő szü-
leinél is vendégségben volt s itt történt,
hogy az asztalnál elfeledte a maga
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vett elő. A társaság hangos nevetése
közben mentegetődzött azután, hogy
ö bizony' csupa óvatosságból hozott
kanalat magával, de többé nem teszi,
mert idegen helyen az ilyen szórako-
zottság nem is volna tréfa dolog.

(Gaál J. 49. 1.)
5. l"hessedik. a csudatevő.

A szarva si ak tudós lelkésze igen
sokoldalú, gyakorlatias szellemű és
találékony férfiu volt, aki sok új dolog-
'gal lepte meg híveit. A nagy gyermek-
áldás mellett is ugyanílyen ügyes és
tevékeny volt az első felesége, Marko-

Bethlen István gróf kormányának tagjai. Balról jobbra: Bernolák Nándor (népjóléti), Nagyatádi
Szabó István (Iöldrnűvelésügy), Belitska Sándor (honvédelem), gróf Ráday Gedeon (belügy), gróf
Bethlen István (miniszterelnök), gróf Bánffy Miklós (külügy), Hegedüs Lóránd (pénzügy), Tom-
csányi Vilmos Pál (igazságügy), Vass József (vallás- és közoktatásügy), Hegyeshalmi Lajos

. (kereskedelmi).

kanalát elővenni s ebéd után a háziak
ezüstkanalát törölte meg és tette szo-
kása szerint a zsebébe.

A házi asszony látta ezt és várta,
hogy majd csak észreveszi, de hiában.
A tréfás háziúr azután még az elutazás
előtt lármát csapott, hogy tolvaj van
a házban, ellopták az ezüstkanalát s
nyomban kutatni is kezdett a zsebekben.

Thessedik nevetett a dolgon s beval-
lotta, hogy neki ugyan ezüstkanál van
a zsebében, de ezt úgy hozta magá-
val. Ezzel zsebébe nyult s nagy meg-
lepetésére nem egy, hanem két kanalat

vitz Terézia is, ki a férjét külföldi
tanulmányi útjára is elkísérte és nagyon
jártas volt a kertészetben,' a méh- és
selyemtenyésztésben. Második felesége
Lissoviny Karolina pedig a házi gyógy-
szerek készítésében és műiparban. Ez
a nő répaból cukrot és szirupot főzött,
mikor itt csak a külíöldi nádcukrot
ismerték. A fiuk pedig sziksóból néhány
óra alatt szódát főzött. Ilyen ezermester
volt az egész család. Az apát a jenai
tudós társaság is tagjáva választotta.

Ilyen dolgokról a nép is hallott és
a Hatvani professzorról szóló csodás
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meséket, akinek Thessedik valósággal
a tanítványa is volt Debrecenben,
reá is átvitték. Melich János dr. köz-
lése szerint Thessedikről két ember-
öltővel később is az a hír járta, hogy
hirtelen árvizet csinált a szobájában,
melyen nem lehetett átmenni; vagy
pedig téli időben tele varázsolta sio-
bája falát felfutóuborkával s ha valaki
le akarta szakítani, a saját orrát fogta
meg.

Ime, egy második, lutheránus Hat-·
vani. Kár, hogy Arany János ezt is
oly szepen meg nem énekelte.

(Századok 1918. 270.)

6. Petőfi. a, csodagyerek.
Petőfi hat éves korában Félegyházán

Varga Benedek nevű szornszédjuknál
volt szüleivel egy névnapon, pol ott
voltak a helybeli római katholikus
papok is.

A gyermek időközben elaludt s csak
a zajra ébredt fel, midőn a vendégek
a távozó papokat kikísérték. Vissza-
térő szüleitől azt kérdezte:

- Elmentek ezek a papok?
S rá kevéssel folytatá:
- Ezek a papok! Mindenkinek asz-

szonyt adnak, magoknak meg egyet
sem hagynak!
, Nagy nevetés támadt erre s Varga
Benedek így szólt Petőfi' apjának:

- Barátom, ezt a fiut taníttasd, ebből
tudós ember lesz.

(Ferenczi Z. Petőfi életr. 1. 44.)

7. Petőfi és a cenzor.
Petőfi sokat járt-kelt a szinészekkel.

Szarvason egyszer Ielvonásközben
Vörösmartynak '/lAz urihölgyhöz" című
költeményét szavalta nagy pathosszal.
A női közönség pedig az eső miatt
csak egy tót kalaposnéból állott.

Szinész korában Kecskeméten 1843.
a szinlapokat is maga hordta ki. S
mint szinlaphordó a szokott módon

.egy kis íüzetet akart kiadni és ki-
osztani, hogy valami kis pénzmaghoz
jusson. Barátja, Acs Károly figyelmez-
tette, hogy a könyvvizsgáló cenzor az
ilyesmihez nehezen ád engedélyt. Petőfi
tehát Acsra bízta, hogy válasszon ver-
seiből egyet, mely ellen a cenzor nem
tehet kifogást. Acs a .Disznötorban"
címűt vélte ilyennek, de azt javasolta,

hogy a nyomdavezetö által küldje el,
mert a cenzor ellensége lévén a szin é-
szeknek, az engedélyt már csak emiatt
sem adja meg.. A cenzor még így, is
megtagadta és hajthatatlan volt. Acs
erre felboszankodva maga ment el
hozzá, hogy megtudja az okát.

Vala pedig ekkor a kecskeméti cenzor
főtisztelendő SemberaKalazancius
József, egy kövér piarista pap. Ács
kérdésére ez azt felelte:

- Mit-e?, Követhetett volna-e el
annak írója nagyobb és botrányosabb
vétket, mint midőn olyant mer kivánni,
hogy »'az ég gömböc legyen ésmi
abban töltelék". Majd bizony, én legyek
töltelék es az ég egy gömböc! Hor-
rendum ! Egy szót se vesztegessen
mellette, én annak kiadását meg nem
engedem.

Ács megpróbálta felvilágosítani, hogy
az csak poetica licentia (költői szabad-
ság), de nem volt kapacitálható s Petőfi
csupán írásban sokszorosítva oszthatta
ki néhány költeményét.

(Ferenczi i. m. 1. 284).

8. A szentelt papiros.
Midőn a stemplis papirost először

kezdték használni, bemegy a boltba
egy gazdaember s azt mondja a bol-
tosnak :

- Adjon nekem 25 garas ára szentelt
papirost.

- Szentelt papirost ? Mi Isten csudája
az, atyafi?

- Hát, tudja az ür, olyan huzavona
papiros az, amire az öreglevelet (örök-
levelet) szokás írni.

- Talán stemplis papirost akar?
- Már alighanem a lesz, mert bíró

uram azt mondta, hogy tempöly is
van rajta.
9. A garasos koma.

Mária Valéria főhercegnő születése-
kor 1868-ban Eger városa üdvözlő
klildöttséget menesztett a királyhoz .
Amint Lévay püspök, a küldöttség
szónoka elmondta beszédét, egyszerre
Csak előlép egy földmíves és így szó-
lítja meg a királyt:

- Felséges uram, ősi szokás a
magyarnál, hogy ha oly házba jut,
melynél gyermek született s ő még
nincs meghíva kornának, maga hívja
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meg magát garasos komának. Mint- Ezzel a mesével járta meg 1879-ben
hogy ezúttal én is ilyen sorban vagyok, Szeberényi Andor nagylaki evangélikus
kérem Felségedet, kegyeskedjék engem lelkész az országgyűlésen. .
elfogadni garasos kornának, mire néz-' Szeberényi Petőfinek jó barátja és
vést ezennel le is szurom a garast. tudós ember volt, ki az első pesti

Ezzel egy fényes tallért nyomott az zsinat történetét is megírta. Mint
asztalra. Nagy volt ugyan a meg- országgyűlési követ nagy marrreluk
lepetés, mert a garasos kornaság fel- korrnánypárti volt.
ajánlá-sa nem volt a programmban ; Egy napon a 'tisztelt Ház egy álmos
hanem azért senkinek sem jutotteszébe, . ülésén felállva meglehetősen tót dia-
hogy a derék földmívesre megnehez-' léktusban így kezdé beszédét:
teljen. .. - Az ellenzék eljárása hasonlít a

Legkevésbbé vette zokon maga a Phaedrus meséjéből ismert rókáéhoz.
bíztatölag mosolygó király. A holló a fára szállt.. szájában tartva
10 S' K' l lék egy darab húst. ; .

• za sz aro y em e verse. Ekkor Beöthy Akos a maga stentori
Szász Károly, a református püspök hangján ugyanolyan tájszólással közbe-

és jeles költő 1890-ben egyházlátogatást kiált :
tartott a kerületében. Körútjában Csa- _" Sajtot l .
podi ,nevű községben Rozgonyi György A Ház egyszerre fölébredt s körül-
királyi tanácsos vendége volt, ki az nézett, hogy tulajdonképen mi is tör-
elbúcsuzás előtt Cicelle nevű egyetlen ténik itt. Szeberényi nem hallotta, hogy
leánykaja nevében azt kérte tőle, hogy mit kiáltottak közbe s újra elkezdé:
a nap emlékére szíveskedjék a leányka _ Szájában tártott a holó egy
emlékkönyvébe néhány sort írni. dá áb hú t

S K d ar us ...
zász ároly szivesen enge ve a _ Sájtot! Rikoltott újra Beőthy Ákos.

család kérésének, pár percre félrevonult Zajos derűltség. Szeberényi körülnéz,
s a következő kis verset írta: nem érti a nevetést, nem értette a köz-

beszólást sem s mély csöndben az
ellenzék felé kiabálva elkezdte:

- Igen is, á holó tártottá egy
dáráb ...

- Sájtot l Zengette kórusban az
ellenzék.

Óriási derültség, Most Szeberényi
még kevésbbé értette, de fel volt már
izgatva, és nem tágított:

- A holó tártott á szajabán egy
tíáráb húst . . . . .

Most már elnök, képviselők, gyors-
írók, terernőrök, a karzati közönség
egyaránt harsogták:

- Sájtot!
. - Azér izs hus! Kiáltott Szeberényi
és mérgesen leült. Többet nem is
vállalt mandátumots meghalt abban
a tudatban, hogya holló hust tartott
a szájában, akármit ordítsanak is a
magyárok (Babik J. Fráter Jukund. 264).
13. A furfangos öreg pap.

A tisztelendő úr múlt hónapban
töltötte be hetvenkilencedik esztendejét.
A nevezetes napon rányitott az egy-
házfi és miután rendes jó reggelt
köszönt, hozzátette még:

Szép kis Rozgonyi Cicelle,
Egy vén püspök csókja kell-e?
Bár fagyosnak igérkezik,
De amig az megérkezik,
Kit neked az Isten rendel:
Foglalóul ezt is vedd el.
Legyen ez atyai csókom
Aldásúl az életúton,
Mely kísérjen, mig elérted
Vágyad célját, boldog réved.

11. Szász Károly és a plébános.
Szász' Károly miniszteri tanácsos

korában országgyűlési képviselő is volt,
Ekkor történt, hogy egy plébános

megszólít ja Szász Károlyt a képviselő-
házban: , .

- Ejnye, spektábilis, nem restel
családos ember létére annyit kandikálni
agaleriára ? ,

- Hagyja el, páterkárn, mi itt Pesten
mind plébánosok vagyunk: nem valljuk
be a familiánkat.
12. Szeberényi Andor az ország-

házban.
Van Phaedrusnak egy takaros kis .

meséje, melynek az a tárgya, hogy a
hizelgő róka mily ravaszsággal csalja
ki az önhitt holló szájából .a sajtot.
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- Tiszta szívemből kivánom tiszte- szokatlan módon soha még predikáció

lendő uramnak, hogy mához esztendőre nem kezdötlött. Az öreg úr pedig látva
nagyobb békességben érhesse meg a a konsternációt, váratlanul fölenyhült
nyolcvanat. s jobb keze újjával szeliden megfeddte

A tisztelendő úr közömbösen felelé: a gyülekezetet: .
- Tévedés van a dologban, Miska - Ugy-e, megijedtetek, keresztyén

fiam, mert csak karácsonyra : leszek atyámfiai! Pedig ez csak az én fáradt
hetvenkettő. hangom s én viszont csak gyönge szol-

Nem földi hiúságból állította magát gája vagyok annak a hatalmas Istennek!
fiatalabbnak, hanem mert rögtön sej- . Hátha még az ö hangját hallanátok!
tette, hogy itt valami praktika készül. 'Bizony mondom, meghalnátok.

S úgy is volt. Pár nap mulva fülébe S ebben a hangnemben dörgött to-
jutott, hogya hívek vább. Szólt a há-
így meg úgy, hogy rom jelképes meny-
a tisztelendő urnak kőről, melyet a ke-
bizonyelvénült már zében villogtat. Az

a szeme, hogy elsőt veri a hitet-
bizony ráférne már lenek fejéhez, a má-
egy kis nyugalom sikat a bálványimá-
s főképp, hogy már dókhoz, a harmadi-

a hangja sem . kat a farizeusok
olyan kiadós, mint szívébe . . . Hatása
régente. Szóval oda- persze leírhatatlan
jutottak ki a hívek, volt.
hogy a tisztelendő Templom után a
űr esetleg és netán nyugalmazott posta-
káplántfogadhatna. mester oda is szólt
Az asszonyok már a presbitereknek :
ki is szemeitek egy - Hiába no, csak
szálas legényt. jó organuma van

Az öreg ür azon- azért a tisztelendő
ban fizetni sem urnak.
akart, meg amúgy A presbiterek nem
sem szívelhette az értették a latin
izgága fiatal káplá- szót, tehát egyértel-
nokat, Mikor látta, rnűen helyeseJtek rá:
hogy már minden - Van, van.
kötél szakad, klasz- A káplánságról
szikus ötlete támadt. persze szó sem le-
Nem szólt senkinek, Nérnet hazafiság, A felsősziléziai népszavazás on egy beteg hetett ezeKk U!án','J
csak csöndesen mo- német férfi a ,szavazó urna elé viteti magát _ _. ( otnarotnt ,
solygott szakállába. . Bp. H. 1918).

Vasárnap aztán, mikor felment a '14. Az új főnemes imádsága.
szószékbe még textusolvasás előtt az Egy magyar mágnás, aki nem is a
öklével hirtelen a bibliára ütött és félmultban, hanem a jelenidőben kapta
nagyot kiáltott: a hétágú koronát, a "noblesse oblige",

- Bumm! a nemesség kötelező elvét úgy értél-
A hívek csodálkozva tekintettek rá, mezte, hogy a főuri rendbe emeltetése

a tisztelendő ür azonban komoran napján lázas sietséggel kikeresztelke-
nézett maga elé. Aztán gyors tempó- dett. Szükségtelen megjegyezni, hogy
ban még kétszer vágott le öklével a ősei nem a Vereckei-szoroson át jöttek
katedra párkányára .s kétszer dörögte a Duna-Tisza közére. .
le egymás után: AZ új főúr máról-holnapra vakbuzgó

- Bumm! Bumm !katholiknssá vedlett át s mint ilyen
. Mindenki megdöbbent, mert ily nem elégedett meg a magán áhitatos-



Menekült barátomhoz.

sággal, hanem vendégei előtt is szereti
mutogatni, hogy szívvel-lélekkel szol-
gálja új hitét.

Szerkesztett tehát egy asztali áldást,
melyet előkelő ebédein a vendégek
hallatára ö maga szokott étkezés előtt
elimádkozni. Szól pedig ez az asztali
áldás ilyenképpen:

-- Uram, légy a mi vendégünk és
áldd meg, ami tőled való. Aldd meg
a Hollandiaból rendelt osztendei oszt-
rigát, a rajnailazacot. Áldd meg azon-
kívül a fácánt szarvasgombával és a
pezsgős káposztát. Szintúgy áldd meg

, - a Franciaországból érkezett gyümöl-
csöket, a Gerbeaud (ezelőtt Kugler)
udvari cukrásztói való ananászparfét,
az ő receptje szerint készített apró
süteményt, a sajtot és a gépkávét.
Aldj meg, Uram, mindeneket. Amen.

(Tábori K. Furcsa alakok.)

15. A két híres szamár.
Volt egyszer egy sz örnyü büszke,

gőgös szamár, aki azzal . dicsekedett.
íűnek-Iának, hogy ő annak a híres
szamárnak az utóda, amelyen Krisztus
Urunk bevonult régesrég az ünneplő
nép dicsőítése közt Jeruzsálembe.

Dicsekvésének nem volt sem vége,
sem hossza s ezzel mindenkinél kü-
lönbnek s mindenek fölött állónak
tekintette magát.

Sóhajok honából,
Rab Erdélyors?:ágból.
Jöttél a körünkbe.
Kiűzue hazádból
K6nnyült a szemedbe',
Székely .bánat k6nnye.
Orcádat a honvágy
Egetfe tüzelte.
Láttam a fájdalmat,
Mely bensődet dúlta
S a hontalansdg búját
Homlokodra írta. -
Valami titkos bú
Lopódzott szivemre
S szemembe ragyogott
A bújdosó székely
Forró magyar könnye,
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Övé minden jog: övé az első hely

az istállóban és a legelőn. Ové a
legjobb széna és abrak. Sőt már oly
mértéket kezdett ölteni a gőgje, hatal-
maskodása, hogy meg sem tűr más
teremtett jószágot többé az istálló-
ban. .

Ekkor azonban egy kellemetlen
hírt hoztak fülébe. Vetélytárs akadt,
egy másik szamár, aki szintén azt
állítja, hogy ő az igazi egyetlen utódja
az egykori dicső jeruzsálemi szamárnak.

Nosza megkezdődött a nagy vita
és háborúság a két híres szamár közt.

- Nem látod, te csaló, hogy én
vagyok az igazi, hisz hátamon hordom
a kereszt jelét! - mondta az első
szamár. . ,
. - Csaló vagy, te! - szólt gyű-

lölettel a másik. - Az igazi kereszt
jele az én hátamon van, tehát én
vagyok az igazi utód ...
. A szóharcot aztán a tett harca kö-
vetté. Egymásra rohant gyilkos szán-
dékkal a két keresztes szamár, mígnern
a komoly házőrző Bodri megsokalta
a rút veszekedést, széjjel ugrasztotta
őket mondván:

- Csaló. ez a szamár is, csaló amaz
is, mert aki legjobban kérkedik Krisz-
tussal, az van legmesszebb Krisztustól.

(Csite K. Harangszó.)

Hazátlan keserve.
Megértettem szived
Sorvasztó fájdalmát,
A hontalan székely
Szótlan néma átkát,
S lelkem minden heuet,
Forró szereteiét
Felkináltam neked,
Hogy enyhitsem lelked,
Arva székely lelked
Mély tátongó sebet.

*
Csendes, néma estén,
Holdsugaras esten,
Együtt szállt a lelkünk,
Forró magyar lelkünk
Sóhajok honába,
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Rab Erdelyorszdgba.
S hallottuk a jajját
A székely mezőknek,
Epedő fájdalmát
Erdélyi bérceknek.
Amint elsuttogtdk.
Hallottuk sírását,
Forró sóhajtását
Székely asszonyoknak,
Segitséghiodsát,
Görcsös kiáltását
Dacos ferfiaknak.

*
.S most székely sóhaját
Hozza fehér felhő,
Székelynek fájdalmát
Susogja a szellő,
Rab Erdélyországhol,
Néma esten kelő.
Lelkemnek azóta
Nincsen nyugta, álma,
Ugy gyötri,' kinozza
A székely bús átka,
Forró sohajtása.

:::

De majd ha felragyog
~ szabadság napja
Es magyar nap tüz Le
Ismét a magyarra,

S magyar felhők szállnak
A Kárpátok felett
S magyar szellő rázza.
A székely berkeket, -
Pajtás együtt törünk
Sóhajok honába,
Rab Erdelyorszdgba.
Elcsitít juk iajjdt
A székely mezőknek,
Kesergő fájdalmát
Erdélyi bereeknek.
Letöröljük könnyét
A székelyanyáknak,
Elnemitjuk kinjdt,
Atkos vivódását
A székelyapáknak .
S megszüntetjük pajtás
A bús székely átkot,
Szabaddá tesszük mi
Rab Erdélyországot. '

És ha úgy akarja
Keserű oegzetünk
Es ifjui fővel
Mindketten elesünk,
Békén nyugszunk majd a
Székely bércek alján,
Hüvös vizek partján,
S székely áldás lebeg
Hült poraink telett.

Ifj. Hetvényi Lajos.

I

fl "Luther Naptár" pályázati hirdetése az
1923-iki évfolyamea.

A .Luther.Naptár" szerkesztösége
kis regényre és elbeszélésre pályá-
zatot hirdet. Arövid fejezetekre osztandó
kis regény 3 rendes nagyságú betuk-
kel írott ívnél, at elbeszélés pedig
ugyanilyen kiállításbanZ iunél hosszabb
nem lehet. A "Luther-Naptár" rendel-
tetésének, irányának megfelelő abszolut
irodalmi becsű kis regény ptilyadiia :
1500 korona; az ugyanezeknek a követel-
ményeknek megfelelő elbeszelésé pedig:
LOOO korona. Nyomtatásban már meg-
jelent rnűvel pályázni nem lehet. A
jutalmazott mű a .Luther-Naptdr" tulaj-
dona. A dícséretben részesített, közlés-

re alkalmas pályamunkát a szerkesztöség
megfelelő. honoráriumért megveszi. A
pályázat titkos. A figyelembe nem ve-
hető rnunkáknak a felbontatlan jeligés
levéllel való visszaküldése érdekében
ajánlatos egy idegen cím közlése. A
jeligés . levéllel ellátott pályamunkák
1922. március 15-ig a következő címre
küldendők : "A Luther-Naptár" szer-
kesztősége Sopron, Paprét 2. szám.

Ha esetleg valami változtatásra lesz
szükség, a lapok útján idejében tudatjuk.
A birálobizottság jelentését a "Luther-
Naptár" 1923. évfolyama fogja közölni.

Sopron, 1921. július 27 -én.

A "Luther-Naptár"
szerkesztösége.
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Üzenet Hmerlkában élő magyar testvéreínkbez.
Már a háború előtt kerestük az

érintkezést, a kapcsolatot veletek édes
véreink. A "Luther Naptár" megindu-
lása kezdetén már gondolt reátok.
Közölt cikket arról, hogy miként
szolgálhatj átok Magyarország megerő-
södését. Már tettünk lépéseket arra
is, hogy Naptárunk az Amerikában élő
magyar evangélikus testvérekhez is el-
juthasson s magyarhoni evang, egy-
házunk és az amerikai evang. testvérek
közössége közöttkapoccsá legyen.
Ezt a tervünket a háború a maga véres
vonalával keresztül húzta. Most azon-
ban nincs már akadálya annak, hogy
azt, amit annak idejében szépen el-
gondoltunk, valóra ne váltsuk.

Ha valamikor, úgy ma van szükség
a rokonlelkek érintkezésére, a testvér-
szívek összedobbanására. Tudjátok
testvérek, milyen sorban van hazánk
s beune evangélikus egyházunk. Mi
pedig érezzük, hogy a ti ki nem alvó

honszerelmetek s vallásos buzgóságtok
még egyik hatalmas eszközévé lesz
hazánk s egyházunk megerősödésének.
új életre támadásának.
~Egyelőre csak a kapcsolatot teremt-
sük meg. A "Luther-Naptár" láthatatlan,
csudas erők csatornaja kiván. lenni,
amelyben az életnek, a hitnek, a re-
ménynek és a szeretetnek forrásvíze
ömlik ide és oda. Adjatok hírt a
"Luther-Naptár" útján magatokról és
hitetekről, mi is bizonyságot kivánunk
tenni arról, hogy nem Ieledkeztünk meg
rólatok. Nekünk lélekben össze kell
forrnunk s együtt kell maradnunk!

Többet most nem mondunk, csak
arról a hitünkről teszünk vallást, hogy
ebből a testvéri érintkezésünkból köl-
csönösen áldás fog fakadni reánk, mert
amit most elkezdünk, ismét Istennek
nevében kezdjük el. Az Úr nagy
kegyelme nyugodjék meg rajtatok s
áldja meg lelki szövetségünket. H. L.

Evang. egybázunk a nagy összeomlás idején.
_ Már a mult évi Naptárunkban meg-
kezdtük evang. egyházunk helyzetének,
a benne előfordult nevezetesebb ese-
ményeknek és jelenségeknek a nagy
összeomlás idejére vonatkozó ismer-
tetését. A mult évi cikkünkból a bányai
egyházkerületre vonatkozó ismertetés
még elmaradt. Ezt az illető. püspöki
évi jelentés alapján még pótoljuk s
ugyan e rovatban közöljük Dr. Szlduik
Mátyás eperjesi theol. akadémiai tanár-
nak "Eperjes a meg szállás alatt" c.
szornortian érdekes cikkét.

A bányai egyházkerület.
A háboru elvesztésévei járó politikai

események a bányai egyházkerületnek
is elevenébe vágtak: Már 1918. novem-
berében a turóci és zólyomi esperes-
ségekben az ,egyházi tekintetben is
elszakadási törekvések jelei voltak ész-
lelhetők. Ennek megakadályozása cél-
jából Dr. Rajfay Sándor banyakerületi

püspök felkereste 'a zólyorni és turóci
esperességeket. tárgyalt a vezetőkkel és
hívekkel, de - sajnos - a megindult
lavinát már nem lehetett megállítani.
"A felvidéki evang. lelkészek nagy
része nyiltan -az ellenséghez pártolt,
sőt többje politikai szolgálatba állott
s nemcsak ősi hazájához lett hűtelen,
hanem még egyházunk autonómiájának
elkobzásában és kartársainak politikai

. üldözésében is részt vett". A Bácska
és a Bánság, valamint Horvát-Szla-
vonországok esperességei is leváltak
a bányai egyházkerület testéről. A
püspöki jelentés azonban megállapítja,
hogya kerület déli egyházmegyéinek
elszakításában a lelkészi kart és az
egyházi előljárókat bűnrészesség vádja
nem terheli. Az aradbékési és csanádi
egyházmegyéböl is elveszített a bányai
egyházkerület néhány gyülekezetet. A
kerülettől összesen 115 gyülekezet
szakadt el 222.978 lélekkel. Megma-
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radt 64 gyülekezet 249.500 lélekkel.
A cseh megszállás területén a régi
egyházi tisztviselőket letették. A besz-
tercebányai főgimnázium tanári kará-
nak is menekülni kellett; de az elüzöt-
'tekel sikerült Csonka magyarországban
elhelyezni.

Ami most már a forrodalmak hul-
lám csapásait illeti, ezeket a bányai
egyházkerület is a maga egészében
szintén megállotta. Dr. Rafjay Sándor
püspök már az októberi forradalom
idején körlevélben
fordult a gyüleke-
zetekhez a rend és
nyugalom ,megtar- '
tása érdekében. A
gyülekezetek álta-
lánosságban józan-
ságot tanusítottak. A

proletárdiktatúra
idején ugyan többen
megszédültek. úgy
hogy egyes egyházi
alkalmazottak ellen

. fegyelmi vizsgá-
latot kellett indí-
tani, azért a püspöki
jelentés a bolzseviz-
mus általános egy-
házi hatásáról szöl-
vaörömmel állapítja
meg, hogy a hivek

között pusztítást
nem okozott. A
ternplomlátogatás,

az áldozatkézség, az
egyházhoz való ra-
gaszkodás sok szép

példáját mutatta
a nehéz' napokban
a bányai egyház-, A késmárkí új templom. Lent balról: A tern-
kerület híveinek· plom belseje; jO,bbr?l: ~ejárat Thököly Imre
élete is. grof slemlekéhez,

zsidók ezeréves jármától " jött felsza-
badítani Eperjest a cseh hatalom; most
pedig már a megtévesztett tótság is
teljesen kiábrándult ebből a felszaba-
dításból s várva várja az új szabadulást.

E cseh megszállást, mint régi cin-
kos terv pokoli végrehajtását mihamar
a kollégium is megérezte. Mindjárt
1919. évi január 29-én a kollégiumot
is cseh katonaság foglalta le, annak
tanárait szuronyok között a városon
végig' hurcolta és az alsó kaszár-

nyában igazoltatta.
E zaklatás még
azzal is járt, hogy

a csehek előbb
Lehoczkv E. t. kép-
ző intézeti tanárt és
Durst Gy. nép- és
polg. isk. igazgatót,
majd később Walen-
tinyi S. íögym. ta-
nárt Illavára inter-
nálták.Ugyanez évi
március 4-én pedig
Bánó A. kolleg. fel-
ügyelete alatt a sze-
gedi internálásból
kiszabadult Fábry P.
zsupán, volt pesti
ügyvéd és Stejanek
A. tanügyi referens
jelenlétében colleg.
végrehajtó bizott-
sági ülés tartatott,
mely a tanév erő-
szakos húsvéti be-
rekesztésévei foglal-
kozott. Ezen a gyű-
lésen az egykoron
a losonci állami pre-
parandiából kiuta-
sított s külsöleg is
megbélyegzett tan-

ügyi referens, különben hirhedtpánszláv
zsurnaliszta, már előre jelezte a cseh
uralom követendő tanügyi politikáját,
amelynek veleje az: teljesen szakítani
az eddigi magyar művelödéssel és vég-
rehajtani . a magyar felírások hirtelen
eltávolításával is a magyarság teljes
elnyomásának és a teljes elszlávosí-
tásnak erőszakos programmját. Látjuk
ma a szörnyű hatását csonka hazánk-

Eperjes a megszállás alatt.
Eperjesnek és 255 éves kollégiurná-

nak nemcsak a világháború első két
évében,hanem a forradalomkor és
főleg a cseh megszállás alatt is bőven
jutott ki az izgalmakból és a pusztí-
tásból. A forradalom a főútcai üzletek
kifosztását, a csehszlovák árulás 1918.
december 28-án Eperjes megszállását
vonta maga után. "A magyarok és a
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ban, amiben ugyanazonos tervet követ
mind a három rabló ellenségünk.

Majd a vörös uralom elején a csehek
gyáva megfutamodása és e sorok iró-
jának a colleg.tanári karának képvi-
seletében június 6-án 25 más eperjesi
polgártársával túszként Theresienstadt
cseh fogolytáborba való elhurcoltatása
következett el. De még ez sem volt
elég. A vörös uralom letünésével a
Líptószentmiklóson julius havában
megtartott keleti _tót evang. egyház.
kerületi, gyűlés az autonómia felborí-
tásával. amelyre pedig esküdött, kimon
dotta a theologia, jogakadémia és a
preparandia azonnali megszüntetését

ésla tanári karnak:a:Szolgálatból való
elbocsájtasat. Két soros irásban tudatta
az egyházkerületi elnökség Janoska
püspök és Ruzsiak aláirásával a taná-
rok elbocsájtását anélkül, hogy azok
fizetéséről, rniután a megszállás 6ta a
tiszai kerülettel és annak püspökével
való érintkezes fonala teljesen meg-
szakadt, vagy nyugdíjaztatásáról gon-
doskodott volna. A jogakadémia Dr.
Mikler dékán bátor kezdeményezésére,
majd később a preparandia is Miskolcz-
ra, a theol. tanári kar pedig Dr. Ra/-
fay Sándor püspök meghívására a po-
zsonyi val együtt. Budapestre menekült.
Ugyancsak e kerületi gyűlés kiküldött
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iskolai bizottsága az augusztus 22-én

. megtartott collégiumi igazgató választ-
mányban a collégium összes intézeteit
lefoglalta, amelynek aztán katonai kar-
hatalom jelenlétében maga a Theol.
Otthon is áldozatul esett. A főgimná-
ziurnot ugyan meghagyta, de Kolldr J.
volt állami főgimn. tanár személyében
külön igazgatót rendelt, s az I. osz-
tállyal kezdődőleg annak fokozatos
csehszlovák tanítási nyelvét rendelte
el. Néhány év mulva tehát a főgim-
náziurnunk is megszUnik nagy hírű
Magyar Társaságával együtt nemzeti
rnűvelődésünk bástyájava lenni. Ma
úgy áll a dolog, hogy a tisza-kerületi

tanintézetekből csak a késmárki maradt
meg német sarimaszombati egyesült
prot. .íőgimn. magyar tannyelvünek, míg
a rozsny6inak és iglóinak párhuzamos
osztályokkal való eltótosítása monda-
tott ki. Az evang. polgári leányiskolák
kőzül az iglóit ném et tannyeJvvel meg-
hagyták, az eperjesit és rozsnyóit ellen-
ben a ker. árva házzal együtt beszüntették

. és ezzel ott is a magyar művelődés
egyelőre elveszett.

Míg ezek történtek, azalatt Kollár 1.
igazgató, Hysko 1. volt abosi pánszláv
lelkész, mint becsehelt csehszlovák
tanár, egy Poszpisil nevű cseh lelkész
s több más hirtelen kvalifikált tanár
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a Theol. Otthon emeleti szobáit lakásul
foglalta le, sőt Kollár liptói pánszláv
preparandista deákokkal a felügyelő-
tanár távollétében a püspöki vendég-
szobát is kiürítette s annak berende-
zését lefoglalta. Amidőn pedig szolgá-
latunkból elbocsájtva, hónapokig el-
maradt fizetésünk folyósítása vagy
esetleges nyugdíjáztatásunk ügyében
hiába tettük meg mi tanárok a lépé-
seket, a keleti csehszlovák egyházker.
hatóság mély hallgatással fogadta fel-
jajdulásunkat, Egy rövid levelezőn
azonban idővel mégis arról értesítette
Simkouits 1. liptói esperes, akkori
egyh. tanügyi referens, ma kormány-
tanácsos a tanárokat, hogy "azoktól
kérjék a fizetésüket,
vagy ,nyugdíjuk~,
akiknek eddig szol-
gáltak". Türtőztet-
nem kell magamat e
névnél, hogy méltó-
képen ne jellemez-
zem társaival együtt.

5 mialatt Buda-
pesten mi pozsonyi
és eperjesi tanárok
a Keleti Akadémia
1. emeletén előadá-
sokat tartottunk, a
felügyelő tanár, e

sorok írójának-
Eperjesen maradt
családja a Theol.
Otthon szabad laká-
sában a csehszlovák
preparandiai diák-
ság és az Otthont
lakásul berendezett Ú. n. "professzorok"
részéről sok zaklatásnakés inzultusnak
volt kitéve. Főleg kitünt ebben egy
Poszpisil nevű volt cseh ev. lelkész,
aki Molitor tanár, mint eforus kiszorí-
tásával a szomszédos konviktusi lakást
rekvirálta el magának és családjának.

Végül a keleti csehszlovák egyház-
kerület 1920 július 30-án' tartott köz-
gyűlése a felügyelő-tanárnak és család-
jának kétszer 24 óra alatt a Theol.
Otthon lakásából való kilakoltatasát
mondotta ki, sőt a fanatikus 'Fábry P.
zsupánnal, hogy erőszakosságának némi

_jogi alapot is adjon, annak Eperjesről
35, évi szolgálat után való kiutasitdsdt

A késmarkt új evangélikus templom
kupolájának égése,

eszközölte ki. A pesti 7 heti vagon-,
majd szűkös szükséglakás martiriurriá-
ról ezúttal nem szólok, s csak annyit
említek, hogy bútorom jó része és
29 láda könyvem máig is felbontatlanul
Hamar 1. ref. felügyelő tanár szives-
ségéből a Ráday-utcai Theol. Akadémia
egyik tantermében -és folyosóján van
elhelyezve. A kilakoltatás és kiutasítás
egy előzetes durva csehszlovák hiriapi
támadás után Neckár püspöki titkár,
Klimá lelkész, Thomka eperjesvárosi
kapitány és Skrouina O. turóczi esperes
sürgetesére történt - bosszúból 6 más
társával az 1901. évi kizáratásáért az
eperjesi kolleg. theol. akadémiájáról.

Utóbb Dr. Deák theol. tanárt is
, ,kiutasították Eper-

jesről.
Ma százezrekkel

sem hozhat juk hely-
re azt a tömérdek
anyagi és erkölcsi
kárt, amit a 14 éven
át áldással működött
és közismert virágzó '
Theol. Otthonnak
és a kollegiumnak
az erőszakos cseh-
szlovák megszállás

és vandál rabló
hadjárat okozott, a
melyre pedig tudva-
levőleg, bár fiaik
is ott nevelődtek. a
konjunkturás cseh-
szlovákok és becse-
helt társaik soha egy
árva fillért sem ál-

doztak. Már külsö tekintetre is Eperjes
városa és annak elnémult kollégiuma
néhány évszázadra sülyedt vissza. De
"az örök' igazságos Isten él még" id-
áltunk fel mi is II, Vilmos császárral
és Garay Jánossal azt tartjuk, hogy:
"Istennél a bocsánat, bűnért irgalmazás !
csak egy, mit nem bocsát meg: a
hazaárulás! 1" Azonban nekünk is verni
kellene mellünket, hogy "sokat nem
láttunk meg a vakságig, nem hallottunk
meg a süketségig és azért nem is
számítottunk a lehetetlenségig" . Ké-
nyelmesek, közömbösek voltunk. 50k
dolgunkat hazában és egyházban má-
sokra, olykor épen ellenségünkre bíz-



tuk. És aztán megtépett és eltévedt
csonka országunkban ma is sok még
a viszálykodás, engedelmeskedni nem
tudás, a rendszeres munkától való
idegenkedés. Mindez azonban csak
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késlelteti a feltámadást; végre azonban
majd mégis másképen lesz minden
odafenn a Felvidéken is; lesz még
egyszer ünnep a világon! .

Budapest. .Dr. Szlávik Mátyás.

Vértanuk hamvai.
1rta: Dr. Luther Márlon.

Szárd szerte a szeleknek,
Vagy hullám-árba dobd,
Ne félj, gondozva lesznek
A szentelt hamuak ott.
Szetszárt poruk ból ebred
Uj élet mindenütt,
Tanubizonyság végett
Te rólad. Istenünk.

•

Atyánk, te befogadtad
Végső lehelletük.
A sátán diadalmat
Nem űl szemben velük.
o» holtan is beszélnek
S mint ércnek zengzete,
Füleoe zúg a népnek
Az Ur nagy szent neve.

Longfellow után angolból fordította Hegediis István .

Egy kis Ismeretteriesztő.
Az üstökösök és a világ vége. A

greenwichi csillagvizsgáló már eleve
jelentette, hogy 1921 június 26-án
ismét egy üstökös fog megjelenni. Dr.
Kooesligethy Radó budapesti egyetemi
tanár, világhírű tudós már február ha-
vában kijelentette. hogy csak a Winn-
ecke üstökösröl lehet szó, amely min-
den öt és háromnegyed évben szokott
eddig tisztes távolban előttünk el-
masírozni. Az idén azonban úgylátszik.
valamelyik bolygó (valószínűleg a
Jupiter) vonzása miatt kelepcébe került
és pályája a föld pályájaval fog keresz-
tezödni. '

Valahánvszor csak üstökös híre ér-
kezik, mindannyiszor rémhíreket szok-
tak terjeszteni a világ végéről. Már'
több esetben öngyilkosság is történt
az üstökössel való összeütközés és az
ebből származó pusztulás rémhíre miatt.
Ezek inkább önkezükkel vetettek véget
életüknek, semhogy az üstökös veszítse
el őket. .

Kishitűség és tudatlanság okozhat
csak ilyen rémületet. Az öregebb em-
berek már többször is tanúi voltak
ilyen rémüldözéseknek s tudják, hogy
a világ végének kitíizött terminusai

mindíg a legkisebb zavar, a leg-
parányibb nyom nélkül peregtek bele
a végtelenségbe. Itt csak az 191O-iki
Halley-üstökősre emlékeztetek, amely-
ről még itt-ott tudományos színezetű
körökben is azt hiresztelték, hogy
ennek a földön keresztül haladó csóvája
olyan mérges gázokat tartalmaz, ame-
lyek a földön elpusztítanak minden
életet. Akik akkor éltek, emlékezhet-
nek rá, hogya Halley-üstökös csóváján
tényleg szépen keresztülhaladtunk. de
mi bizony abból semmit nem éreztünk.
és a tudományos vizsgálat céljából
felbocsátott léggömbök a mérges gá-
zokból még nyomokat sem tudtak
magukkal hozni. Légkörünk sürűbb
volta akadályozza meg, hogy az hoz-
zánk férhessen.

A nagy Alkotó a levegőrétegben
olyan hatalmas páncélt adott a föld-
nek, mely biztosan megvéd bennünket
minden üstökös-kaland ellen. Dr. Köves-
ligethy Radó tudósunk rnondja : "Ha
egy üstökös véletlenül össze is ütközne
földünkkel, azaz fejjel rohanna belénk,
csak megjárná, mert magja légkörünk-
ben hullócsillagokká semmisülne meg.
Egyebet, mint gyönyörködtetésünkre
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szolgálö fenomenális csillag-tűzijátékot
nem idézné elő." Az üstökös, magja
ugyanis valószínűleg meteor-rajokból
áll, melyek a levegővel való surlödás
folytán előálló nagy hőben javarészt
elégnek, szétporlanak, gyönyörű csillag-
hullás tüneményét okozva. A meteorok-
nak egy része ugyan lehull a földre,
helyileg eme égi kövek közül a súlyo-
sabbak károkat is okozhatnak, de holmi
világpusztulástól tartanunk az üstökö-
sök miatt egyáltalában nem kell. Azon-
kivül, hogy a föld légköre hatalmas
páncél, .az üstökösökkel. bolygókkal
és más égi testekkel az összeütközés
lehetősége már azért is a legcsekélyebb
mértékre szorul, mert p. o. a ' meg-
jelenő üstökösöket is azonnal maga
felé tériti a nap hatalmas vonzóerejével
s a napot körüljárva, ismét eltünnek,
a legtöbb esetben örökre". .

Legyünk azért csak nyugodtak. Aki'
a világot alkotta, annak rendjét sokkal
jobban és biztosabban megállapította,
mintsem azt az emberi véges értelem
teljesen át tudná látni. Gyönyörűen
mondja Madách .AzEmberTragédiájá"-
nak mindjárt az elején az .Angyalok
kará+-ban : .Rendzavarva jő amott az
Üstökös rettentő képe S írn, az Úr
szavát meghallva, Rend lesz útja ferde-
sége".

Töltsük be azért hűséggel és nyuga-
lommal e földön a mi tisztünket ; azt
pedig, hogy mikor és miképen követ-
kezik be az Úrnak ama nagy napja,
amidőn. az örök rendelés szerint a
jelenlegi földi élet befejezi a maga
hivatását és végbemegy a teljesen
megtisztult életbe való átmenetel, csak
bízzuk lelki csendességgel arra, aki
megvetette a világ fundamenturnát s
elrendelte nagy céljaképen az isteni
akarat diadalát és megdicsőülését.

A cukorról és a szaharínröl, Ré-
gebben cukorhoz ritkasága és drága-
sága miatt csak gazdag emberek jut-
hattak. A 18-ik század előtt ugyanis
csak a Kinában és Indiában termelt
cukornádból főzték a cukrot. A cukor
gyártását az Ú. n. cukorrépánöl Mark-
graf Zsigmond· berlini gyógyszerész
fedezte fel 1747-ben. Ettől az időtől
kezdve lett a cukor általánosságban
elterjedt fontos' tápszerré, A cukrot

nemcsak úgy kell tekinteni, mint ami
pusztán - kellemes iz-érzetet támaszt,
hanem más ételekkel vegyítve olyan
fontos eledelnek kell tekintenünk,
amelynek nagy táplálo értéke van s
a testünk melegének létrehozasahoz
nagyban hozzájárul. A cukorvegyületek
ugyanis a szervezetnek úgyszólván
fűtöanyagai.

Már régóta folytak kísérletek abban
az irányban is, hogy a természetes
mód helyett a cukrot mesterséges úton
állítsák elő. Végre 2Z északamerikai
baltimorei egyetem két tudós tanárának
anémet Fahlbergnek és az amerikai
Remsennek sikerült is kőszénkátrányból
olyan fehérszínű anyagot előállítani,

. amely csaknem háromszázszor édesebb
a cukomal. A latin saccharum (=cukor)
szó után szaharinnak nevezték el. Akár-:
hogyan jut szervezetünkbe aszaharin,
teljesen változatlanul megy keresztül
a szervezeten és a vesék útján távozik.
Tápláló értéke tehát nincs, csak az
ételt édesíti. 'E célból a cukorbetegek-
nek az orvosok cukor helyett szaharint
rendelnek.

A törvény a szaharinnak rendes hasz-
nálatát és árusításat cukor helyett til-
totta. Ezt a tilalmat csak a háború
rántotta le, amidőn a cukor gyártása
akadályokba ütközött s magas ára
rendes használatát általánosságban
lehetetlenné tette. A rendesebb viszo-
nyok visszaállítása azonban _a cukrot
mint - a szervezetnek fontos tápszert
ismét a maga megfelelő helyére fogja
helyezni és a szaharin rendes haszná-
latát ismét ki íegja szeritani.

I~ATÜ~L. GRÖSSE Nagyot hallók és
fülbajban szenvedők!

"Ismét hallok, mióta az Ön
készülékét használom 1" Ezt
írja Schaumann R,.-né úrasszony

~~ PilsenbőL Horváth G. úr Gyalu-
ról igy ir: "Fülzúgásom meg-

szünt!" Nöbauer úr nyilatkozata Ach-ból IHagenau
rnellett): ,,14 napig hordtam a készüléket és már

javulást érzek s Ismét hallok." stb. sth.
Sok elismerő levél és utánrendelés.

Lautofon majdnem láthatatl.anul a ftil-
ben hordva megved a huzat-

tói. a fül megh ülésétől, a fülzúgástói stb. - Biztos
segítség I Egyszeri megszerzés I 1 drb ára 125 K,
2 drb 235 K. Utánvételes küldés a vezérképviselet
által. Megrendelések a következő címre küldendók:

F, Karletz, Wien VII\62. Postfach 4O\V. O.
Prospektus 8 K-nak levéljegyben való bekéldése

ellenében kaphat... '
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Történeti nevezetességü protestáns templomok.~ ,
- A késrnárkí . új evangélikus és a régi szerenesi református templomot ért tüzt veszedelmék

alkalmából. -

Rövid egymásutánban két történeti
nevezetességn protestáns templomot
ért jelentékeny tüzi veszedelem. Az
egyik a' kesmdrki új evangélikus
templom, a másik pedig a szerenesi
református templom. A tűzvész pusz-
tította templomokon kívül, - felhasz-
nálva az alkalmat - egyúttal megem-
lékezünk a késmárki nagyrnütörténetí

tették a templom 'oldalához a drága
hamvakatIartalmazö díszkoporsó (sar-
kophag) számára a megfelelő helyiséget,
melynek stílszerű bejáratát a templom-
ból egyik képünk szemlélteti. . .

A tűz még 1920-bari itt úgy ütött
ki. hogy egy bádogos dolgozott a
templom kupolájának belsejében s
olvasztó lárnpáját égve hagyta .:s úgy

. A késmárki fatemploin belseje; oltár- és szószék-részlet.

értékü. fatemplomról is. ·Megfelelő4tán~
járássai a megszállott területrőlsikerült
áthozatnunk még a késmárki ujtemp-
lom kupolája égésének képét is; aniit
a többivel együtt szintén közlünk.

A késmárki evangélikus temp-
lomokról.

A késmárki új evangélikus templom
építészeti stilusánál fogva is egyike a
legérdekesebb evangélikus templomok-
nak, történeti nevezetességet azonban
az ad neki, hogy 1906-ban itt helyezték
el gróf Thököly Imre szabadsághősünk-
nek hazaszállított hamvait. Ekkor épí-

távozott; mire visszatért, már égett a
kupola, amely bedőlt s az alatta levő
értékes márványoltárt összezúzta. A
késmárki evang. gyülekezet kára óriási.
. Ezzel az alkalommal mindjárt meg-
emlékezünk a késmárki evang. gyüle-
kezet másik történeti nevezetességü )
kincséről, a régi jatemplomról.

1717-ben épült ez a nevezetes temp-
lom, amidőn nem engedték meg, hogy
az evangélikusok kőternplomot építse-
nek. A késmárki evang. gyülekezet
áldozatkészségéri kívül a német-, svéd-
és dánországi hitsorsosok szeretet-
adományai járultak hozzá annak fel-
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építéséhez. Külíöldön Vitalis. Pál és
Michaélides János gyülekezeti tagok
gyűjtöttek. A gyűjtést a brandenburgi
választófejedelem, a dán király és Xl.
Károly -,svéd király nemcsak pártfo-
golták, hanem egyenesen elrendelték.

A késmárki fatemplom kereszt
alakban épült, kívülről bevakolt és
bemeszelt falával igénytelen hajléknak
látszik, belülről pedig egyike a művé-
szettörténet .legnevezetesebb honi em-
lékeinek. . Építőmestere Mtutermann,
szobrásza Lerch János volt. Perlicius
Illes lelkész és Lányi Dániel diakónus
avatták fel.

Már magának a templomnak beosz-
tása mesteri; az
öt kórus alkalma.'
zása az aránylag
kis területen le-
hetővé tette a

hívők ezernyi
tömegének be-
fogadását. A sző-
szék elhelyezése
olyan, hogy a
szónokló lelkészt

mindenhonnan
lehet látni és jól
hallani. A rneré-

szen készített
boltozat négy

csavart oszlopon
nyugszik, me-

lyeknek talapza-
tán az apostolok
képei láthatók.
Az oltár fölött a
Szentháromság

képe van, amelyről e templomot Szerit-
háromság templomnak nevezték. Az oitár
mögötti kórus oldalán különböző bibliai
festmények vannak bibliai mondásokkal,
amelyeknek értelme ez: nA törvénytől
a hitig, amely a Jézus' Krisztus által
történt megváltás tényéri nyugszik és
örök üdvösséghez vezet". A többi
kórusok is képekkel és bibliai mon-
datokkal, felirásokkal diszítvék. Műtör-
téneti becse különösen az oltárnak és
a szószék nek van, amelyek a fa fara-
gásnak valóságos remekei. Középen
van a megfeszített Megváltó, a kereszt
alatt térdel Jézus anyja Mária, mellette
János és Mária Magdaléna. Még Mózes

A szerenesi régi ref. templom.

és Áron alakjai' láthatók, akik az utat
előkészítették az idők teljességéig. A
szószéket, mely angyaIon nyugszik,
ugyan í1yen összefüggésben az ó-szö-
vetségi nagyprófélák és az evangélisták
képei díszítik, akik között Jézus alakja
látható e feljrással: "Jesus salvator
mundi". (Jézus a világ megváltója.) A
képek, . szobrok és feliratok sokaságal
a barok stílus harmóniájában egybe-
olvadva sajátszerü áhitatos hangulatot
ébreszt a hívőben, ki e templomban
megjelenik.

Ez a rövid vázlatos ismertetés is
mutatja, hogy a késrnárki fatemplom
evangélikus egyházunknak egyik leg-

nevezetesebb
műtörténeti kin-
cse, melynek to-
vábbi megóvása
országos . érdek.

H. L.

A szerenesi ref.
templomról.
A Tokaj-Hegy-

alján fekvő Sze-
rencs község re-

formál usainak
1921. év március
.20-án szomorü

napjuk volt,
melyre nagyon
sokáig fájó érzés-
sel fognak vissza
emlékezni.

Az ég tiszta,
derült, a nap ez

. időtájt még szo-
katlan melegséggel süt, Ünnep van!
Virág vasárnap I A hívek várják a
délutáni istentiszteletet. Két harang-
szó már elhangzott, midőn pár perc-
cel félhárom előtt hallatszik a vész-
kiáltás, - ég a templom! - Sokan
fejüket vesztve jajveszékelnek, sokan
vissza nyerve lelki erejüket, mentéshez
fognak. Megérkezik a tüzoltóság, dol-
gozik mindenki, bármelyik felekezethez
tartozott is, szivattyut húz, vizet hord,
de a templom fazsindellyel fedett kor-
hadt . teteje pár perc alatt lángba borult
s mentésről most már szó sem lehetett.
Fájó szívvel, könnyes szemmel látják,
miként pusztul el az Isten háza. 4 óra,
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de unokájának, Il. Rákóczi Györgynek
felesége, Báthori Zsófia katholikus
hitre térvén, a templom a katholiku-
sok é lett az 1670-ik évben. Thököly
Imre alatt 1683-ban vissza nyerték a
reformátusok s azóta állandóan birto-
kukban van.

A templom közepén van egy vörös
márványból készült emlékmű, mely
alatt a református Rákóczi Zsigmond-
nak, Erdély fejedelmének és feleségének,
Gerendy Annának hamvai nyugszanak.
Az erdélyi fejedelmi koronát az 1607.

február 8-tóI, 1608.
március 3~ig viselt
Rákóczi Zsigmond
az 1608. év decem-

ber ő-én Felső-
vadászori elhalván,
végakarata szerint
fia 1.Rákóczi György

-erdélyi fejedelem a
Iinzi . békekötés al-
kotója, öt a szerenesi

református tem-
plomban épített sír-
boltban temettette
el 1609. évi január
21-én, s a sírbolt
fölé az 1618. évben
díszes emléket emel-
tetett, melyet az
1644. évben nérnet

zsoldos katonák
megrongáltak és az
emlékmű két végén
lévő domborművet
szétrombolták, s az
alatta lévő fejedelmi
csontokat kihány-
ták, ugy hogy a
még meglévő cson-

. tok a megrongált, de kijavított emlék-
mű alatt pihennek, egy az 1849. év-
ben a 10. honvédzászlóalj tisztikara
által adományozott kő urnában.

A nemzeti történeti vonatkozáson
kívül reánk protestánsokra még külö-
nösen azért nevezetesek e hamvak,
mert Rákóczy Zsigmondban mi azt
az erős protestáns érzelrnü férfiút tisz-
teljük, akinek segítségével jelent meg
Káreli Oáspár bibliafordítása.

Az 1605. évi április havában a temp-
lom nagy eseményeknek volt tanuja.

már a torony teteje is tűzet fogott,
rémült kiáltások hallatszanak, oda lesz
egyetlen haranzunk is! Oe ez Istennek
hála megmaradt. Hat férfiu rettenthe-
tetlen bátorsággal az állandóan fel-
borulással fenyegető toló létrán meg-.
közelítik a torony ablakot, majd az
égő toronyba felhatolnak egészen a
harangig s azt megmentik. - Hat
óra. - A templom leégett, ugylátszik
a torony tűz eloltva. - Kilenc óra. -
A torony ismét kigyullad, teteje lezuhan.

Virágvasárnap, a győzelemnek szép
napja. 1921. Virág- -se-Ó>

vasárnapja szomorú •
nap a szerenesi ref. 1"

egyház történeté-
ben. Csend van,
éjjel van, a tűz el-
végezte rettenetes
pusztítását. Szomo-
rú sötét kép, pusz-
tulás, enyészet; hon-
nan származott, mi
okból, csak az Isten'
a tudója.

A szerenesi refor-
mátus templom so-
kak előtt ismeretes
és látott. Kiknek
ut jok erre vezetett,
legtöbben megnéz-
ték, a kedves kis
templomot, mely az
Árpád hegy.tövében
lévő téren épült, hol
egykor a Honfoglaló
vezéreivel táboro-
zott. A: Miskolcz,
~Sátoraljaujhely,

Kassa és Tokaj felől
jövő utas már kilo-
méterekre jól láthatta a csinos csúcs-
íves góthstilü templomot és karcsu
tornyát. Ez a tűz martalékává lett temp--
lom csonka Magyarország legrégibb
építményeinek egyike, a nemzetünknek
egyik történelmü nevezetességű, n"gy-
becsű kincse. Epült a XIII. század első
felében, talán még előbb. - Biztos
adatok nincsenek. - 1596. évben, mi-
után a lakosság retormatussá lett, Sze-
rencs akkori ura Rákóczi Zsigmond,
ki szintén relormátuslvolt, a templomot
a református híveknek adományozta,

A szerenesi ref. templom a leégés után és
Rákóczy Zsigmond fejedelem síremléke a

szerenesi templomban ..
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Az osztrákok ellen győzelmesen har-
coló Bocskay Istvánt a vezetése alatt
e. templomban tartott· országgyűlés
Magyar és Erdély -ország fejedelmévé
kiáltja ki, s határozza el a nemzeti és
vallási szabadság védelmezését. Ennek
emlékét egy ujabb .keletü emléktábla
jelölí. . I

A megmaradt harangot az 1646. év-
ben a református L Rákóczi György
fejedelem adományozta a szerenesi reí,
egyháznak.

Régi műbecsű, történelmi nevezetes-
ségü templomot rongált meg az 1921.
évi március 20-iki tűzvész.

Anyaghiány és a nagy drágaság miatt
a templomot és tornyot hevenyészett
tetővel láttuk el s benne az istentisz-
teletek zavartalanul folynak tovább,

..

mert az erős bolthajtás az erős tűznek
ellentállott s a templom összes beren-
dezése sértetlen maradt. Egy, két év
rnulva megujul, diszesebb lesz, mint
volt, s vele egyott megujul a Rákócziak
korában épült s akkoron védelmi helyül
szolgálö templom kerítés is.

Kedves olvasó! Templom, közkincs,
müernlék pusztult el, támogassatok
bennünket, hogy ismét megujuljon.
Minden protestáns és minden magyar
embernek kincse ez a templom, mely
annyi századok óta fennáll, melyhez
oly sok történelmi emlék, s esemény
füződik, melyben oly sok idő óta
dícsérik az Istent. Titeket pedig Isten
óvjon meg hasonló csapástól.

Horváth István,
szerenesi rel. lelkész .

~agy Rákóczi, Kossuth Lajos . . .

Hasznos tudnivalók.

~1VfU(y Rákóczi, Kossuth Lajos
Régi, dicső népe . . .
Sűrű, s6tét éjszakákon
Feltekint az egre :
Kisüt-e még fellegekből
A szabadság napja?
Virrad-e még, derül-e még
Szebb =. a magyarra?

Nagy Rákóczi, Kossutb Lajos,
Fenn a magas egbe :
Járuljatok kooetségbe
Az lsten elébe!

Almaeltevés télre.' Sok helyütt, ahol nincs
megfelelő gyümölcsös kamra. nagy gondot okoz,
hogy az almát miként tegyék' el megfelelő
módon a téli időre, Pedig ennek igen egyszerű,
könnyű és biztos módja van. Válogassuk ki az
egészséges és nem törődött példányokat, egyen-
ként takarjuk azokat ujságpapirosba, rakjuk el
egyrnásmellé soronként ládába, vagy nagyobb
utazókosárba. Az egyes rétegek fölé annyit rak-
hatunk, amennyire csak a láda magassága
engedi. Az egyes rétegek közé papirost fekte-
tünk, A fagy ellen pedig felül jól takarjuk be
az egészet ócska ruhadarabokkal, rongyokkal,
vagy takarókkal. A gyümölccsel megrakott lá-
dákat legjobb száraz helyen, a padláson tartani. .

•

Kérjétek Öt leborulva:
Szánjon meg bennünket!
- Nem rab népnek - szabad népnek
Teremtett ő minket !

- Ne sirj ne sirj nagy Rákóczi,
Kossuth. Lajos népe!
Szabadságod fényes napja
Felragyog majd végre!
Százat száll a magas mennyből,
Bércek vis szhangozzdk :
- Legyen szabad, legyen áldott
Egész-Magyarország!

Horváth Imre.

teljesen téves azoknak nézete, akik azt hiszik,
hogy az elrakott gyümölcsnek napfényre és

. levegőre van szüksége. Sőt ellenkezőleg ezek
a fárólleszakított és eltett gyümölcs romlását
siettetik. Az. észszerűen tervezett gyümölcsös
kamrák is vagy ablak nélküliek, vagy pedig az
e téren tapasztalt emberek az ablakokat be-
rakják, teljesen elsötétítik. Attól sem kell tar-
tani, hogy ha egy alma a ládában rothadni
kezd, esetleg a többiek is könnyen megromlá-
nak. A szabadon történö elrakásnál ez inkább
előfordul. A papirosba takarás ugyanis a rotha-
dást elszigeteJi s egyik-másik példány önmagá-
ban esetleg elrothadhat anélkül, hogy a rothadás
a szomszéd példányra átterjedne. Nagyobb



időközökben azonban a ládát azért át lehet
vizsgálni. .

Szálkahuzás írótollal. Nincsen olyan ember,
akinek a kezébe ne szaladt volna még bele
egy-egy faszilánk, vagy szálka. Rendesen tűvel
:szokták a szálkát eltávolítani, de ekkor a tűvel
a bőr felületet fel kell szurni, ami sok esetben
súlyos sebeket idéz elő. Egy új írótoll, amely
finom acélból van, kítünö szerszám erre a célra.
A szálk ának kiálló kis végét ugyanis az új és
tiszta írótollnak kissé szétíeszitett két ága közé
vesszük; majd a két ágat· összeeresztjük s így
mintegy kís sajátszerű fogóval a szálkát ki-
húzzuk. Ezzel a testet megkíméljük a tűvel
való szurkálás kellemetlenségeitől. Az új tollat
használat előtt szeszben, vagy étherben meg-
mossuk s utána vattával Ieszáritjuk s így fogunk
az operációhoz.

Fagyott testrészek gyógyítása. Fagyott
lábakat telített timsósoldatba kell áztatni. Telített
oldat alatt az! értjük, ha a vízbe annyi timsóport
teszünk, amennyi abban fel bir olvadni. Ha a
timsópor a veder vagy dézsa fenekére kezd
leülni, dacára a folytonos kavarás nak, akkor a
víz már telítve van timsóval. A víznek olyan
forrónak kell lenni, amilyet csak a láb elbir, s
alábfürdőnek 2 óra hosszáig kell tartani.. Ha
időközben a víz lehülne, forró vízet kell hozzá-
önteni. Fagyott kezekre igen jó hatással van a
diófalevél főzetében való áztatás. Ezután, ha a
kezek már szárazak, alkohol ban feloldott kám-
forral dörzsöljük be. Ezután hintőporral hintjük
be a fagyott kezeket, mely 2 rész bismuthum
salícylicum és 18 rész keményitőporból áll.
Viszketés ellen igen jó glycerint és rózsavizet
egyenlő mennyiségben összevegyíteni sebben
10/0 tannint feloldani. A folyadékkal vékonyan
bekenjük a viszkető helyeket. '

Rossz sza gu hus. A hus kellemetlen szagá-
nak eltüntetése. Megtörténik, hogy nyáron az
olyan husnak is kellemetlen szaga van, amely
egyáltalában nincs megromolva. Ezen úgy
segíthetünk, . hogy a hust forró kamillateával
jól megmossuk, azután tiszta hideg vízzel le-
öblltjük. Ugyanilyen 'módon távolíthatjuk el a
vadhus sajátsagos szagát is, melyet sokan nem
szeretnek.

Gyümölcsaszalás. Aszalásra leginkább az
alma, körte, szilva, cseresznye és meggy alkal-
masak. Téves azonban az a hit, hogy aszalásra
selejtes, lehullott gyümölcsöt is használhatunk.
Ennek éppen az ellenkezője áll. Kizárólag első
minőségű gyümölcsöt aszaljunk. A gyümölcsöt
aszalás előtt jól meg kell mosni s egyenként
letörölgetni. Meghámozni, felforral ni nem kell.
Kisebb almákat, körtéket íélbe-, nagyobbakat
negyedekre vágunk s. úgyaszaljuk azokat. Ha
a gyümölcs héja már teljesen ráncos s a tapin-
tása taplószerű. akkor el lehet rakni. Túl-
keményre nem szükséges száritaní. - Az aszalt
gyümölcsöt organtinzacskókba rakjuk. Használat
előtt úgy az aszalt főzeléket, mínta gyümölcsöt
éjszakán át hideg vízbe áztat juk. Igy izletesebb
s gyorsabban fő meg. . .

Egés7.ségtelen lakás. Sokszor megtörténik,
hogy kénytelenek vagyunk olyan lakásba be-
költözni, hol dohos, vagy más kellemetlen szag
van. A dohos, vagy -penészes szagot a követ-
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kezö eljárással szüntethetjük meg. A rossz
szagu helyiség padlójára pléhedényt helyezünk,
melybe izzó faszenet teszünk. Erre néhány
kanálnyi frissen őrölt kávét szórunk. Ajtót,
ablakot becsukunk s egy negyed óráig zárva
hagyjuk azokat. Azután mindent kinyitunk s
addig szellőztetjük a helyiséget, amíg a széngőz
tökéletesen eltünt. •

Nemcsak a szobák, hanem a ho-szab ideig
használatlanul állott főzőedények is dohos sza-
gu ak néha. Az ilyen edényeket töltsük meg
hideg vízzel s tegyünk bele egy csipetnyi
hipermangant, amelyet minden drogériában
megkapunk, s 5-6 óra hosszat hagyjuk azt az
edényben. Utána az edényt alaposan ki kell
mosni s bő vizben sokáig öblögetrit.

Hogyan készítünk smírglipapírt? Bár-
milyen üveghuUadékot kis darabonként mozsár-
ban nagyon finomra törünk. A mozsár tetejét
tanácsos papirral befedni, hogy az üvegszilánkok
szélne röpködhessenek. A megtört üveget előbb
igen sűrű, aztán ritkább s végül még ritkább
szitán szítáljuk át, külön-külön összegyűjtve a
háromféle finomságu üveg port. Most erős papirt,
vagy vásznat alkalmas falemezre, vagy keretré
íeszttünk, híg enyvvel egyenletesen bekenjük,·
azonnal behintjük az átszitált üvegporral s
száradni hagyjuk. A háromféle üvegporból
persze három fino,rnságu smirglit kapunk, mert
hiszen magától értetődik, hogy egy papir- vagy
vászon darabot mindíg csak egy finomságu
üvegporral híntünk meg.

Mikor milyen vadra szabad vadászni?
Szarvasbikára: juliusban, augusztusban, szep-
temberben és október első felében.

Szaruas-, dámoad-, tehén- és oz-sutára ok-
tóber első felében, novemberben és decemberben.

Ozbakra : január első felében, április hónaptól
egész éven át. .

Zergere : augusztus, szeptember, október,
november hónapokban és december első felében.

Nyúlra: januárban és augusztus második
felétől egész éven át.

Siket- és nyirjajdkakasra: március, április
és májusban.

Császármadárra : augusztus második felében,
szeptember, október és november havában.

Fácánra és túzokra: januárban,· augusztus
'második felében és szeptembertől fogva egész
éven át. •

Fogolyra. augusztustói fogva egész éven át.
Zergegida, siket- és nyirfajdjérce .és éneklő-

madarak vadászása egész éven át tiltva van.

Székely, Szabó és Tsa
könyvnyomda, könyvkötészet és vonalzóintézet

Sopron, Városház-tér 5. sz.
Telefon-szám 394. Alapíttatott 1911.

A cég készit: Könyvet, újságot, plakátot,
vonalzott üzleti könyveket, gazdasági,
egyházi és keresked. nyomtatványokat.
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erósen izgatott és érzékeny közviszonyaink
között közlésének nyugodtabb és tárgyilagosabb
idókre halasztása ajánlatos.

7. Magyar erdők háborúja. Ha mint szo-
kásos elbeszélést bíráljuk el, némileg zavarólag
hat az alapgondolatnak. a magyar faültetés
Európát tönkretevő hatásának valószerűtlensége,
az egész munka felépítésének túlságosan fan-
tasztikus volta. Ha azonban jelképesen fogjuk
fel, akkor sikeres alkotásnak mlnősíthető. Azt
a gondolatot szemlélteti költöí módon,hogy
Európa békés felyirágzása a multban ~imond-
hatlanul sokat köszönhet Magyarorszagnak s
így MagyarorszAg tönkretétele veszedelmet
jelent egész Európára. Magyarországot magának
a természetnek, az életnek igazságszolgáltatása
fogja helyreállítani. - A munka lebilincselö,
erős érzéseket ébresztő, Hatalmasan csapongó
magyar lélek, magyar fájdalom és magyar
akarat emelkedik ki minden sorából. Szabatos,
szép stílusa, kíváló jellemzőképessége, művészí
készsége kiforrott írói tehetségre vallanak. Eme
tulajdonságain kívül még alkalomszerűsége,
erős irredenta szelleme, a köznapitól eltérő
eredetisége, a magyar érzést erősítő hatása a
fantasztikus forma mellett is a közlésre nagyon
alkalmassá teszi sa" Luther-Naptár t-nak ér-
dekes változatosságot biztosít.

8. Ágota megbocsátott. Határozott költői
tehetségre vallö alkotás. Örök, emberi érzel-
meket, törekéseket ábrázol szép formában.
Alakjai élő, mozgó emberek és gyermekek.
Maga az esemény meghatóan szép, mélyen
vallásos-erkölcsi színezer'i : a bonyolít ása szinte
drámai érdekességű. S bár a népíeskedése
kissé mesterkélt, az örségi nyelvjáráshoz tartozó
tájnyelvi sajátságok alkalmazásában kissé kö-
vetkezetlen, minden lapja tanuskodik a népélet
éles megfigyelésérő1. A közlés nézőpontjából
azonban aggodalmat kelt a .Luther-Naptár '
változatos tartalmának bíztcsitásara való tekin-
tettel az a körülmény, hogy a pályázatban
megállapított terjedelmet nagyon is meghaladja.
Mindent tekintetbe véve azonban irodalmi ér-
téke magas foki>n áll, kellő rövidítés és gyorsabb
menetű előadási rnellett a közlésre örvendetesen
alkalmas s a .Luther Naptár" benső értékének
gazdagításához nagyban hozzájárul.

Az egyes pályamunkák értékének a fentebbi
módon történt e~yértelmű megitélése alapján
a bíráló bizottság megállapította, hogya pálya-
munkák közül a maguk egészében kiválóan a
6, 7 és 8 számú, egyes jellemvonásait tekintve
pedig még az ő-ík szárnú emelkedik ki. A
6-ik számúnak közlése a fentebb jelzett eset-
leges félremagyarázások kikerülése céljából ez
idő szerínt még minden kiválósága mellett sem
ajánlatos. Igyapályázathirdetés célja érdekében
jelenleg első sorban is a 8-ik és a 7·ik szárnú
pályamunka jöhet tekintetbe. A hírálatban em-
lített okoknál fogva a bíráló bízottság legigaz-
sagosabbnak találta, ha a 2000 korona pálya
díjat az .Agota megbocsátott" c. kis regény

Jelentés a >;Luther..Naptár- pályázatáról.
A • Luther-Naptár" szerkesztősége kis regény re

vagy elbeszélésre 2000 korona pályadíj kítűzé-
séveI pályázatot hirdetett. A kítűzött határidőre
összesen 8 pályamunka érkezett. A bíráló bizott-
ság tagjai voltak: Rosta ferenc, Hollósy
Kálmán és Hetvényi Lajos soproni ev. líceumi
tanárok; az utóbbi mint, a •Luther-Naptár"
szerkesztője. A bíráló bizottság apályamunkák
megítélésében rövidre összefoglalva a következö
megállapodásra jutott:

1. Idegen házában. Csillagászati ismeretek
közlése álomképbe öltöztetett miszlikus el-
beszélés alakjában. - Nem tanulság nélkül
való, az álomkép szövődését is iparkodik lélek-

~ tanilag megalapozni az író. De költői szem-
pontból csak jelentéktelen alkotás. Közlésre
'nem alkalmas.

2. Két sziv regénye. Vallás-erkölcsi színe-
.• zetű téma, de hétköznapi és a kidolgozásában

is nagyon taposott nyomokon jár. Kisebbfokú
"-h:.odalmi követelésnek megfelelhet ugyan, de

a ';'il~zathirdetés nézőpontjából tekintetbe
nem jo.iet s a Luther-Naptárban való közlésre
nem alkalmas.

3. Erős várunk nekünk az Isten. Első
kísérletnek tetsző munka. Színtelen kis történet
a vörös világba helyezve, amelyet kemény íté-
letben részesít. Alakjai, még a tiszteletesé is,
elmosódottak. Közlésre nem alkalmas,

4. Találkozás. Hosszúlére eresztett minden-
napi téma, ezerszer alkalmazott fogásokkal.
Háttere a szómorú jelen. A megalkotása nagyon
kezdetleges. Közlésre nem alkalmas.

5. A kereszt. Gyakorlott stilisztára valló,
színes nyelven írt legendás rajz; azonban
egyetlen cselekvő alakjának, Jákóbnak a jellem-
zésében színtelen, következetlen, tetteit lélek-
tanilag nem okolja meg eléggé. A fenségesen
nagy és nehéz témának teljes megoldása terén
a rnunka benyújtott alakjában nem rnutat még
kellő írói erőt és rnűvészi tökéletességet. Az
alapeszme pedig megkapo, sz ívreható, az egyes
részek kidolgozása is szép. A krisztusi sz ere-
tetnek a világra gyakorolt hatását és erejét
mindvégig megkapó költőiséggtl szem lélteti.
Főleg ez utóbbi erényeinél fogva e rnunka
a pályázatra benyújtott alakjában is dicséretre
méltó s jellemzésbeli hibájának gyökeres ki-
javítása s Jákób egyéntségének s tetteinek az
események szövödcse kapcsán történő lélektani
megokolása es etén közlésre kiválóan alkalmas
és megfelelő honorárium ban részesítendő. .

6. A csepregi templomok. Erősen színezett
történeti elbeszélés a protestánsok üldöztetésé-
nek leggyászosabb korszakából, amely elég
híven és találóan jellemzi azt a kört (1. Zrinyi
udvarát, Vittnyédi egyéniségét), amelybe törté-
neté! belehelyezi. Ez 1\ történet szinte izgatóan
érdekfeszítő, de helyenként egyenesen rikító.
Mindenesetre figyelemre méltó munka ; azon-
ban még a felekezeti izgatás látszatának is a
kikerülése, esetleges Iélremagyarázésok lehetet-
lenné tétele céljából az ezidőszerint még mindíg

,



Víg esetek.

és a "Magvar erdők háborúja" c. regés jel-
kép szerzői között megosztja. Noha .A csepregi
templomok" c. történeti elbeszélés közlését a
bíráló bizottság az 1922-ik évi .Luther-Naptár "-
ban még nem tartja ajánlatosnak, jellemzett
irodalmi értéke alapján 500 korona jutalomra
érdemesnek Héli. A negyedik helyen kiemel!
.A kereszt' c, legendás rajzet II bíráló bizott-
ság dicséretre érdemesnek s a Jézust keresztre-
szegező alak cselekedetének megfelelő jellem-
zésbeli és lélektani megokolása esetén közlésre
alkalmasnak és a szerkesztöség által megfelelő
honorárium ban részesíthetőnek itéli.

A megfelelő jeligés levelek felbontatván, ki-
tünt, hogy az 1000 korona jutalommal kítün-
tetett .Agota megbocsátott" c. kís regény
szerzője: Csite Károly (Körrnend), az 100U kor.
jutalommal kitüntetett •Magyar erd6k háborúja"
c. regés jelkép szerzője: Hamvas Józse! (Buda-
pest), az 500 korona jutalommal kitüntetett .A
csepregi templomok" c. történeti elbeszélés
szerzője: Kutas Kálmán (Zalaegerszeg) s a

A magyar úr Bécsben.
Egy marosvásárhelyi uriemberrel

történt, aki nem csak jó magyar, hanem
igen rossz német is, amennyiben egy
kukkot sem ért németül. Bécsbe uta-
zott, s megszállt egy' ki1 szállóban,
amelynek valami átkozottúl komplikált
német neve volt I .Hotel zu den drei
weissen Raben" . Amint megszállt a
fogadóban, azonnal megtáviratozta a
cimet a feleségének Marosvásárhelyre.
Aztán ment dolga után. Délelőtt járkált,
délben valahol megebédelt,' délután
látogatásokat tett; este a szin házba
rnent, s mikor a szinház után kocsiba
ült és a szállójába akart hajtani, kétség-
beesve konstatálta, 'hogy - elfelejtette
a szállá- nevét.

- Hotel . . . hotel . . . zu . . .
Csak ennyit tudott motyogni a kocsis-

nak. Az pedig ebből édes-keveset értett.
Most aztán igazán nagy volt a baj. Es
hiába törte a fejét, nem jutott eszébe
az átkozott cím. Elment hát aludni a
Habsburg-szállóba (ezt nem lehet el-.
felejteni) és onnan a következő távira-
tot küldte Marosvásárhelyre a feleségé-
nek:

-'- Kérek azonnali sürgönyválaszt :
hol lakom?

Mire aztán másnap szerencsésen
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dicséretre érdemesítctt .A kereszt" c, legendás
rajz szerzője: Kállai Dubovay Géza. (Bezi}

A "Két sziu regénye" c. elbeszélés jeligés
levélkéjét II bizottság szerző kivánságára azonnal
elégette; a munka szerzőjének rendelkezésre áll.
Hasonlóképen a felbontatlan jeligés levélkével
együtt megadandó címre szerzőnek rendelke-
zésre áll az .Erős várunk nekünk az Isten"
c. pályamunka is. A másik két munkát a szer-
kesztőség a felbontatlan jeligés levelekkel együtt
a közölt idegen címekre elküldötte.

** *E jelentésból 'nyilvánvaló, hogy a pályázat-
hirdetés célját elérte. Olvasóközönségilnknek
bizonyára nagy lelki gyönyörűséget fog okozni
a bírálat után még tökéletesített, illetve némileg
rövidített pályadíj nyertes rnűvek olvasása. A
dicséretben részesített .A kereszt" c. legendás
rajz is II bírálat kivánságainak megfelelő át-
dolgozáson ment keresztül s így a már a Nap-
tárunkban közölt alakjában ez is valósággal
remek alkotás.

megtáviratozták neki hazulról, hogy
hol lakik ..

A vicinális.
Megy, megy a kis vicinális, egyszerre

csak megáll a nyilt pályán. Az utasok
ijedten dugják ki a fejüket az ablakon.
Sehol sem mi. A kalauz oda rohan előre
a gép felé. '

- Mi az, mi történt? - kérdik tőle.
- Semmi, kérem, semmi! Csak egy

tehén. Nem akar lemenni a sinről.
Mindjárt lekergetjük!

Öt perc mulva elindul a vonat. Fél-
óráig zakatol előre, akkor aztán megint
megáll a nyilt pályán. Ijedtség', szalad-
gálás.

Egy utas gúnyosan szól oda a ka-
lauzhoz:

- Talán most egy másik tehén' állja
a vonat utját? •

Mire a kalauz, öszintén :
- Nem uram. Most megint ugyanaz.

Elértük azt a tehenet, amelyet előbb
elkergettünk.

Egy másik történet a viclnálisrél.
Vidéken volt dolga egy. úrnak olyan

helyen, ahová csak vicinálison lehet
utazni. Mikor visszafelé jön, siet, mert
már háromnegyed három s a vonat
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délután háromkor indult a menetrend
szerint.

Nagy lihegve érkezik az állomási
épülethez, pontban hat perccel három
előtt és rémülten látja, hogya vonat
prüszköl ve indul kifelé az állomásról.

Odarohan az állomásfőnökhöz :
- Kérem, micsoda dolog ez? A

vonat már elment, pedig még nincs
is három óra!

Épp készül dühöngeni, lármázni,
igazságtalanságról 'beszélni, mikor a
főnök mosolyogva nyugtatja meg:

- Kérem ne tessék félreérteni a
dolgot. Ez még a reggeli nyolc órai
vonat. . . .
Utazás a hegyek, közt. ,

Kocsin megy Szászrégen felé egy
mérnök, olyan uton, amely csupa hegy-
völgy. Székely fuvaros vitte, akinek két
kis lovacskája vigan poroszkált, mikor
lefelé kellett menni, de nagyon nehezen
huzott, mikor a kopfató következett.

Igy aztán egyszer, mikor leértek a
völgybe és megint fölfelé kellett menni,
igy szólt a mérnökhöz a fuvaros:

- Szállj le, német.
A mérnök szó nélkül leszállt és fel-

gyalogolt a kocsi mellett. Fenn azt
rnondja a székely:

- ülj fel, nérnet.
Azontul így ment ez végig. - Lenn

a völgyben:
- Szállj le, német.
Fönn a hegyen:
't: ülj fel, német.
Es Szászrégenig , szabályosan válta-

kozott a szálljlenemet és az üljfelnémet,
aszerint, hogy hegynek ment-e a kocsi,
vagy völgynek.

Megérkeznek Szászrégenbe.
- - Mi jár magának? - 'kérdi a

fuvarostói a mérnök.
-' Ket forint. '
Erővesz erre a mérnök a zsebéből

husz hatost és két csomóba rakva őket,
olvasni kezdi:

- Ülj fel' ném et, szállj le német,
ülj fel német, szállj le német ...

Az "ülj fel" volt az egyik csomó,
a "szállj le" volt a másik csomó.
Mindenik csomóba tiz hatos jutott.,
Mikor aztán ki volt olvasva így a két
forint, fogta a mérnök az egyik csomót
és oda tolta a fuvaros elé, mondván :

- ülj fel, ném et.
A másik csomót pedig besöpörte és

zsebre vágta, mondván:
- Szállj le, német.
Azzal elment.

A szivar.
Egyszer egy öreg pesti polgár fel-

keresett egy hires orvostanárt. A tanár
gyorsan megvizsgálta. egy-két kérdést
intézett hozzá, aztán sietve lefirkantott

. neki' egy receptet.
- Kevés időt töltsön a szobában,

- mondotta neki, rnielőtt távozott, -
sokat sétáljon, bort, sört ne igyék és
egy szivart .szivjon ! Többet nem!

Amikor a' beteg már az 'ajtóban volt,
utána kiáltotta: ,

- Két hét mulva jelentkezzék ismét!
Sok séta, semmi szeszes ital, egy
szivar!

Három nap mulva beállít ismét az
öreg. Rettenetes rossz állapotban: be-
esett szemekkel, sápadtan, a kezei,
lábai remegnek. '\

- Oda vagyok, tanár ur, oda va-
gyok! - nyögte.

- Mi az, mi történt magával? -
kérdezte a tanár, aki kissé megijedt
és már arra gondolt, hogy nagy siet-
ségében 'valami téves receptet irt az
öregnek.

- Kérem szépen, '- siránkozott az
öreg, -- a, szer nagyon jó volt, a
sétálás is igen jót tesz nekem, de a
szivart nem birom . . . Fáj a fejem
tőle, émelyeg a gyomrom, reszket a
lábam, reszket a kezem ... Hetven-
éves . vagyok, soh'se szivaroztam .
Most 'már nem birok hozzászokni .
Egy betü.

Egy fiatal debreceni házaspár falu-
ról-hozatott be magának cselédet.

Jó leány volt, dolgos, szorgalmas,
becsületes, nagyon inegvoItak elégedve
és éppen ezért roppant sajnálták,
mikor egy reggel, ahogy felkeltek, hült
helyét' találták. Egy levelet' találtak
a kamrájában, amelyben ez volt:

"Naccsága, tessen megbocsátnyi, nem
maradhatok, mert elszóllít a honvágy."

Fogadtak helyette egy másik cselédet,
megint csak egy parasztlányt. Az is
nagyon derék, rendes lány volt, 'de egy
szép reggelen ez' is eltünt, épp úgy



mint a másik. Ö is hagyott hátra egy
levelet, szintén helyesirási hibákkal' és
egy betű különbséggel _az előbbivel
azonos szövegüt. Az ő levelében
ugyanis ez volt:

nNaccsága, tessen megbocsátnyi. nem
mar~dhatok, mertelszóllit- ahonuégy,"

Vita a főköttőről.
Ady Endréröl beszélgetett egy kávé-

ház irodalmi' törzsasztalánál két ur.' A
sokat dicsért és sokat ócsárolt poétá-
ról beszélgettek, tehát természetesen
vitatkoztak. -

Az egyik rajongó elismeréssel beszélt
költernényeiröl, a másik éppen ellenke-
zőleg: szidta Adyt, mint a bokrot.
Végül már dühösködtek,'

107
- És ha megpukkadsz, kiáltotta

az Adytisztelő - akkor is nekem van
igazam. Es ez a magyar olvasóközön-
ség véleménye is, mert ha akarod tudni.
Ady legujabb vers kötete az utolsó
példányig elfogyott! .

- Legujabb verskötete ? - szólt
erre az Ady-gyülölő. ---, Nem is tudtam,
hogy mostanában kötete jelent meg.
.Mi a cime?

- Már acime is gyönyörU: "Szeret-
ném, ha .szeretnének !I'

~ Gyönyörűnek talán gyönyörű, de
nem öszinte l Ha én Adynak vagyok,
egy kicsit másféle _cimet adtam volna
a kötetnek.

- Mit?
- .Szeretnem, ha - megértenenek 1"

Emléksorok.

Jakobi Lányi Bertalan.

t Jakobi Lányi Bertalan (1851-1921).
Mint evang. egyházunk buzgó hivé-

röl emlékezünk meg e helyen erről a
legnagyobb jogtudósaink közé tartozó
férfiúról.

Liptóhibbén szü-
letett. Iskoláit Eper-
jesen fejezte be.
Huszonkét éves ko-
rában Ugyvédi okle-
velet nyert.1884-ben
már mint bíró sze-
repel a rimaszom-
bati kir. törvény-
széknél. 18g0-ben
pedig a budapesti
kir. itélőtáblához

nevezték ki bírónak.
Ezidötöl kezdve -
húsz esztendőn át
- csaknem rnin-
den igazságügyi

reform munkából ki-
veszi a maga nagy
részét. A külíöldön
élőszóval, idehaza
nagy jogtudásról

tanuskodó, írásai-
ban, közleményeiben, ma is közkézen
forgó műveiben szerzett tekintélyt a
magyar ígazsagszolgaltetésnak.

Jelentékeny és érdemes munkásságot
fejtett ki a hirlapirodalom és a zene-
költészet terén is.

Sok oldalú .munkásságának, különös-
képen a jogtudo-
mányban elért nagy
sikereinek elismeré-
seként - nem pe-
dig pártpolitikai ér-
vényesülés eredmé-
nyéül - nyerte el
az ígazságügymí-
niszterí állást és a
valóságos belső tit-
kos tanácsosi mél-
tóságot.

Jakobi Lányi Ber-
talan életével meg-
mutatta, hogy nem-
csak szóval szereti
a hazát, hanem ke-
zében az 'igazság
mérlegével igyeke-
zett azt a kilengése-
ken átvezetni. Igye-
kezelt nemzetének
lelkébe az, igazság
ismeretét és szere-

tetét beleültetni ! Törekvése nem volt
hiábavaló: a magyar nép igazság ér-
zése, loyalítása közismett az egész
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világon . . . Bárcsak a külföld minden
államának is lettek vólna ilyen igazság-

. plántálói, akkor ... <a trianoni igazság
nélkiili itélet soha létre nem jöhetett
volna.

Lányi Bertalan nagy elfoglaltsága
mellett is buzgósággal szolgálta egy-
háza ügyét. A Iiptóhibbei evangélikus
egyház feliigyelője, az egyetemes egy-
házi törvényszéknek bírája volt hosszú'
időkön áto Nem is csoda hitbeli hűsége,
egyházához való ragaszkodása, hisz'
a Lányi név ott ragyog már egyhá-

Petri Elek.

zunk multjában; a Lányiak az Evan-
géliurnrrak buzgó apostolai, tántorít-
hatatlan bajnokai, önfeláldozó vértan ui
volta k kezdettől fogva. .

Lányi Bertalannal a 90-es.évek <egy
klasszikus alakja hagyta el az élők
pályáját. 1921. február 17 -én kiterjedt
előkelő rokonságának, őszinte tiszte-
·Iőinek, -nernes barátainak egyiittérző
részvéte mellett Buda pesten helyezték
el porsátorát síri nyugalomra - ideig-
Ienesen. Halódó testével lelke 'vissza-
vágyott őseinek földjére, oda - ahol

Ö maga is játékos gyermekkorát, ifjú-
ságának boldog idejét, munkás férfikora
első éveít töltötte el.

Lányi Bertalan ezzel a vágyával is
hazánk teriileti épségének eszméjét, az
örök igazságot szolgálta!

Adja Isten, hogy minél előbb eljut-
hasson teste őseinek csendes nyug-
helyére, hogy Liptóhibbén is magyar
földön pihenhessen meg... Lelké
jutalmát az örökkévalóságban nyerje el.
Emlékezete közöttUnk legyen áldott!

< Szuchovszky Gyula.

Simonyi Hajas Endre.

t Petri Elek dunamelléki ref. püs-
pök. (1852 -1921.)

A testvér református egyház Petri
Elek püspök halálával a benső mértékkel
vett nagyjai közül veszített el egyet.
Nem nevének gyakori és hangos szerep-
lése, hanem erős, megingathatlan meg-
győződése, következetessége, egyenes-
sége, szelíd bölcsessége és nemeslelkű-
sége voltak különösen azok a jellemvoná-
sai, melyek az átlagból kiemelték s egyé-
niségének súlyát, hatását bíztosították.

Petri Elek 1852. nov. 20-án Maros-



vásárhelyt születetí, a theológiát Buda-
pesten, majd a marburgi és utrechti
egyetemen végezte. Már ifjü korában
kitünt kiváló képzettsége áltaJ, ami
biztosította számára, hogy Ballagi Mor
után a budapesti ref. theol. akadémiára
választották meg előbb helyettes, majd
nemsokára rendes tanárnak. 7örök Pál
superintendens halála után mint a buda-
pesti egyház időszaki lelkésze gyakor-
lati egyházi téren is működik. 1904-ben
pedig Szász Károly lemondásával a
budapesti reí, gyülekezet rendes lelké-
szévé választották meg. Ertékes jellem-
vonásait az egyház-
kerület már előbb is
felismerte, amidőn

egyes egyházkerületi
tisztségekkel felru-
házta, 5 már Szász
Károly halála után
a gyülekezetek tekin-
télyes száma Petri
Eleket óhajtotta a
püspöki székbe emel-
ni. Baksay Sándor ~
püspök halála után t.
pedig 1915-ben az Ó'
egyházkerület osztat- ~
lan bizalma Petri ~
Elek felé fordult. ~

Budapesti gyüle- ~
kezetének, egyház- ~
kerületének, egyete" 6, :t
mes egyházának és : ~ .Ql
a mi evangélikus egy- ll,
házunknak tisztelete, .F". . a..~
kegyelete övezi Petri IliiA~ ~"~
Eleknek, mint az Úr ~.
hűséges sáfárának ál- Kuntaplocaí Czékus Lászlo.
dott emlékét! -i. (Czékus Kálmán rajza.)
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egyik leglelkesebb hívét, leglelkiisme-
retesebb, buzgó terjesztőjet tiszteltük
és szerettük.

Simonyi Hajas Endre 1850-ben Kis-
geresden szülerett. Tanulmányait Sop-
ronban és Jénában végezte. Nagyge-
resdi káplánkedása után Oyörszemerére
került lelkésznek, honnét hamarosan
a szentandrási hívek hívták meg, ahol
egészen halálos órájáig munka erejét
gyülekezetének szentelte. A nehéz
viszonyok között levő gyülekezetet
felvirágoztatta, a' hivek érdeklődését.'
egyházunk minden intézménye iránt

felkeltette, úgyhogy
a szentandrási és
sobori hívek az ál-

dozatkészségben
mindíg előljártak.

Mint hű lelki pásztor
nemcsak a szeszéken
és hivatalos funkciói-
ban teljesítette híven
kötelességét, hanem
mint testvériesen érző
jö ember is osztozott

.embertársai bajában,
bánatában s ahol csak
tudott segített.

A háborús évek
alatt Szentandrás va-

lóságos bucsujáro
helye lett azoknak,
akik szeretett hozzá-
juk tartozóik holléte
után tudakozódtak.
A szentandrási lel-
készlakon valóságos

tudakozódó iroda
létesült. hol nagyon
sok aggódó meg-

t Simónyi Hajas Endre rábaszent-
andrást lelkész. (1850- t920)

A csendben, de nagy szeretettel és
mély kötelességtudással munkálkodó
hű lelkipásztornak valóságos mintaképe
húnyt el Haias Endre rábaszentandrási
(Sopronm.) ev. lelkészben ,1920. dec.
havában. Emlékének megörökítése ránk
vonatkozólag általános egyházi érde-
meinek elismerésén kívül - hogy úgy
mondjuk - egyúttal házi kegyeletes
kötelesség is, mert Hajas Endrében
kezdettől fogva a "Luther Naptár"-nak

nyugtatast talált.
Nemcsak a munkáböl, hanem a két

derék fiának elvesztése által· őt ért
súlyos megpróbáltatásokból is, mint
az Ur hű szolgája vette ki a maga
részét. A reá mért csapást megadással
viselte.

Akit a kötelességteljesítés, . rninde-
nekhez jóindulat, szeretet, lelki derű
jellemzett, ennek a férfiu nak emlékét
kegyes szívek őrzik itt a földön, oda-
fenn pedig a hűség hervadhatlan ko-
ronaja övezi homlokát.
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t Kuntaplocai Czékus Lászlö.

. (1854 -1920.)
Tehetséges és buzgó munkást veszt-

tett egyházunk Kuntaplocai Czekus
László ev. lelkész személyében, aki
1854. április 24-én Görnörpanyítban
született. Vallásosságát s hazaszeretetét
apjától Czékus Ferenctől örökölte, ki
mint honvédhadnagy maga is tevékeny
részt vett a 48-as háborúban. Anyja
Mihályfalusi Bodon Johanna volt.
, Középiskolai tanulmányait Rozsnyón,

, Iglón, a theológíát Eperjesen végezte.
, Mint segédlelkész nagybátyjához, az

ágo hitv. ev. egyh.
nagy tekintélyű püs-
pökéhez Czékus Ist-

,vánhoz került, kinek
áldásos, s tett dús
életét példaképül
választotta. ,',

Mint lelkész Köl-
csére került 'Szat-
márvárrnegyében,

hol megnősült.
1888·ban Abaúj-

szántóra került lel-
késznek, ,hol apos- '
toli buzgalommal
tett eleget 32 éven
át kötelességének.

Kiváló nyelvész
és történelmi szak-
tudós volt s e té-
ren élete, 'végéig
művelte magát. Iro-
dalommal nagy sze-
retettel foglalkozott.
Több prédikációja,
zsoltárai kerültek kí
a sajtó alól. nA
szentföld" -c. munkája, melyet nérriet-
ből átdolgozott oly közkeletű volt;
hogy az 1. kiadás azonnal elfogyott,s
a II. kiadásról a nehéz viszonyok miatt
nem intézkedhetett.

Több bibliai t-árgyú ifjusági előadási
darabot dolgozott át németből. Meg-
alapítója, s szerkesztője volt az "Aba-
ujszántó s vidéke" c. helyi lapnak,
mely abban az időben magas szín-
vonalon állt. I

Mint családapa nagy szeretettel és ál-
dozatkészséggel neveltette öt gyerme-
két. Egész élete folytonos munkában telt

el. Kötelességének teljesítése közben
érte őt utól betegsége, mely beszélő
szervét támadta meg.

A pesti orvosok tanácsa szerint csak
operáqiöval lehetett' volna rajta segí-
teni, de ez oly súlyos volt, hogy szer-
vezete nem bírta ki. ' ~ ,

Meghalt családja, az egyház s a társa-
dalom nagy veszteségére 1920. március
31-én. Emléke áldott marad közöttünk.

t Szuchovszky Sándor. (1850-1920.)
Három fiú és öt leány - nyolc

karéj kenyér. Nyolc kis ruha és nyolc
kis cipő krisztkind-

~2'r""'2'IT"'''''"7"r-''""7~'''''''''''''--~- -,.., lire - a tanítói
c',. 'l íizetésből. Uram

,1 Isten, hogy volt az
lehetséges, hogy

olyan 'szépen fel-
nevelje ezt a nagy

családi orgonát,
ahogy ez most előt-
tünk áll? Kettőt az
egyháznak adott,

papok lettek. Egyet
orvosnak. ,Leányai
szerények,ahogy

'tanító csaladnál az
szokás. Azok is aty-
juk nagy műveltsé-
,gét örökölték. Ez
volt a legnagyobb

hozományuk is.
!\,\ind a, nyolc isko-

, "lázott. Oe honnan"
, miből? , . . hazul-

ról távol.' Óh mire
is vagy te képes,

. "dús" tanítói fize- "
tés? Csoda-e, ha

aniinta~' élet küszöbét átlépte, .a .
megpróbáltatások 'rohanó árja' ellen
kellett küzdenie ~ egész haláláig., Es
megküzdött. Megküzdölt -diadalmasan.
Segitő társa csak egy I volt, az ő ked-
ves, ' hűséges felesége, szül,: Tomcsányi
Lujza. , '

Talán ha mást nem is tett volna,
mint ezt a nyolcat 'rendbe hozza, akkor
is már eleget harcolt volna. Szorgal-
mának azonban ez csak csekély száza-
léka. Iskola és egyház egy kézben volt
nála - levita volt. Csodálattal néztük
szívósságát és vas akaratát, amellyel a

Szuchovszky Sándor.
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kis kávai gyülekezet lelki életét talpra tásért ok1evelet és három pénzbeli
állította. Eleiének utolsó éveiben, a kitüntetést kapott. Három évig Magya-
mikor azt hittük, hogy testben kifáradt, ródon volt levita, azután jött Káva.
arra kértem,' hogy paedagógiai mes- Soha nem lankadó'ambiciöval, hitében
teri fogásait az egyesületben közölje erősen állva, jellemében példát mutatva,
velünk, így felelt: "Most nirics időm vezette kicsiny népét. Egyház és haza
öcsém, mert templomot akarok építeni, egyformán köszöntik őt megdicsőülé- .
abba új orgonát és harangokat".' , sében is. Társadalmi életében előkelő,

,A tervek készen voltak, csak a pénz. megjelenésében distingvált, modorában
volt kevés, hogy azok megvalósuljanak. lebilíncselö fölénnyel vetette meg sok
A -régi kávai harang azonban, amely "nagy"-nak munkátlanságát és here-
31 évig hivogatta a kis gyülekezet életét. Akik hallották egyházi beszé-
apostolát az' ige hirdetésére, a. 32-ik deit, azok sem nem éheztek, sem nem
évben neki kondult meg. Az Ur ma- szomjuhoztak, A sebek gyógyításában
gához hívta, árván hagyva a kávai fáradhatatlan munkás volt, pedig sokat,
testvéreket. nagyon sokat tűrt és szenvedett. Eppen .

Született Váczkisújíalun 1859. jan. csak lelkében nem tudott megtörni, .
30-án. Atyja levita és jegyző volt ebben gazdag volt .. Ebből osztogatott;
Miután iskoláit. Aszódon és Selrnecz- ezért volt, hogy aki körülötte állt -
bányán elvégezte, segédtanító . lett ott-. boldognak érezte' magát.
hon. Majd bevonult s három évig . Fáj a szívünk, hogy már nem lát-'
katonáskodott. Részt vett a boszniai' hatunk s téged nem hallhatunk, fehér
hadjáratban, a hol homlokán súlyosan hajú, kedves öreg bátyánk I
megsebesült. Először Váczbottvánban Sramkó Kálmán
töltött el hat évet, ahol a magyarosí- áll. tanító.

Mese a kis Kató tulípíros keszkenőjérőt.
- Rajz az apró' gyermekek lelki életéből. frt~: Vámi Jűlia. - .

. '1'

"Adjon Isten szerenesés jó estét í

verset mondanánk, ha meghallgat-
nák" . .. Erre kiszóltak .a házból:
"Csak mondjátok l" Vagy mikor már
sok volt a köszöntésböl, meg a láda-
fiában is megfogyátkozott az aprópénz-
féle, ezt a nem éppen tetszetős választ
is ki-kivehették az apró versmondók,
hogy: "Hallottuk már, menjetek más-'
hova!" Mikor aztán egyre több ilyen
egyhangú rnondást osztogattak nekik
az ablakon keresztül, ahelyett, hogy'
lezörgették volna az ajtó reteszét ezen
szavakkal: "Na, gyerekek, hányan
vagytok, megtudtok-e osztozni a' koro- .
nákon P" - amikor már nem volt
kelendő - az ének, . hazabandukoltak.
megelégedetten szorongatva a papiros- .
kincset. Bizony, némely helyen még
a íorintnál is nagyobb pénz járta. Az-
előtt az ötkrajcár is nagy pénz volt.
Csak azt néztük' az' ablaknál, hogy
fehéredik-e vagy sötétedik? Ha fehére- '

dett és négyen voltunk hozzá, úgy
okoskodtunk, hogy mindegyikünknek
jut belőle egy krajcár, az ötödiken
meg majd reggel veszünk cifracukrot
s talán csak nem veszünk össze rajta.
De igaza van a mai'köszöntőnek, ha
minden olyan drága, fel kell emelni a
versek, meg az énekek árát is; mert
ha olyan keveset kóstálna, talán meg
se hallgatnak, 'hiszen nem 'tudnának
fizetni olyan apró csörgős krajcárokkal,
azoknak lassanként már a híre is el-
vész. A mostani újévet köszöntöknek
bizony csupa papirospénzzel telt meg
a marka. Igy történt aztán, hogyamíg
a kis Kató a sok bankót szorongatta,
elveszett a tulipiros keszkenője. Pedig
egészen új volt, karácsonyra hozta
neki a kis Jézus. Nem is adta az édes
anyja máskor , a kezébe, csak nagy
ünnepen. 'Újév estéjén azért kapta
meg, hogy majd abba teszi azt a sok
pénzt, amit köszöntéskor ajándékoznak
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neki. Aztán szegényke, szerencsétlen-
ségére. megfeledkezett .róla. Csak a
kisajtöban vette észre, - mikor már
a pajtások elbúcsuztak tőle és a pénzt
széjjelosztották, - hogy hiányzik a
tulipiros keszkenője. Istenem, milyen
rettenetes volt ez a fe1fedezés ! A
többiek víg csevegéssei topogtak haza-
felé, a szomszédék Gyöngyőse is
hangos ugatásba kezdett a neszükre,
nem haragból, csakúgy rnegszokás-
ból ; máskor a gyermekek meg-meg-
döngették előtte a kerítést, azt akarta
fogadni a Oyöngyös kutya oly nagy
előzékenységgel, de ezúttal a fontos
számolás miatt nem jutott eszükbe a
rugdalözás. Hanem a kis Kató rnind-
ebből semmit sem hallott. Sziveeskéje

,hirtele,n oly erősen kezdett kaiapáini ;
hogy talán még a Oyöngyös is meg-
érezte, mert csakhamar elhallgatott.
A gyermekek már messze jártak s
csend lett ismét az utcában, tinnepies
csend.

A kis lány egy darabig mozdulat-
lanúl állt az ajtóban. Nem gondolt
már arra, hogy milyen öröm lesz ott
benn a kis testvérkék között, ha meg-
számlálja pénzét és nekik is juttat egy-
egy koronát, Most a tulipiros kendő járt
egyre az eszében, az integetett feléje
mindenünnen it sötétből. Kinyüjtotta
volna utána a kezét, de tudta, hogy
az nem valóság, egy belső hang foly-
ton erősítette: nincs meg már, elve-
szett! Ott állt némán, mozdulatlanúl,
félt még. sírással is megzavarni a
mélységes csendet. Mégis lassan-lassan
megeredtek a könnyei. 'Nagy, forró
cseppekben hullottak alá kis kezefejére,
az összegyömöszölt pénzre s onnan
egészen a földig. Hogy égették az
arcát azok a gyöngyszemek ! - Hiába,
nem jött senki, aki megkérdezze: "Te
vagy ez Katóka? Te veszítetted el ezt
a kicsi kendöt P" - Azt gondolta,
hogy vissza megy, keresi, talán meg-
találja. Megindúlt kifelé a kerítésnek
támaszkodva.' Azonban alig tett pár
lépést, már is visszafordúlt. Ugysem
látná meg a sötétben. S aztán remegő
félelem vett rajta erőt. Mit szól az
az édes anyja, ha megtudja? -Miért is
kérte el, most meg volna szépen az
tinneplő ruhák között az almáriumban.

Megsimogathatná, amint beér, elbú-
csuzhatna tőle éjszakára és holnap a
templomban úgy vigyázna rája! Szo-
,morú gondolatokba mélyedt, észre sem
vette, hogy az ajtóhoz ért. Aggódva
nyitotta le a kilincset. Nem attól félt,
hogy megfeddik vigyázatlanságáért,
nem. Kicsi szíve úgy sejtette, hogy az
ő szerencsétlensége elrontja az ott-
honi ak jókedvét is, pedig ö ez este
hányszor elénekelte: •Uj , esztendő,
vígság szerző ... " Merő ellentétet
érzett az ének ezen szavai és a való-
ság . között, mert a pillanatban nála
szerencsétlenebb nem volt a világon,
olyan fájdalmat okozott neki a, tuli-
piros kendő elvesztése! . . . Belülről
észrevették. - Jön a' Kató, jön a
Tató! - hangzott a jöttén örvendező
testvérkék ajkáról. Milyen jól estek
neki e hangok, mintha már nem is
volna olyan nagy a' vesztesége. Köny-
nyei is felszáradtak. csak az arca égett
a mécses fényénél. Nem csoda, híszen
tél az idő odakinn I Odatette a pénzt
az asztalra és hósszan édes anyjára
tekintett. Már-már sírásra állt az ajka,'
mikor édes anyja mosolyogva kérdezte,
hogy ad-e belőle a testvéreinek is?
Hogyne adott volna I Neki. most nem
kellett a pénz, ellensége volt, miatta
veszítette el az ő legdrágább kincsét.
Mind nekik adta, nem akart most már
venni rajta semmit, még vetetős pa-
pirost sem.

Kís ideig még nézte, mint örülnek
mindnyájan, néha még az ő arcára is
rátévedt a mosoly. De nemsokára aludni
készűlt. Samint lehajtotta fejét és oda-
szorította rózsaszínű párnájához-, mely-
nél csak az arca lángolt élénkebb pírban.
nyomban el is aludt. Oh, az álom legjobb
vigasztalója ilyenkor a gyermeknek. Mig
a felnőtt szemérőt a gond sokszor mesz-
sze űzi, addig a gyorsabban fáradó gyer-
meki lélekre jótékonyan raborút. A kis

.Katö arcáról is elttintette a szomorú
vonásokat; helyükön megnyugvás, majd
boldog öröm jele mutatkozott, Ha be-
pillanthatott volna édes anyja az előbb
még borongó tekintet mögé s ha most
elolvashatta volna mindazt, amit a
zsenge lélek arany tolla írt a váltakozó
érzések százszínű tintájávall ... Azon-
ban a kifejlődött gyermek, az erős, okos



felnőtt míly kevés tehetséggel rendel-
kezik ahhoz, hogy a tehetetlen gyer-
meki lélek rnunkáját , észrevegye és
méltányolja, megértse. Olyan a gyer-
mek lelkivilága a felnőtt számáta, mint
egy magas kerítéssel elzárt virágos kett.
Az illatát távolról élvezed, anélkűl, hogy
a maga teljességében látnád a virágot,
melyről feléd árad. Mikor az édes anya
szeliden alvó leánykája fölé hajolt, hogy
csókjával megédesítse álmát, nem is
sejtette, milyen küzdésen ment át egy
órával korábban az a kicsi szív, mely
most már olyan nyugodtan, egyenle-
tesen dobogott. Ha eszébe jut a tuli-
piros kendő, melyet kedveskedésból
odahelyezett volna Kató kezecskéjébe,
hogy avval ébredjen fel, vagy fejecs-
kéje mellé fektette volna a párnára és
úgy nézte, nézegette volna, hogy me-
lyikük pirosabb?! De jobb, .hogy nem
gondolt most rá . . . Gyönyörködve
simogatta szeme a kis rózsás arcot,
hogyan is hasonlíthatta volna azt egy
élettelen tárgyhoz, bármilyen szép tuli-
piros keszkenő legyen is! A tulipiros
kendők csak a Katókák lelkében eleve-
nednek meg és válnak érző: mosolygó
vagy síró, boldog vagy szenvedő élö-,
lényekké. Nincs az a rajzoló, festő vagy
szobrász, ki a Katókák képzeletét utol-
érhetné gyarló szerszárnával. Egyedül
a jó Isten az, ki előtt az Ő bájos világuk
nyítva áll. Aki mindent tud, mindent
lát, az akarta, hogy Katoka elveszítse
a kedves karácsonyi ajándékot. Igy
készíti ő elő a kis embereket a nagyok
életére. A gy.ermekkor apróbb, nagyobb
szenvedései, bajai mindrnegannyi pró-
bák, lélekedző gyakorlatok a jövendő
életre. Az életen nem mehetünk át
küzdelrnek nélkül, hiszen akkor· nem
is volna életünk; fájdalom nélkül nem
éreznénk boldogságot; kis gondok,
aggodalmak nélkűl nem vennénk észre
az apró örömöket, reményeink betel-
jesedését.

A jó Isten akaratának mindig igaz
céljai vannak. Ha szenvedést rnér.
gyermekeire, küld vigasztalást is, nem
enged kétségbeesni. Katokához is el-
küldte az álom angyalait, hogy rin-
gassák el és vezessék be az álmodók
színes, ragyogó birodalmába, ahol még
szebb tulipiros kendők is vannak tán
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az övénél. Hamarosan meg is érkezett
a gyémánt csillagokkal kivert, aranyos
hintó. Magától felpattant az ajtaja s
bent, csupa selyem, bársony és való-
ságos nyíló rózsák között egy kis piros'
kendő - egészen olyan, mint az igazi
tulipiros keszkenő - integetett, hívta, .
hivogatta magához Katokát. Nem is
késett soká a kis leány, vidáman szö-
kött fel a rózsák közé, ahol lágyan
kezére hajolt a piros kendő cs ke.

Megindult a hintó, madárnál is sebe-
sebben gördült csillagkerekein. A két
utas ki sem tekintett, csak mosolygott
egymásra, mintha már régi ismerősök
lettek volna. Eszre sem vették, hogy
megállt a hintó, csak amikor egy kís
malac elkezdte az ajtó előtt: "Röf, röf,
röf, röf, aki benn ül, itt szálljon ki!"
Erre a kendőcske kézenfogta Katokát
és levezette a hintó ból. Amint az alsó
lépcsőt is elhagyták, menten tova-
robogott a hintó s abban a pillanatban
a piros kendő sem volt sehol! Egyedül
maradt a .kislány s alig látott a nagy
lényességtől. Előbbre tipegett, hogy
megtekintse, hol van? De alig tett pár
lépést, nagy csengést, pengést, csilin:
gelést hallott a közelben, meg valami
fehér felhő formát látott, honnan egy-
szer csak előperdült az inci-pinci göm-
bölyű kis malac. Három aranypénz
csüngött a nyakában,' amilyent Katoka
még sohasem látott. Megkérdezte tőle,
hogy hol van ő' most? nRöf, röí, röf,
Szerencseországban ", felelte a gömbölyű
állatka s azzal eltünt. E)indult hát
Katoka széjjelnézni Szerencseországban.
Ment, mendegélt s egyszer csak egy
nagy kertbe jutott, ahol száz, meg
száz ünneplő ruhás gyermek futkezott
vidáman labdázva és kergetőzve. Mi-
dőn megpillaritották az új kisleányt,
közrefogták s addig sürgölődtek, cse-
vegtek körüle, míg annak is olyan
szépre változott a ruhája, mint az
övék volt és a játszók közé elegyedett.
Olyari jól érezte magát, ugrándozott,
énekelt, mint egy fürge kis madár.
Hanem a játék .sern tarthatott örökké.
Egyszer csak vége szakadt, széledeztek
a gyermekek, bucsuzásul piros kendöt.
19bogtattak egymásnak és Kalokának.
O nem viszonozhatta, nem volt meg
a tulipiros keszkenője. De még el sem

a
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gondolhatta egészen, máris szaladt
feléje az aranypénzes malac, messziről
libegett, lobogott szájában a tulipiros

,kendőcske. Katókáé volt, az, amit el-
veszített, megismerte még három és
száz 'között is. Felkiáltott örömében:
"A piros kendőm, az elveszett tulipiros
kendőm!" Edes anyja felébredt a ki-
áltásra. S mikor ismét csak az ora
ketyegése hallatszott, 'úgy elgondol-
kozott . . . Az estecsákugyan nem
látta Katókártál a piros kendőt. Bizo-
nyára elveszítette, azért foglalkozik vele.
álmában. Most már megértette, mért
volt oly kedvetlen a' kis leány. El-
határozta, hogy korán kel és meg-
keresi a kendőt. De hiába, nem találta
meg.' I

Katoka ezalatt felébredt s nem
tudta hamarjában felfogni az igazságot. ,
Valóban elvesztette a piros kendőt,
vagy 'csak úgy álmodta, hogy meg-.

.' találta? Kinyitotta az alrnáríurnot, nem
volt ott. Hangos sírásra fakadt. Eppen
akkor lépett a szobába édes anyja.
Olébe vette, vigasztalta, hogy majd,
hez jövőre másikat a Jézuska, de"m'iV
sem használt. Az este visszafojtott.'
könnyek most mind útat kértek és
hullottak szabadon, jól esve. Samint
jól kisírta magát, meg is vigasztalódott.
Ez hiányzott kis szívének, Ki kellett
önteni keserűséget, mert annak vala-,

, hogyan ki kell törni, vagy így a maga
természetességében, vagy akadályez-
tatva, elváltozva, álomban. Es az álom
sokszor -rnesterien átalakítja a való-
ságot.

Katoka tulipiros keszkenőjet sem

vette' volna körül a valóság annyi
csillogó, ragyogó, rózsás képpel, de
az álom viszont nem hagyta meg a
keszkenőt sem. Mégis, az álom volt
az az aranyliíd, mely Katókat a meg-
vígasztalódás forrásához, a könnyek-
hez vezette. S igy az újév mégis bol-
dogan virradt rájuk, mert az édes
anya megérezte, megértette, hogy ra-
gaszkodó, a szeretettől gazdag szívű
gyermeke van, mert amelyik gyermek
lelke ösztönszerűleg annyi szerétettel
tapad kedves tárgyához, az a felnőtt
kerban. rnidőn. a lelkitulajdonságok
esirája megérlelődik, gyengédséget,
odaadó szeretetet fog tanúsítani ember-
társai iránt is. Ugyanakkor Kató is
bebizonyosodni látta' ismételten, hogy
édes anyja minden bajában szeretettel
közeledik hozzá s feddése mindig csak
igazságos' lehet. A kis balesetből erőt
merített a jövőre nézve, amikor érheti
még nagyobb szerencsétlenség is, még-
sem eshetik kétségbe, hiszen Isten a
rosszat is jóra fordítja, az ő bölcs
keze mindent helyesen igazgat. Maradt
egy kedves emléke is Katókának,
amely most már el nem veszhet, el
sem szakad, színét sem veszíti el soha,
mindi~ ott lebeg lelki szeme előtt a
tulipiros kendő, amikor később az élet
küzdelmei között bánat éri és inti,
buzdít ja, hogy nem szabad csüggednie.
Mikor pedig egy-egy év lepergése után
el-elhangzik ..majd ablakán, hogy:
Újesztendő, vígság szerző . . . még
legnagyobb szomorúságában is mosolyt
csal arcára az ő köszöntő gyermekkori
nagy, nagy keserűsége. '

Egyesületeink köréből,
"A kispesti ágo h. ev. konfirmál-

tak. köre" '1919. év áldozócsütörtökén
alakult. Célja, hogy anagy területen',
szétszórtan élő evangélikus ifjúságet
ci konfirmációi fogadalomtétel után' is
összetartsa. a Biblia tanításai szerint
oktassa az igaz keresztyén életre. E-
mellett az ifjúságnak kellemes szóra-
kozást nyújt. Ezen cél megvalósítására
minden vasárnap délután tart össze-

jövetelt. ú. n. rendes ülést. Ének és
imádság keretén belül bibliamagyará-.
zat, előadás, felolvasás, szavalatok,
karének és zeneszámok váltakoznak
és. teszik változatossá az összejövetelt:
ez alkalommal. Igy nyer önképzést az
ifjúság is. Minden hónap első vasár-
nap délutánján kisebb-nagyobb ünnep-
ség va.gy szeretetvendégség váltja fel
a rendes' ülést. Egyházi ünnepek alkal-

.
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mával nagyobbszabású vallásos esté-
ket tart. Amikor anyagi ereje engedi,
főképpen karácsonykor szeretetadorná-
nyokat oszt szét szegényebb tagjai
között. 1920-tól már 'hetenként meg-
jelenő s házilag másolt »Mi lapunk "-
kal tudósít ja munkájáról a szülőket és
a kör barátait.' A kör vezetője, a há-
rom Kozma testvér: Kozrna Ferenc,
a Luther- Társaság könyvkereskedésé-
nek üzletvezetője, Kozrna Ilonka és
Kozrna Lajos. E rnunkájuk mellett
nagyon szépen látogatott vasárnapi
iskolát tartanak fenn és vezetnek fiú-
és leány cserkész-csapatot. Ma már
tudjuk, (főképpen a kommün tapasz-
talalaira gondolok!) hogy ifjúságunk-
nak nem elegendő a templomi ige-
hirdetés. A koníirrnáció után nagy
hönnyelrnűség őket szétereszteni. . Az
ifjúságnak is kellemes, állandó össze-
jövetelek által anyaszentegyházunk
oszlopos tagjaivá .lehet őket felnevelni.
Ha valakit érdekelne, Kozrna Ferenc
készséggel nyüjt felvilágosítást. Isten
gazdag áldása legyen minden ilyen
munkán! Sz. Gy.

A "Budapesti Evangélikus Leány-
egyesület" Marcsek János _vallastanár
és neje sz. Rajner Paula vezetése
rnellett alakult meg. Tokajba távozásuk
óta Szabó Mariska, Lengvery Jucika,
Mojsisovich Natália, Szántó Margit és
Schermann Manci titkárok vezetik -
nagy körültekintéssel, a női lélek
minden hűséges odaadásával. Amikor

. a' budapesti evang. leányok egyesületté
alakultak, szociális, intenziv komoly
bel missziói munkaprogrammot 'adtak
önmaguknak: betegek és szegények
látogatása, elaggottak és árvák gondo-
zása, rnunkakeresés által a munka-
nélküliség enyhítése, cselédleányoknak
becsületes, erkölcsös életet élő csalá-
doknál való elhelyezése, az egyházias-
ság ápolása és minden téren való
terjesztése.. nemes példaadás:· kicsi-
nyeknek és nagyoknak az igaz keresz-
tyén nö belső és külső (önmaga előtt
és mások előtt, vagy :' lelki és testi)

.élete terén ... Ezen gyönyörű célju-

.kat, hogy megvalósíthassák, állandó
önrnűvelést gyakorolnak: hetenkénti
biblia-órák, kéthetenkénti összejövete-.
lek útján, mely alkalommal előadasokat

\
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hallgatnak, felolvasásokat tartanak..
énekelnek, zeneszámokat mutatnak be,
megvitatják a napi kérdéseket, a kü-
lönböző muukatéren szerzett tapaszta-
lataikat adják elő, munkabírásuk erő-
södésével új munkahelyeket jelölnek
ki; havonként szeretetvendégségre

,gyűltlek össze. Nagy áldozatokkal
varróórát tartanak fenn, amikor is el-
hagyatott gyermekek részére ruhács-
kákat készítenek. Néha' kirándulásokat
rendeznek, hogy igénytelen szórakozás-
vágyuk is kielégíttetést találjon. Szor-
galmas munkájuknak kifelé' látható
eredménye: vasárnapi iskolák tartása,
napközi otthonok vezetése. Az 1920/21.
iskolai évben több ízben sikerült az
Egyesületnek a különböző missziók
jóvoltából szegény vasárnapi iskolásaik
részére nagyobbszabású uzsonnákat
rendezni; úgy hogy a gyermekek haza
is tudtak vinni egy kis élelemből álló
csomagot; tudtak nékik flanellből ké-
szült meleg téliruhát és amerikai pa-
mutot juttatni. Altaláuosságban a gyer-
mekekre nagy gondot fordít az Egye-
sület, jól tudva azt, hogy ha azoknak

-a bimbóhajtásoknak az élete elhanya-
golt, hibás, vallástalan, akkor bizony
szúrós, veszedelmestövisekké fejlődnek
ki az Isten és haza ügyét tekintve,
rninden időkben hasznavehetetlenekké
válnak önmaguk és embertársaik szá-
mára. A nyári szünidőt is igyekeznek
e téren felhasználni. A Budapest közelé-
ben lévő Bocskai-telepen és az Auguszt-
barakkban lakó menekültek gyerme-
kei részére mesedélutánokat tartanak,
az Evangélikus Szeretetházban lévők-
nek pedig bibliaórákat. Az evang. tár-
sadalom az Egyesület <által rendezett
és nagyon látogatott vallásos estélyeken
vesz, tudomást az Egyesületnek egy-
házi szempontból is' jelesen értékes

. munkájáról. Sok új tervük is van az
agilis vezetöknek, melyeknek meg-
valósítása a jövőbe nyúlik . .. Az
Egyesület mindennemű rnunkáján Isten
gazdag áldása látható. Vajha minden
gyülekezetben ilyen munkakészséggel
megáldott és munka végzésére képes
Egyesület alakulna, akkor bizonyos:
ev. Sionunk megerősödése volna ta-
pasztaiható! Sz. Gy.

* i
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Budapesti Iparosképző Protestáns-

Egylet. Eredetileg Evangélikus Legény-
egylet volt a neve, amely még 1859.
május 16-án alakult, Láng Mihály
deáktéri es peres-lelkész elnöklete alatt. '
Akkor még a fővárosban kevés volt
az evangélikusok száma. Különösen
kevés az iparosok között, akik voltak,
azok is idegennyelvűek, főképpen Né-
metországból bevándoroltak. A gondos
lelkipásztor maga köré gyűjti őket s
26 taggál megalakítja a Legényegyle-
tet. Bizony áldás volt ez a tagokra!
A tagokban pedig evang. egyházunk
minden áldozatra készséges híveket,
magyar hazánk hűséges, kötelesség-
tudó állampolgárokat nyert. Láng
Mihály és más kiválóságok veze-
tése alatt összejöttek az esti órák-
ban, hogya napi nehéz munkában
kifáradva, komoly szórakozást találja-
nak: közismereti beszélgetések által
ipari tudásukat íejleszthessék, meg-
óvják magukat a főváros erkölcsrontó
levegőjétől; lelki, .szellerni és értelmi
művelés által méltóvá tegyék magukat
arra, hogy az ipari munkások között
vezetők legyenek. A Legényegylet el-
nevezés azonban csakhamar kevésnek
bizonyult. A legényekből mcsterek
lettek. A kitűzött cél szerint valóban
is vezetői fővárosi iparosainknak. Mint
ilyenek a Legényegyletben, 'annak
szük keretei miatt nem maradhattak
bent. Pedig most már tapasztalatokat
akarnak odavinni, gazdagítani az ifja-
kat ---..:szellemi értékekkel. Hogy va-
lóban is tömörülése lehessen az ipa-
rosságnak. kibővítik . a határokat új
alapszabályokkal és 1866-ban Iparos-
képző Protestáns-Egylet elnevezést
vesznek feJ. Ugyanazokért a célokért
küzdőttek továbbra is, csak a külső
keret tágult, nem volt többé megkö-
tött, könnyebben lehetett tagul bejutni,
ami nem volt rninden esetben előnyös
az Egylet fejlődésére, erkölcsi fölénye
nem magasodhatott úgy ki a más
ilynemű Egyesületek közül. Tagjainak

,száma ma túlhaladja a 3000-et. .Saját
épületében (VIlI, Alföldi-u, 12) anya-
gilag, megerősödve úgy berendezkedett,
felszerelését annyira sikerült gyarapí-
tania, hogy alig képzelhető valami,
ami az Egylet hivatásának célirányos'

I

betöltéséhez hiányoznék. Van gazdag
könyvtára, zenekari, énekkari, föld-
rajzi, természetrajzi, vegytani, szinpadi,
konyhai, többféle sport- stb. fel-
szerelése, rajzo, hangjegygyűjteménye,
zárt és villanyvilágítással ellátott teke-
pályája, újonnan felszerelt 2 darab
billiárdasztala. Van minden előadásra
alkalmas, nagy közönség befogadására
képes díszterme, étterme, tantermei,

, színpada, sziniöltőzői. A megvalósitás
felé közeledik a kezdettől fogva tervbe

-vett "tanonc-otthon" felállítása. Aki
csak némikép is ismeri a főváros min-
denkori lakásviszonyait, megérti ennek
óriási fontosságát és nevelői hatását.
Allandóan kell gondolni a "hónapos
ágy" egészségtelen, egyénre és társa-
dalornra katasztróíális hatására. Sta-
tiszti,ka.ilag is kirnutatható, akik ezt
kénytelenek igénybe venni, 75 O/o-ban
mindnyájunkra nézve elvesztek! A .ta-
noneotthon= megvalósításáig is az Egy-
let vezetősége az ilynemű dolgokban is
szivesen támogatja a tagokat. A leg-
nagyobb gondot azonban a tagok er-
kölcsi tisztasagára, értel mi képzésére,
keresztyeni és hazafias gondolkozására.
világnézeti felfogásuk helyes kialaku-
lására fqrditja. Ne állandóan elégedet-
lenkedve, zúgolódva a fennálló viszo-
nyokkai, hanem vidám rnunkakész-
séggel gyarapítva a szellemi és anyagi
tőkét, érje el ki-ki a maga megelégedett
boldogulását. Ennek a célnak a szol-
gálatában állanak: a vallásos, kulturális,
jogügyi, természettudományi, egészség-
ügyi, történelmi, bölcsészeti, ipari stb.
előadások és Ielolvasások, hazafias
estélyek, társas összejövetelek, ének-,
zene-, szavalóestélyek, tánc- és szini-
előadások, sportünnepélyek és kirán-
dulások, gyárak és különböző üzemek
látogatása, kézügyesítö-, kenyérkereseti
és szaktanfolyamok rendezése, nyelvi
kurzusok beállítása, levelezés, ügyira-
tok, technologiai ismeretek, magyar
irodalom, történelem, rajz, számtan és
könyvviteltan órarendszerű tanítása. Az
Iparosképző Protestáns Egylet így ne-
veli tagjait nagy gonddal és felkészült-
séggel az élet számára, hogy tanuljon
meg mindenki az élet minden körül-
ményei között a saját lábán járni'!
Jelenlegi vezetői: Hajtó Jakab bútor-



gyáros. elnök; Müller Sándor máv.
főellenőr, alelnök; Szuchovszky Gyula
ev. vallástanár-lelkész, titkár; Nagy
János műipari rajztervező, gondnok;
Balogh László rendőrségi tisztviselő,
senior. Adja Isten, hogy az őszinte
együttműködés eredményezze a haladás,
erény és becsületesség szeretetét. Meg-
ronthatatlan lélekkel éljenek a tagok,
hogy nemes emberszeretettel és férfias
munkaképességeikkel igazán is büszke-
ségei lehessenek polgári állásuknak,
hasznos polgárai édes magyar hazánk-
nak. Az Egylet hűségesen törekszik
Dr. Székács Józsefné, a nagy nevű
evangélikus püspök nejétöl, mint egy-
leti zászlóanyától kapott jelmondata
szerint élni: "Munkán az áldás, ha
Istennel kezdjük, foly tat juk és végez-
zük." Bárcsak minden magyar iparos-
nak ez lenne a vezércsillaga!

Szuckovszky Gyula, titkár.
Az Újpesti Evangélikus Nőegylet

csak a közel multban alakult meg s
már is a krisztusi szeretet s a keresz-
tyéni könyörület sok áldásos munkájára
tekinthet vissza. A forradalmak és a
kommunizrnus -- tekintetbe véve, hogy
Újpest Magyarország legnagyobb gyár-
városa - nagyon sok sebet ejtett e
helyen nemcsak a testiekben, de a
lelkiekben is. A sebet-kötözők táborát
az Ev. Nőegylet nyitja meg. A tagok
bejárják a város utcáit, bezörgetnek
minden ajtón', ellátogatnak a barak,
kokba, a vaggonokba. a különböző
fajtájú nyomortanyákra s ha nincs más
- tisztviselők nejeiröl van szó -r-r-

visznek a saját szegénységükböl egy-
egy ruhadarabot, vagy kisebb- nagyobb
darab kenyeret .: . . A nyár közeled-
tével a gyermekek falura küldése a-
legfőbb gondjuk, hogy a füstös, kormos
egészségtelen levegőn élő, gyermek
tüdeje egy kissé felüdüljön. Ennek
áldását csak a szülői szív és az orvosi
tudomány tudja igazán méltányolni.
Hazafias, egyházias és kulturális je-'
lentősége igen nagy ezen Nőegyletnek.
A magyar nemzeti öntudat állandó,
ébrentartásával csökkenti a gyári mun- .
kások nemzetközieskedő érzését, val-
lásosestélyek tartásával közelebb viszik
az emberek lelki világát Isten hajléká-
hoz, állandó búzdító - figyelmeztetői
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különösen az ev. híveknek az isten-
tisztelet pontos .látogatásában. Kulíu-
rális hivatása a gyermekek iránti őszinte,
meleg gondoskodásában domboredik
ki. Az Egylet jövőjét a vezetők agili-
tása, szívbéli Istenszeretete és ember-
szeretete biztosítja. be nem is hozhat
mást a jó fa, csak jó gyümölcsöt. A
jó lélekkel kezdett munkán nyilvánvaló
Istennek áldása.. Vajha .békességes
megelégedés és Istennek félelme ter-
jedne el mindenütt az Újpesti Ev. Nő-
egylet mindennemű munkája nyomán.

Evangélikus Egyetemi és Főiskolai
Hallgatók Szövetsége. 1920. ápr. 19-én
alakította meg a fenti .Szövetséget ne-
hány evangéliumi szellemtől, honfiúi
buzgalomtói áthatott lelkes' ifjú. Egy
nagy ürt kívántak pótolni. Bár sok
ifjusági egyesülete volt és van az
Egyetemnek, mégis a mieink sehol
sem érezték igazán jól magukat, az
elvi nézeteket, vallasbeli meggyőződé-
seket és az anyagi dolgokat véve figye-
lembe .. Ezt belátva önmaguk számára
hajlékot, biztosítottak. Nemes céljuk
az volt, hogy erkölcsi es anyagi támo-
gatására siessenek egymásnak. Véd- és
dacszövetséget kivántak kötni. Egyfelől:
tudományos ismereteik fejlesztésében,
kornoly rnunkában, minden felszíneske-
déssel, divatos készületlenséggel szem-
ben becsületes szorgalomra serkentik
egymást; . másfelől : 'éber figyelemmel
kísérik a tagok erkölcsi életét, a külön-
'böző lelket-megölő kísértések, alatto- •
mos csábitásokkal" szemben nemesen
tiszta, szórakoztató alkalmakat kíván

. nyujtani a hozzájuk csatlakozott tagok-
nak. Szuchovszky Sándor orvostanhall-
gató-elnők és a rnelléje választott tiszt-
viselők gárdájának nagy búzgósága jó
utakon vezeti a Szövetség ügyeit. Ma
már nyilvánvaló, hogy az elhintett mag
szépen serdülő, munkaképes egyesülette
fejlődik ki,' olyanra, aminőnek a meg-
alakítók lelki világa' előre elképzelte.
Már ma is oázis, ahol a· szülői gondos-
kodástól elszakadt egyetemi polgár fel-
üdülést, jóakaratú támogatást, tanulmá-
nyaiban irányítást, a rászoruló anyagi
segítséget talál. Csak gondoljuk meg,
mit jelent az, mikor az a 18 éves ifjú
ember felkerül az Egyetemre, hányszor
kell kétségbeesetten felsóhajtania, amig
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a főváros fergetegében tisztességesen
el tud helyezkedni, amig a beiratkozás
nehéz tortúráján át tud esni, amig
megtalálja a neki legmegfelelőbb tár-
sadalmi kört, ahol szabad idejét eltölt-
heti. Bizony sokszor rnennek tönkre a
középiskolák büszkeségel is, a családok
szemefényei mivel mindezt nem találták
meg. Bizony sokszor kell fájdalmasan
tapasztalni, hogy az ifjui könnyelműség
és a' rossz barátok társasága korán
a pusztulás martalékává teszik az
ifjút . . . Az Ev. E. és F. H. szövet-
sége mindent megtesz, hogy betöltse
hivatását. Felvilágosítást nyújt az in-
ternátusokban való elhelyezkedésnél,
amennyiben alkalma van, tisztességes
családoknál szerez lakást, útbaigazítást
ad a menzákra való jutásnál, nagy
fontosságot tulajdonít a beiratkozások-
nak, az új tagok mellé szakjának
megfelelőleg egy régebbi hallgatót ad,
ki az új egyetemi, főiskolai polgárt
a legapróbb részletekig felvilágosítja,
minden összeköttetést felhasznál, hogy
tagjainak biztosítsa a könnyebb meg-
élhetését, tanítványokat szerez, a nagyon
megszorultaknak kisebb-nagyobb pénz-
beli adományt is nyújt, Egy kis tudo-
mányos könyvtára is van már, főkép-
pen orvostanhallgatók számára, kiknek
tankönyvei nagy' drágaságuk miatt,
szinte megvásárolhatatlanok. Többen
összeáll nak s hog.y biztosítsák az ered-
ményt, komoly előkészítő órákat adnak
egymásnak. Tagtársi szeretetből a kül-
földre való utazás lehetétlensége miatt
próbálkoztak nyelvkurzusok felállításá-
val is s amennyiben termeket tudnak
majd beszerezni, nivósan fogják ezt is
kifejleszteni. ülvasóterme bőségesen
nyújt olvasni valót. Van zenekari fel-
szerelésük s ezzel kapcsolatosan zene-
karuk, mely sok kellemes órát szerzett
a tagoknak ,a rendezett szerétetven-

dégségek alkalmával; Lahmann György
akadémiai énektanár-karmester vezetése
alatt álló énekkáruk a Szövetség által
rendezett fővárosi és vidéki vallásos-
estélyek alkalmával szaktekintélyele elis-
merését érdemelte ki. Van irodalrni-,
propaganda-, sport- és turisztika szak-
osztálya. Eddig két helyen van alosz-
tálya a Szövetségnek: Sopronban és
Keszthelyen, melyek hasonlóképpen
betöltik nemes hivatásukat és élénk
szerepet visznek e városok társadalmi
életében.

Nagy gondot kell az ifjúságra for-
dítani rninden időben, különösen pedig
napjainkban. Főképpen pedig sokat

. kell gondolnunk egyetemi és főiskolai
ifjuságunkra. Nemsokára tőlük fog
függni egyházunk erőssége, hitbeli
élete és nemzeti nagyságunk kialaku-
lása . . . Lelkészek, orvosok, tanárok,
tanítók, jogászok, mérnökök, művészek,
politikusok, gazdászak, bányászok, ke-
reskedők, bankárok stb. lesznek belő-
lük. Társadalmi s vele együtt egyházi
életünk vezetői lesznek, ha őket eléggé
föl nem fegyverezzük: ha ők nem
készülnek a harcra, vajjon ki fog ké-
szülni? Vajjon kicsoda fogja a veze-
tőkre várakozó munkát elvégezni? Dr.
Raííay Sándor püspök és Győry Lóránd
ny. miniszter díszelnökök nagy figye-
lemmel kísérik a Szövetség munkáját,
ők és más ev. vezetőink támogatják
őket atyai tanácsaikkal. Nagyobb ado-
mányokban, részesítette őket Dr. Raííay
Sándorné Ornéltósága, a dán kartárs-
segélyakció és az ürsz. Ev. Szövetség·
Evangélikus egyetemi és főiskolai ifjú-
ságunk megértette és már is átérezte
a reá várakozó munka fontosságát,
úgy készül, hogy azt becsületesen el
is végezhesse. Adja Isten, hogy e re-
ménységünkben meg ne csalátkoz-
zunk! Sz. Gy.

Tengeren járás..
-- Jövésünkben, rnenésünkben, felke-
lésünkben és lefekvésünkben, mun-
kánkban és piherrésünkben, gondjaink
között és derültebb pillanatainkban ez
az egyetlen kérdés hasogatja most

LMáté 14, 23-33.

lelkünket: mi lesz a mi szegény, sze-
rencsétlen magyar hazánkkal sabban
a mi egyeni helyzetünkkel ?! Ennek
a kérdésnek megoldása azonban egy
másikkal, az alapvető, a nagy, az



Hofmann: Péter a tengeren.

egyetlen, a főkérdéssel Higg össze,
amit most minden magyarnak saját
hazája érdekében fel kell vetnie. Ez
tehát a főkérdés: Mi lesz az én éle-
temre vonatkozóan az örök hazával ?
Én mint ember, mint Istennek gyer-
meke mit művelek és milyen helyet
foglalok el az Orökkévalónak országá-
ban? .- A felelet az első kérdésre
úgy fog hangzani, amilyen bizonyságot
a magyarság egész életét tekintve majd
a mennyei seregek sokasága erre a
másodikra, a íökérdésre tesz. A száraz
tényállás világos. Az út az örökké-
valóságba a földi hazán vezet keresztül.
Olyan lesz a mi ha-
zánk sorsa, jövendője,
amilyen a viszonyunk,
az életünk az örökké-
való javakkal szemben.
Az örök élet országába
pedig Jézus vezet. Az
első kérdésre a felelet
diadal és dicsőség te-
hál. csak akkor lesz,
ha igazán megtaláljuk
Jézust és Obenne
élünk.

Szegény hazánk je-
lenlegi helyzetét és
jövendő feltámadásá-
nak útját semmi sem
példázza jobban, mint
a tengeren járás csu-
dája. A mi hazánk is
hányódik, vetődik a
haragosan viharzó ten-
geren, mint a tanítványok hajója, amely-
ben még nem volt benne Jézus s amely-
lyel szembe fujt a szél. Nekünk is rá kell
lépnünk a tajtékozó hullámokra, mint
rálépett Péter, hogy a vízeken Jézus-
'hoz menjen. Ha megrérnülünk a széltől
s már-már merülni kezdünk, csak erős
hittel, szent vággyal, erős akarással
kell kiáltanunk : _"Uram tarts meg
engem 1" Jézus kinyujtja kezét, meg-
ragad minket s együtt rnegyünk vele
a hajóba. Es ha Jézus belép a mi
hajónkba, eláll a szél, mely ellenünkbe
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fú. A hajóban levők pedig majd le-
borulnak előtte, mert érzik, látják,
hogy velük az Isten az ő Fia által,
aki a teltámadás és az élet.

Nem káprázat, nem képzel et, 'nem
szemfényvesztés, nem ámítás ez, ha-
nem az élet komoly valósága. Az
életnek, a feltámadásnak eme egyedül
reál is és biztos útjára térjünk tehát rá
és felszabadulunk. Ha Jeremiás prófétá
ma közénk jönne, nekünk is azt mon-
daná, hogy: "ne gondoljatok most
erőszakra, a ti felszabadulástok biztos
útja a megtérés, a lelki megerősödés,
az az ú] szövetségkötés, amit én meg-

, jövendöltem -. Ha lé-
lekben megerősö-

dünk, megtisztulunk,
akkor senki sem vitat-
hatja el a mi jogun-
kat, a mi világtörténeti
hivatásunkat. így ké-

szüljünk el arra a
nagy órára, amidőn a
mi erkölcsi erőink bir-
tokában a maga idején
feltétlenül sikerülnie
kell hazánk íelszabadí-
tásának. Az örök élet
útjára induljunk tehát,
hogy hazánknak is
legyen élete.

A Jézus által való
szabadulásnak

nagy eszméjét igye-
keztünk Naptárunk
egészébe mint jellern-

ző színt belevinni. Ezt szolgálja
művészi tökéletességgel különösen
Balázsfy Rezső nagy rajzoló mű-
veszünknek a "Luther-Naptár" szá-
mára készített remek képe, amelyet
mintegy jelen naptárunk uralkodó.
eszméjének kifejezéseképen a boríték- \
lapon helyeztünk el. Ennek az eszmé-
nek a szolgálata érdekében tartjuk
helyén valónak, hogy Naptárunk iro-
dalmi részét Papp-Váry Elemérnének
híres alkotásával a "Magyar Hiszek-
egy" -gyel fejezzük be;

"Hiszek egy!Istenben, hiszek egy ~azában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország felltá~adásában." Amen.
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Utmutat6 a Biblia rendszeres olvasásához.
(A jelen .Útmulaló"-hoz melegen ajánljuk Pröhle Henrik pozsonyi lelkésznek az "Útravaló az élet kenyeréből"
címú könyvecskéjét, mely az egyes. itt fdvett szentírási helyekhez megfeleló_ fohászokat és énekve"éket ,artatm.z.)

Má;usJanuár ! Feltruár I MáC'cius 1 Április

Július i Augusztus I Szept. 1 Okt.ber I November I December

1 Zsid. 13, 8 Máté 6, 33 Jak. 4, 8
2 Ján, 6, 68 " ~4, 42" 4, 10
3" 6, 69 Zsolt. 51, 17" 4, 17-
4 1. Tim. 1, 16 Luk. 12, 34 Zsid. 12, 14
5 Rom. 1, 16 Máté 6, 34 Márk. 13, 37
6 Ján. 8, 12 1. Ján. 4, I Ján. 8, 31
7. Máté 5, 14 Ján. 14, 61" 8, 34
8 Ján. 15, 4 1. Pét. 2, II Zsolt. 32, 1
9» 15, 5 » 2, 15 Luk. 17, 10

10 Márk 9, 23 • 2, 21 l. Ján. 2, 15
11 Máté 11,28 2,25" 3, 1
12 • Il, 29 Luk. 10, 42 Jak. 5, 9
13 11, 30 Zsolt. 23, 1" 5, 16
14 Zsolt. 1; 6» 12, 32 Luk. 15, 18.
15 1. Kor. 3, II Il. Kor. 12, 9 1. Pét. 2, 16
16 Ján. jel. 2, 10 Gal. 3, 26 Márk 2, 17
17 Zsolt. 90, 17" 4, 7 Mikeás· 7, 7
18 Máté 26,:l9" 5, 13 Zsolt. 139, 1
19 Róm. 12, 17. Ezs. 12, 4 " 139, 7
20 • 12, 15 Zsolt. 103, 13 " 139, 24
21 • 12, 14 Luk.' 19, 10 • 124, 8
22 Efez. 5, 14 'Péld. 10, 22 • 127, 1
23 Máté 8, 13 Il. Móz. 15,26 , 73, 24
24 1. Kor. 13, 1 Máté 17, 12 , 73, 26
25 r Jak. 4, 10 , 7, 21 I. Kor. 9, 20
26 Zsolt. 119,105 Ján. 3, 30 Efez. 2, 19'
27 Ezs. 43,' 1 Fil. 4, 13 Efez. 5, 14
28 Róm. 14, 7 Jak. 1, 3 1. Krön, 20,28
29 2. Tim. 2,3 Zsolt. 119, 137
30 Filipp. 2, 5 Zsolt 126, 5
:H • 2, 14 Ján. 20, 29,

Június
Róm. 12, III Zsolt. 104, 24! Jak. 3, 13

12, 17 ,,104, 33" 3, 17
• 13, 14 Ezs. 48, 22 Márk 16, 24

Zsolt. 31, 16 , 49, rs Példab. 17,3
P~ld. 4, 23 • 51, 12 , 16,32

11.32 Ap. csel. 4,1'2 Róm. 5,3
, 15, 16 I Luk. 9, 56 Koloss. 3, 1

1. Kor. 6, 20 I 1. Tim. 2, 4 Ján. 14, 2
Gal. 6, 14 Zsolt. 62, 9 ll. Kor. 5, 1

• 6, 2 ,. 62, 13 Zsolt. 42, 12
6, 4 1. Ján. 2, 3 • 43, 3
6, 8 " 2, 9 • 119, 19

Efez. 2, 8 Ezs. 57, 15 Jer. 31, 3
Ján. 16, 33 JeJ. 3, 5 Luk. ll, 23
Koloss. 3, 15 1. Móz. 32, 26 1. Móz. 12, 2

, 3, 16 32, 10 Ján. 7, 37
, 3, 17 Máté 8, 26. 7, 38

Filipp. 2, 13 Márk' 9, 24" 7, 46
Zsolt. 68, 20 Róm. 14, 1 Róm. 8, 14
Jer. 17, 14 • 10, 17 • 8, 17
1. Kor 15, 57 , 10, 10 Ezs. 53, 5

• 15, 10 Jáu. 15, 26 Zsolt. 86, 11
14, 20» 15, 27 Efez. 3, 17

ll. Thess. 3, 3. 16, 15 Zsolt. 84, 12
• 3, 13 '. 16, 23 , 86, 13

ll. Tim. 2, 31' 16, 27 1. Sám. 16,17
; 2, II Zsolt. 51, 17 Róm. 8, 15
• 2, 19 Efez. 4, 30 Zsolt. 23, 4

3, 14 Péld. 18, 10 • 121, 7
Péld. 15, 33 Jak. 3, S Máté 3, 10

, 3, II

1. Péter 1, 15 Máté 18, 3 Préd. 12, 3 Ezs, 42, 8 II. Kor. 4, 16 Zsolt. 130, 5
1. Kor. 3, 17 Csel. 9. 6 Máté 6, 20 Zsolt. 119,133 " 4, 13 Máté 21, 9
Máté 4, 4 1. Péter 1, 16 tr 25, 15 II. Tim. 1, 7 Józs. 1, 9 tr 13, 12

4, 4 Máté 7, 16 1. KOT.- 4, 2 1, 8 I. Móz. 1, 3 Ezs. 61, 10
• 4, 10 Zsolt. 25, 2i MMé 25, 21 1,14 l. Krón. 29, II Tit 2, 11

Efez. 6, 10 Ezs. 40, 29 Filipp. 3, 12 tr 2, 5 1. Móz. 4, 7 Jerem. 22,29
5, 16 Máté 16, 26 Ján. 21, 16 Róm. 2, 4 Ján, 1, 29 Luk. 21, 2&
5, 26 Zsolt. 104, 27 Róm. 6, 2 2, II 1. Móz. 8, 22 I Ján. 6, 37
5, 5 1. Tim. 1, 15 Zsolt. 60, 14 " 3, 28 Ján. 6, ,41i Jerem. 23, 6

5, 17 Márk. 16,15 Máté 5, 3 5, 1 Zsid. 13, 17 Ezek. 11,19
6, 3 Máté 9, 37 5,4 6, 18 1. Móz. 17. 1 Ján. 1, 12

" 6, 14 ., 9, 38 5, 5 7, 22 Máté 7, 14
1

Jelen. 3, 20
L Thess.' 5, 6 Jeremiás 1, 8 5, 6 8, 35 . II. Móz. 13,21 Ján. 16, 20
1. Móz. 17, 1 Ezs. 6, 8 5, 7 " 12, 5 Ján. 14, 24 Filipp. 3, 20
Zsolt. 27, II Zsolt. 37, 7 5, 8 Ján. 18, 37 II. Móz. 34, 6 " 4, 5

16, 11 Luk. 22, 26 5, 9 1. Ján. 5, 4 Koloss, 3, 9 Jelen. 21, 5
18,2 1. Kor, 10,31 » 5, LO " 5,21 IlI.Móz.19,32 Ámos 8, II
27, 1 Zsolt. 50, 14 Jób. 22,:22 II. Ján. II Koloss.::l, 10 Ján. 4, 14

3S, 19 Préd. 7, 8 Jakab 4, II 1. Kor. 13, 1 IV. M '6, 24-26 Luk. 1, 68
• Ill, 10 Péld. 6. 6' Ján. 13, 7 13, 4 1. Kor. 1, 3 II. Kor. 8, 9

Róm. 1, 17 14, 30 " 5, 39 " 13, 13 Il. Kor, 10, 4 Efez. 3, 14
Zsolt. 141, 4 " 16, 7 Zsolt. 133, 1,3 1. Pét. 4,7 Koloss. 4,5 n 5, 1
II. Móz. 20, 2 ,\1áté 7, 24 Il. MÓl. 33, 18 " 4, 10 V. Móz. 8. 10 Filipp. 4, 4
Luk. 10, 27 1. Pét. 4, 18 Ján. 1, 14 I " 5, 10' Gal. 6, 9 Luk. 2, 12
Jób 2, 101 Péld. 16, 9 tr 18, II I ElS. 43, 1 Ezs. 48, 17 2, 14
l. Sám. 12, 24 " 17,7 Zsolt. 119, 71 Ján. 17, 24 II. Kor. 5, ·10 " 2, 15
1. Ján. 4, 10 " 20, 22 Jerem. 8, 7 Jerem. 17, 9 Máté '20, 19 Ezs. 9, 6
Ján. 15, 16 " 24,!7 Zsolt. 103, 15 " 17, 10 Ján. 9, 4 Luk. 2,30
Róm. II, 36 i 25, II l. Pét. 1,24,25 Máté 5. 16. ll. Pét. 3, 13 2, 19
Ján, 14,201 26, 27 Jáll. 14, 19 Luk. 17, 5 Jelen. 21, 41 2,20

15, 8 17, 27 21, 331
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Evangélikus egyházi tiszti névtár.

Csonka Magyarország nem ország,
Egész ~agyarország '--mennyország!

Egyetemes központi kormány.
Egy.t.m.s ieliigyeíő : br. Solymosy Lajos, Apatelek.

Aradmegye, .gyházi elnbh : Geduly Henrik püspök, Nyír-
egyháza, egyluizi föj.gyzö: Handel Vilmos, Selmecbánya,
világi főjegyző: dr. Szelényi Aladár, Budapest, IV., Ferenc
József rakpart 3, .gyházi aljegyzők: Bancső Antal, Bu'da-
fok és Revész János, Nagybánya, világi aljegyzők: dr.
~eh?czky Antal, Monor és dr. "'Hlder Károly, Eperjes,
ugyesz : dr. Sztehlo Kornél, Budapest, II., Fő-utca 4, pénz-
tárnok: Bendl Henrik, Budapest, IV., Deák- ér 4, leuél-
lárnok: Góbi Imre, Budapest.

Bányai egyházkerület.
Püspök: D. Raffay Sándor, Budapest, IV., Deák-tér 4.

ll. em., f.lügyelő: dr. Zsigmondy Jenő, Budapest, V.,
Zrinyi-utca 14, püspöki IiIkár: Bezegh Sámuel, másod-
lelkesz : Csengődy. Lajos.

1. Arad-békési esp.: D. Szeberényi Lajos Zsigmond,
békéscsabai lelkész, felügyelő: dr. Sailer Vilmos ügyvéd,
Békéscsaba.

2. Bácsi esp.: Wagner Gusztáv Adolf újverbászi lelkész,
alesperes : Dedinszky János dunagálosi lelkész, felüiye/ő:
dr. Lelbach L., másodfelügyelő : Kíss Gyula.

3. Bánáli esp., Doleschall Lajos lajosfalvi lelkész, fel-
ügyeló: br. Ambrózy And'or. .

4. Békési esp.; Kovács Andor orosházai lelkész, iel-
ügy.lő: Dr. Bikády Antal, Orosház a.

5. Budapesti esp.: Kaczián János budapesti lelkész,
VII., Felsőerdősor 5, f e, ügydő: báró Radvánszky Albert,
Budapest, VIlI., Ullöi-út 16

6. Csanád-csongrádi esp.: Petrevles Soma szentesi lelk.,
f.lügyelő: dr. Gerhauser József, Szeged.

7. Pestmegyei esp.: Kruttschnitt Antal soltvadkerti lel-
kész, alesperes : Blatniczky Pál cinkotai lelkész, felügyelő:
báró Prónay György, másodf.lügyelő: Dr. Kralovánszky
László, Csév.

8. Turóczi esp.: Skrovina O tó turóczszentmártoni lel-
kész, alesperes : betölte len, felügyeló: VanovÍcs János.
Turóczszentmárton.

9. Zólyomi esp.: Bakay Péter nagyócsai lelkész, al-
esperes:. Vitális Gyula breznó bányai lelkész, felügyelő:
Csipkay Károly kir. közig. ítélőbiró, Budapest.

10. Horvál-szlavón egyhdzmegyei esp.: Morgenthaler
Ferenc újpázuai lelkész, al rsperes : Veres Adám beskai
lelkész, felügy.lő: Keltenbach András. Sidski-Banovci.]

Dunáninneni egyházkerület.-
Püspök: Elhalálozás miatt üresedésben, fe!jigyeló: dr.

Kéler Zoltán, Budapest, püspöki titkár: Kirchner Rezső
missziói lelkész, másodlelkész : üresedésben, fój.gyzők:
Pröhle Henrik alesperes, Pozsony, Sziklay Ottó, Pozsony,
jegyzők: Kiss István esperes, Sámsonháza. dr. Stranyovszky
Sándor, Balassagyarmat, főügyész: dr. Trsztyénszky Ferenc
pozsonyi ügyvéd, főszámvevő: Kalenda János, Nagy-
szombat, ellenőr: Steiezer Endre .. Pozsony, levéltáros: Iic.
dr. Schmidt K. Jenő csperes, pénztáros, Wichmann Adolf,

1. Barsi esp., Bándi Endre lévai lelkész, íeliigyelö :
Bodó János, Aranyosmarót.

2. Fehérkomáromi esp.: Jánossy Lajos komáromi lel-
kész, felügyelő: dr. Kail Antal kir. kúriai biró, Székes-
fehérvár.

3. Mosoni esp.: Seybold Károly zu rányi lelkész, f.l-
ügyelő: dr. Steltzer Mátyás.

4. Nagyhonti es p.: Handel Vilmos seirnecbányai lelkész,
alesperes : Krupecz István hontudvarnovi lelkész, fel-
ügyelő: elhaláloeás folytán üresedésben.

5, Nyitrai esp.: Szeker-la Pál lubokai lelkész, felügyeló:
dr. Simkó Lajos, Szenicz.

6. Nógrádi esp.: Kiss István sámsonbázai lelkész, al-
esperes: Henriczy Béla poltari lelkész, íelűgyelő , Okoli-
csányi Gyula, Budapest, X., Delej-u. 10, másodfelügyelő :
Rákóczy István, Ballassagyarmat.

7. Pozsonyvárosi esp.: dr. Schmidt K. J. pozsonyi lel-
kész, al esperes: Pröhle Henrik pozsonyi lelk., felügyelő:
dr. Samarjay Emil, Pozsony, Haffner-ut 8, esperes-másod-
f./ügy.lő: dr. Polner Ödön.

f78. Pozsonymegyei esp.: He. Daxer Henrik bazini lelkész,
alesperes . Krahulecz Aladár grinádi lelkész, felügy.lŐ:
Lénhárdt Károly, ModoI.

9. Trencséni esperes : elhalálozás miatt üresedésben
íeliigyelő : dr. Stúr Károly ügyvéd, Trencsén. '

Dunántúli egyházkerület.
Püspök: Kapi Béla szombathelyi lelkész, felü.~y.lő: dr

Berzsenyi .Ienó, Kemenessömjén [Vasm.], püspöki titkár:
Lásaló Miklós, Szombathely, püspöki másodi lk sz: ürese-
désben, főszámvevő: Szabó Kálmán He. tanár, Sopron,
al~zámvevö: Ihász Ferenc tan. kép. tanár, Sopron, pénz-
táros: Weisz Kornél, Sopron, levéltáros: Bothár Dániel
fögimn. tanár, Sopron.

1. Felsősoproni esp., Scholtz Ödön ágfalvai lelkész.
felügyelő: dr. Zergényi Jenő, Sopron.

2. Alsósoproni esp., Hérmcs Lajos farádi lelkész, fel-
ügyelő: dr. Ajkay Béla, Répczelak.

3. Felsóvasi esp.: Beyer Teofil Ialső lövői lelkész, al-
esp -res: Rájter János kukmérí lelkész, felügyelő: rohonci
Pranger György, Rohoncz, másodielii-yels» dr. Schnellor
Aurél ügyvéd, Kőszeg.

4. Kozépoas, esp.: Zenger Béla körmendi lelkész, fel-
ügyelő: dr. Lászl6 Kálmán ügyvéd, Szombathely.

5. Kemenesaljai esp : Varga Gyula vönöcki lelkész, f.l-
ügyelö: Radó Gyula nyug. várm. főjegyző, Szomb athely.

6. Veszprémm?f.!.yei esperes , Takács Elek homokbödőgei
lelkész, felügyelő: dr. Kluge Endre, Papa.

7. Győ'rmegyei esp.: Pálmai Lajos győri lelkész, Fel-
ügyelő: dr. Fischer Gyula, Györ.

8. Zalai esp.: Magyari Miklós kapolcsi lelkész, fel-
ügy.lő: Csemez Elek, KöveskálIa.

9. Somogyi esp., Németh Pál vései lelkész, felügyelő:
üresedésben.

10. Tolna-baranya-somogyi esp.: Horváth Sándor paksi
lelkész, olesperes SchölI Lajos hidasi lelkész, felügy.lő
Mechwarth Ernő, Belecska.

Tiszai egyházkerület.
Püspök: Geduly Henrik riyiregyház ai lelkész, felügy,lö:

üresedésben, püspöki titkár: Hronyecz József, Nyíregy-
háza, egyházi főj.gyzö: Paulik János rryiregyházai lelkész,
világi: dr. Zelenka Lajos kuriai bíró, törvényszéki elnök
Nyíregyházáu, jegyzők: Kemény Lajos osgyáni lelkész.
Fábry Viktor eperjesi lelkész, gömöri Szentiványi József,
Beje és dr. Mikler Károly jogakad. dékán, Eperjes, pénz-
táros: Bányai Béla. Nyíregyháza, pénztári ellenór : Ober-
lander Zsigmond, levéltáros irodai!!azgaló: Hronyecz Jőzsef,
Nyíregyháza, számvevö: üresedésben.

1. Arvai esperes : Novák Pál alsókubini lelkész, fel-
ügyelő: CsilIaghy István. Isztebne.

2. Brassómeeyei magyar esp.: Bohus Pál apáczai lelkész,
felügyelő: dr. Papp Endre ügyvéd, Hosseulalu-Alseeg.

. 3. Gömöri esp.: Terray Gyula rozsnyói lelkész, al-
~ esperesek: Bartholomeidesz Lászlö lelkész, esetnek. és

Hoznek Lajos lelkész, Nagyröcze, felügyelő: üresedésben.
4. Hegyaljai esp.: Tóth József fancsali lelkész, Iel-

ügyelő: Szepesszombati Zsadányi R6bert kir. táblabíró.
Kassa.

5. Kishonti esp.: Gyürky Pál rimaszombati lelkész, fel-
ügyelö: Medveczky Sándor kir. közjegyzö, Rimaszombat.

6. Liplói esp.: Simkovics János hybbei lelkész, fel-
ügyelő: Ruziák János, Liptöszentmikl6s.

7. Sáros-zempléni esp.: Liptai Lajos eperjesi lelkész,
alesperes : üresedésben, Izlügyelö: Szentiványi József
birtokos, Eperjes.

8. Tálraaljai esp., Kallath Károly lelkész, Szepest6lfalu,
felügyelő: dr. Lersch Komél ügyvéd, Szepesszombat.

9. Tiszauid iki egyházmegyei esp., üresedésben, alesperes :
Paulik János, nyiregyházi lelkész, felügyelő: dr. Meskó
Lászlö, Nyiregyháza. .

10. Supesi városi esp.: Kübecher Albert leibiczi lelkész,
alesperes : Szontagh Sándor lelkész, Szepesváralja, Fel-
ügyelö: Münnich Kálmán bányatanácsos, Igló.
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A Magyarországon rendesen larlalni szokott orsaágos]
. vásárok jegyzéke. *)

Abaujszántá Ab-Tm. Nagycsüt. juI. 13 okt. 4
és dec. 6 megelőzőleg 1 nap állatvásár.

Abony Pestm. máj. 30, aug. 20 és nov. 30-át
megél. vas. és hétf. országos vásár.

Acsa Pestrn. ápr. 15 és okt. 29.
Adánd Somogym. Laet. vas. ;Nep. Jánes, Ur-

szine vált. és Mindsz. napot mag. fogl. hét
hétf. A vásár 2 napig tart.

Alberti Pestm. máj. 16, jul. 13, nov. 5-ét megel.
vasárnap és hétfőn.

ALM Vasm. márc. 19, pünkösd előttí hétfő
október 8 és december 13.

Alpár (Pestrn.) Virágvas. és okt. IO-ét megeI.
vasárnap és hétfő.

Alsódomboru Zalam. rnárc. 19. máj. 16, jul. 13
és december 9.

Alsólendva Zalarn, jan. 25 Miserere hét. csüt.
Nagycs. Pünkösd utáni, hétfő, okt. 28, Kara-
c-ony előttí csüt, jul. 28 és aug. 28.

Alsónémedi Pestm. ápr. 2, juI. 4, szept. 2,
dec. 3, vasárnap és hétfőjén.

AIsóőr Vasm. Husvét után 2. hétfő, aug. 10,
november ll.

.Alsópály Vásm, febr. 3, máj. 4, szept. 4, nov. 4.
Alsóság Vasm. ápr. 4, máj. 25. szept. 21, nov.

5. Ha ünnepre esik, következő nap.
Apátfaltra Csanádm. ápr. 24, jul. 26, szept. 8

és nov. 25. ut. hétfő és kedd napon
Apostag Pestm. jun. 24 és okt. 12. megel. vas.
Arpás Sopronm. juI. 6, okt. II.
Asszony ja Győrm. máj. 9 :és szept. 14.
Aszód Pestm. áldozócsüt, Szt-lstván és Szt.-

Márton utáni péntek.
Babócsa Somogym. márc. 19. Szt.-Háromság-

vas. utáni hétfő, aug. 21 és nov. 30.
Banonya Zalam. máj. 19, szept. 4.
Baja febr. 14 megel. vasárn. ápr. 24, jul. 22,

szept. 21 és dec. 6. Ha a 4 utáni határnap
a hét közepére esik, az illető vásár a meg-
előző vasárnapra következö hétfőn tartatik.

Baksa és Győrja Zalam, máj. 4 és szept. 14.
Balassagyarmat Nógrádm. jan. 6 és febr. 2.

napját megeI. hétfő és kedd, ha hétfő v. kedd
ünnepre esnék, a követk, 2 napon, Laetare
vasárnapot követő hétfő és kedd, május 1
megel. _hétfő és kedd, jun. 26, ha vasamapra
esik, a követö hétfő és kedd, ha szornbatra
esik, a megel. hétfő és kedd aug. 20, megel.
hétfő és kedd, ha vasárnapra esnek, az ezt
követő két nap, szept. 29. Ha utóbbi nap
vasárnapra esik, a következő, ha más napra
esik, a megeI. hétfő és kedd, nov. 1. megeI.
hétfő és keddi napon.

Balatonjüred Za Iam. jan. 14, ápr. IS, jul. ll,
szeptember ll.

Balkány Szabolcsm. április 1, julius 1, nov. 1,
és dec. 25 napot megel. kedd orsz. kírakó-
és állatvásár.

Bánok-Szt.-György Zalam. ápr. 24. jun. 24,
augusztus 3, november 2!J.:;

,
*) A vásárjegyz éket a papirhiány miatt ez alkalommal is csak a .Luther.NaptÚ- jelenlegi olvasó körére v.ltl tekin-

tettel kli7.ö jük. Ahol esetleg hiány van, b. olvasóköz önségűnktől a jövőben való pótlás céljából szives értes ítést k érünk.

Barátjalva Vasm. Husvét kedd, -ju'. 2, aug.
Nagyboldogasszony utáni nap, nov. Boldog-
asszony avatása napján.]

Barcs Somogym. ápr. 1, jun. 24, szept. 2, dec. 9.
Báta Tolnam. ápr. 9 és okt. 15 magában fog-

laló hét hétfőn.
Bátaszék Tolnam. márc. 1'9, jun. 16, szept. 24

és október 28, megel. hétfon. '
Báté Somogym. márc. l O,má]. 25, aug. 29, okt. 9.
Battonya Csanádm. Judica, v. fekete vasárnap

előttí, jún, 29 utáni, nov. S-ike elötti szorn-
bati napon állatvásár, vasárnap kirakóvásár.

Battyánd Vasm. júl. l O, szept. l O, ha e napok
ünnepre esnek, az utána követő hétköznapokon,
május 28 és november 10.

Battyánfalua Vasm, márc. 26, pünkösd előtti
kedd, julius 2, augusztus 16, október 8.

Becsehely Zalam. márc, 19, máj. 11, szept. l
és október 13. I

Bécz Somogym. május 23, október 4.
Békés marc. 24, jun. 20, szept. 20, vasár, vagy

ha nem vasárnapra esnék, megel. vasárnapon.
Békéscsaba márc. 3, juI. 1, okt. 26, dec. 2-ik

advent vasárnap .
Berezei Szabolcsm. febr. 16, jun. 2, aug. 24, ok1.15.
Berencs Szabolcsrn. jul. 2, dec. 18.
Berettyóújjalu ápr. 24, aug. 15, okt. 9-ét megeI.

és jun. 21 mag. fogl. héten szerdán és csütört.
Berki Somogym. Husvét utáni kedd, junius 27,

augusztus 10, szeptember 25.
Bicske Fehérrn. jan. 25, máj. 3, szept, Szt -Máté

evangelista, jul. Jakab nap het. kedden es szerd.
Bodajk Fehérrn. ujév után, jun. 29-ike. után,

Szt.-Mihály napja utáni hétfőn. .
Bonynád márc.6, máj. 1, jul. ID, szept, 4 magá-

ban foglaló és december 8, első héten hétfőn
és kedden ..

Borostyánkő Vasrn. bőjt. 2. hétfőjén május 3,
jun. l O, szept. 14-16.

Bő febr. 6, máj. 9, aug. IC, okt. 4.
Budapest balparti rész: (IV-IX kerület) márc.

2. vasárnapján. (József), május utolsó vasár-
napján (Medárd), aug. 3-ik vasárnapján (János
lefej.) nov. I-ső vasárnapján (Lipót) kezdődik
és tart 14 napig. Az előtte való héten az
elővásár tartatik. Jobbparti rész: (1-11. ker.)
Négy országos vásár, a balparti vásárok
után egy héttel s egy hétig tartanak: lll.
kerület febr. 16, máj. 25, aug. 15, nov. 1. -
A marha és lóvásárok a vásár második heté-
ben, vasárnap tartatnak. Ezeken kívül Szt.-
György előtti vasárnapon, valamint okt. első
hetében vasárnap, hétfő és kedden, még
további két országos lóvásár. .

Bükösd Somogym. aug. 5, Ni-Bold-Assz. utáni
vasárnap.

Bükösd Baranyarn. márc. 25, Szent-Háromság
utáni hétíőn, okt. 4 es nov. 11.

Büsü febr. 16, ápr. 28, jun. 8, aug. 21. Ha e
napra ünnep esik, a rákövetkező napon.

Csabrerutek Zalam. jun. hó első hétfőjén, csonka

t



csütörtökön, aug, 10, Lőrinc napján, ha vasár-
napra esik, az ezt követő hétfőn.

Csákány Somogym. augusztus 15.
Csákány Vasm. febr. 25, máj. 2, jun. 8, aug.

6, szeptember 8 és 29, november 25.
Csáktornya febr. ,3, Virágv. utáni hétíön, jun.

30, aug. 3, okt. 13, nov. 25.
Csákvár Oculi vasárnap utáni hétfőn, Rogate

vasárnap után és Anna hetében hétíőn . és
kedden és dec. 6-a hetében héttőn és kedden.

Csanád febr. 14, máj: 7. okt. 16, nov. ll.
Csepreg Hamvazószerda utáni csütörtökön; Nagy-

péntek, Exaudi, jun. 29, jul, 22, szept. 29,
Karácsony előttí csütörtökön.

Csernek Vasm. máj. IS, jun. 28, nov. 6.
Csengrád márc. 1, máj. 1, aug. 25, dec. 10-ét

megelőző vasárnap.
Csoma Sopronm. jan. 6, Gergely-nap Fülöp-

Jakab-nap, Szt.-Iván, Szt.-Mihály és Szr-Már-
ton napján. Ha e napok péntek vagy szorn-
batra esnek, a kövétkező hétfőn.

Csogle Veszprémm. marc, 12, jun. 23, okt. 9.
Csúz·Komáromm. márc. 12 és okt. l ő-ík het. hétf.
Csurgó Husvét után, Pünkösd után kedd. szept. 1.
Czecze Fekete vasárnap utáni hétfőn, Lőrinc

nap és Miklós nap utáni hétfőn.
Czegléd jan. IS, ápr. 19, jul. 22, nov.!. napját

megelőzőleg vasárnap és hétfőn.
Czell-DOmölk lásd Kís-Czell,
Czirkovlány Za Iam. Szent-Lőrinc napján.
Dabas Pestm. febr. 18, máj. 1, aug. 3, nov. 1.

előző vasárnap és héttőn.
Darány márc. 9, aug. 18, nov. 5.
Debreczen a Remete Autal, Szt.-György Nagy-

boldogasszony és Dénes napokról nevezett
orsz. vásárok 8 napon át tartatnak, még pedig
a következő felosztással : A vásár ugyanis
fentnevezett határnapokat megel. hét hétfőjén
kezdődik 'és pedig nyersterrnényekre és ipar-
cikkekre nézve az egész 9 nap alatt; ezen-
kívül az első héten csütörtökön és pénteken
juhvásár, szombaton és vasárnap sertésvásár,
a második, t. i. az illető határnapot magában
foglaló hétnek hétfő és kedd napjain pedig
marhavásár is tartatik, a hortobágyi pusztán
jun. 20·án országos állatvásár.

Derecske Sopronm. márc. 12, jun. 24, nov. 30.
Deoa-Vanya jan. 17, ápr. IS, [ul, 5, okt. 12.

Ha valamelyik vásár a hét köznapjaíra esik,
az előző szombaton és vasárnap tartatik.

Devecser jan. 25, máj. 1, aug. 6 és november
1. napja előtt héttőn és kedden.

Dioény Nógrádm. jan. 2, máj. 1, jun. 24,
aug. 10, okt. 18. '

Dobra Vasm. Szt.-István utáni és november
1. utáni első hétfőn.

Dobronok Zalarn. Urnap után hétíőn, jul. 25.
Dombóvár 0-. vizkereszt utáni hétfő, Szent-
. György, Szent-Péter napja nov. 30.
Dorozsma Csongrádm. ápr. 7, jun. 29, szept.

16, december 8 elöttí vasárnap.
Döbrőköz Tolnam. Virágvasárnap előtt, István

ki.tál'j utáui. hé.t\öu.
Duna-Adony Fejérm. ápr. '2, jun. 1ő, szept, 15,

november 24.
Duna/oldodr márc. 25. Pünkösd. és aug.' 20

és november I. követő hétfőn.
Dunapataj febr. 19, ápr, 14, jun. 29, okt. 4

és dec. 1.3 előtti vasárnap.
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Dunapentele Szt.-György napi, Szt.-Háromság

vasárnapi, Kisasszonynapi hét hétfői napján
és az első Adventvasárnap utáni héttőn.

Dunavecse febr. 14, máj. 6, jul. 26, szept. 29,
megél. vasárnap és kedden.

Egyed máj. 1, okt. 20, ünnep- vagy vasárnap
es etén utáni hétfőn.

Enying Veszprémm. febr. Sexagesima vasárnap,
jun. Margit, szept. Kisasszony, dec. Apró-
szentek hetében hétfőn.

Esztergom rnárc. Gergely, máj. Orbán, aug.
Lőrinc, okt. Simon Juda hetében mindig
hétfőn és kedden.

Fadd Tolnam. marc. 12-ét, okt. Iő-ét megeI.
hétíön és jul. 25-re eső v. ezt követő héttőn.

Fehértó Uj-Szabolcsrn. jan. 28, jun. 8, a~g. 26,
november 20 hetében csütörtökön.

Fels6lendva márc. 28, jun. 20, aug. 16, szept.
29, november 30.

Felsőlövő Vasm. Hushagyó hétfőn, Pünkösd
előtti héttőn, szept. 20, nov. 19.

Felsőőr Nagy-bőjt 2·ik hetében, Husvét utáni
2. szerdán, Portiunkula és Demeter hetében
szerdán.

Felsőpulya a bőjt' közép hetében csütörtökön,
Pünkösd, Nagy-Boldogasszony és november
ll. előt ti csütörtökön.

Felsősegesd rnárc. 30, [ul. 2. utáni hétíőn,
szeptember 8, november 25.

Felsőszölnök Vasm. jan. 1, máj. 1, jun. 1.
Félegyháza Kískunrn. jan. 20, márc. 19, máj.

27, aug. 18; okt. 4. Ha vasárnapra esik az
elötti napon.

Fertő-Szt.-Miklós Bőjt 3-ik hétfőjén. Pünkösd
után kedden. Máté és Miklós utáni napon.

Fokszabadi Veszprérnm. márc. l-ét és okt.
l-ét magában foglaló hét hétfőjén .•

Földeák Mátyás nap, .Cantate- és .Orangyal '
vasárnap és Boldogasszony fogant. el. hétíön.

Fülöpszállás ápr. 8-9, jun. 17-18, szept. 5,
december 6.

Fűred Balaton, jan. 14, ápr. 15, jul. Il, szept. 11.
Füred Tisza, jin. 4, ápr. IS, aug. 4, okt. 3.

hétfőjén vagy ·előtte héttőn. ,
Fűzesabony márc. 12, jun. 12, szept. 12, dec.

12, héttőn vagy előtte hétfőn.
Füzes-Gyarmat márc, 29-30, junius 10-11,

aug. 25-26, okt. 24-25.
Galambok feb. 16 és aug. 2.-a elötti hétíőn.
Gesztely Zemplénm. jan. 25. Pál ford. ápr. 12.

Gyula, jun. 29 Péter-Pál, okt. 26. Demeter
hetébe eső keddi napokon.

Gá/os Husvét után és Urnap után következő
. hétíőn, december 21. .
Göd(J[[ő máj. 20, jun. 29, okt. 1, dec. 13 köv, hétf.
Gyanajalva febr. 14, máj. 12, aug. 23, nov. 25.
Gyékényes Somogym. máj. 1 és okt. 31.
Gyoma rnárc. 10-11, jun. 1-2, aug. 15-16,

november 15-16.
Gyongyösmellek Somogym. ápr. 5 és okt. 5-iki

hétfő és kedden.
Gyonk Hushagyókedd előtt, Pünkösd előtt

<:.s.ü\i:lt\.i:I'i.,i:ln., au.'il,. é." n.Cl'l. e\.". c."Ü\\:>,\\:>\<..é".
Oyör jan. 1'0, lPiros'Ka) hét, a Nagy hét első 3

'napján, az Urnap, juJ. 22-ike, Magdolna, <végre
szept. 8, (Kisesszony) és nov, 25, (Katalin)
hetének első három napján. '

Győrasszonyja máj .. 9-ét magábanfogl. hétlőn
és szepternber l-l-érr.:
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Győrszentmárton József napot magábanfoglaló

csütörtökön, Lőrinc napot magában fogI. csüt.
Gyula Békésm. Pál fordulat 'jan. 25) megel.
~ héten, .Exaudi" vasárnap, jul. 22,és szept. 8.

elötti hétben szerdától vasárnapig.
Gyulakeszi Zalarn. ápr. 24, jun, 4, szept. 8 és

29, november ll.
Hajduböszörmény febr. 3, ápr. 1, jun. 26, aug.

25 és november 19. hetében hétfőn.
Hajdunánás marc, 19, <jul, 16, szept. 14, dec.

4. hetében szerdán.
Hajós márc. 25, jun, 29 és szept. 29. u. vas.
Halas Pestrn. márc, 25, jun. 29, szept. 1, nov.

9-ike előtt vasárnap és hétlőn.
Halászi Mosonm. febr. 24, jun. 27.
Harka jun. 29, aug. 24.
Hatvan febr. 2, ápr. 28, jun. 2, aug. 31, okt.

2 és nov. 5. hetében vasárnapon és hétlőn.
Háromfaágarcu márc. 1, máj. 6, aug. 30, nov. 19.
Hegy/alu jim. 8 és nov. l l-ike utáni szerdán.
Hegykő Sopronm. Husv. e. és Szt -Mihály u. hétf.
Hetes Somogym. márc. l-ső hétfője, máj. l-ső

csütörtökje, jun.3. és ju!. 4. hétfője ..
Hetés Zalam. Husvét utáni kedden, A1dozó

csütörtök előtti szerdán, jul. 27.
Hédervár Husvét utáni kedden, Urnap utáni,'

s ept. 8, (kísasszony) utáni. és november 25.
utáni· hétfőn.

Hidegkut Vasm. Virágvasárnap utáni és Szerit-
háromság vasárnap utáni hétfőn, szeprember
Rupert, november Márton nap.

Hidvég Raba-, Vasm. Viz kereszt, Virágvasárnap,
Ker.-Szt.c.Iános és Szt-Ferenc hitv. u. hétfőn.

Hódmezővásárhely jan. Jézus nevenapja utáni
vasárnap es hétfőn, márc. József, Urnap, juI.
apostolok- oszlása és okt. Szt.-Gál nap elötti
vasárnap éshétfön

Horgos Csongrádm. febr. és máj. második és
. november hó harmadik hetében hétfőn.

Hosszupereszteg márc. 4, máj. 5, jun. 30, aug. 21.
Högyész Pál fordulat, József, Péter és Pál és

Lipót hetében szerdán és csütörtökön.
IgallSomogym. ápr. 24, jun. 24, szep. 1, okt. 28.
Iharosbérény febr. 24, máj. 16, juI. 26, szept. 21.
Ikervár márc. hó első szerdáján, szept. 21 és

dec. 21 el. szerdán.
Iregh Tolnam. Balázs Szt.-György, Kísasszony

és Katalin hete hétf.
Irsa Pesírn. 'febr. 14, jun. 15, szept. 1, dec. 13.
. Mindig vasárnapon. .

Istvándi Sernogyrn. ápr. 27, jun. 8, aug. 29, okt. 28 ..
Isztimér József, Zsuzsanna és Mindsz. hete hétf.
Itránegerszeg jan. 6 utáni szerdán és ápr., jul, és
. október hónapok első szerdáin. ..
Iván Sopronm. Szt.-Pál, Husvét után 2-ik kedd,

Bertalan nap és Mindszent utáni kedd.
Izsák márc, 1, jul. 1 es okt. el. vasárnap és hétf.
Jánosháza Vasm. márc. 19, Pünkösd el. hétf.,

aug. 23, nov. 15.
Jászlajosmise Pestm. máj. 26·át és szept. 15-ét

megel. hétfői napokon.
Kabold március 8, augusztus lü, .
Kadarkut Somogym. Istenes János el. kedd,

Szt.-Iván el. hétf., Bertalan el. hétí., Imre
el. ·hétf.

Kalocsa márc. 19, mái. 19, jun. első vasárnap
éshéfí., aug. 15, nov. 15, nov. 30. hetében
első 2 napján. .

Kapolcs Zalam. máj. 10, okt. 23.

, \

Kaposmérő febr. 10, ápr. 1, máj. 16, jun. 1-4.-,
augusztus ll, szeptember 30.

Kaposvár Somogym. márc. 26, jun, 29. el.
hétf., szept. 4, nov. 2.

Kapuvár Sopronm. jan. 25 utáni hétfőn, marc,
19, Urnap utáni hétf., Terézia Lucza utáni hétf.

Karád márc. 12, 'máj. 4, jun. 27, szept. 29.
Karmacs Zalarn. máj. 3·ika és nov. l-e ut. kedd.
Káláz febr. 1, Husvét el. hétf., jun. 27, szept,

26, dec. 19. het. hétíőn.
Káptalan- Tóti Zalarn. rnárc, 19.
Kecskemét márc. 12, máj. 10, aug. 10, szept.

26,' nov. 25. Az országos vásár míndíg héttőn
tartatik, ugy azonban, hogy ha a vásártartásra
kijelölt fennebbi napok 'valamelyike vasárnapra

( esik, akkor a vásár utána követk. hétfőn,
ha a hét utolsó napjainak valamelyikére esik,
akkor az azt meg el. hétfőn tartatik.

Keczel Pestm, Husvét utáni vasárnap és hétf.,
, Illés és Demeter el. hétf., okt. 26-át követő

vasarriap és héttőn.
Kercseliget Somogyrn. márc. 24, máj. 15, aug.

16, október 15.
Kerkaszentmiklós febr. 16, ápr, 23, [un. 10,

augusztus ti utáni keddi napon.
Kertes Vasm. Aldozócsütörtök el. nap, aug. 13.-
Keszthely: Zalarn. jan. 6, Husvét utáni, Urnap

utáni, aug. 19. utáni, szept. 21 és Szt.-Márton
utáni csütörtökön.

Kémend Áldozócsüt. és Erzsébet nap el. szerdán.
Kéthely Vizkereszt utáni, Adorján nap utáni,

Dömötör nap utáni hétf.
Kiliti Somogym. máj. 2·át és jul, 2·át magába

foglaló hét hétfőjén.
Kisbér ápr. 24. hetében, jun. Szt.-Iván nap,

. aug. Nagyboldogasszony nap és novernber
Szt.-Márton hete csüt.

Kis-Czell Vasm, bőjt 2-ik hétfőjén, rná]. 16;
szept. 1,' október 24. Ha ünnep köv. nap .

Kis-Komárom Zalarn. Szt.-György, Szt.-Pál és
Katalin el. hétf. •

Kis-Köros Pestm. febr. 24-25, máj. 1-2, aug.
1-2, okt. 18--19. hetében vasárnap.és hétf.

Kismarton Oculi vasárnap, Exaudi vasárnap,
Vasas Szt. Péter és október 4 után az első
hétfői napokon. .

Kismarton-Váralja Sopronm. márc., jul., szept.
és december hónapok első hétfőjén.

Kistelek Csongrádm. jan. 13, ápr. 16, juI. 7.
okt. 20 el. vasárnap és hétfőn .

Kis-Ujszállás marc, 19-20, jun. 30, szep.
5, dec. 3, el. vasárnap és hétfőn.

Kis-v árda márc. 17, máj. 23, jun. 16, szept. 1.
novernber 1. hetekben hétf. 'és karácsonyt
megel. héttőn. ,

Káka febr. 22, jun. 22, szept. 22, nov. 22. hete
vasárnap és hétfón. '

Komárom 'Fülöp·Jakab Péter-Pál, Rókus, Szt-
Ferenc és András hetében és pedig a barom-
és elövásár hétfő és keddi napokon, a fó-
vásár szerdán és csütörtökön.

, Kányi Tolnam. ápr. 12 és okt. 9. hete szerdán.
Kottori Za1am. marc. 9, jun. 27, szept. 30,

nov. 30, máj. 5 és szept. Iő-ét köv. vasárnap.
Kazár Rácz.- márc. 13, máj. 1, jun. 26, okt. 16.
Kőhalom Sopronrn. farsang utáni hétfön, Hus-

vét utáni 3-ik és jun. hó utáni hétfőn.
Kölesd Tolnam. Judica, Szent-Gotthárd, Szerit-
=László és Szent-Márton hete kedd, '
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Kapcsény Mosonm. Simon és Juda napját
köv, hétf.

Kormend febr. 2, rnárc. 12, ápr. 5, május 10,
jun. 24, jul. 20, aug. 20, szept. 21, okt. 18,
november 11, december 15.

Kör(js-Ladány máj. ID, jun. 28, szept. 15.
Kör(jshegy márc, és aug. hónapok utáni

keddi napján.
Köszeg Vasm. Virágvasárnap el., Pünkösd el.,

Jakab el., Egyed utáni, Orsolya el. és a 3-ik
advent vasárnap utáni héttőn.

Kooeskálla Husvét után kedden, Áldozócsüt.
után pénteken. Lajos után hétfőn.

Kövágó-Ors Zalam. aug. 17, nov. 5.
Kutas ápr. 5, jun. 30, jul. 31, szept. 6.
Kürtn Komáromm. márc. első, jun. 3-ik, aug.

első és okt. első hétfőjén.
Kuzma Vasm. Áldozócsütörtök.
Lajosfaloa Mosonm. jan. 25, máj. 25,. Ker.

felmagasztalása.
Lajos-Komárom. Veszprémm. febr. és jun. utolsó

csütörtökén. Szt.-lstvan hetében csütörtökön
amennyiben Szt.-István csütörtökre esik, e
napot meg. napján, nov. második csütörtökén
kirakodó és állatvásár egy napon.

Lajtafalu Pál ford., Márkus t felmagasztalása.
Lajta-Szt.-Miklós Laetare, Péter Pál, Terézia

és Miklós utáni kedden.
Lelle Somogym. Husvét és Pünkösd u. kedden,

Kisasszony el. hétf., Farkas nap.
Lengyeltóti julius 5.
Lepsény Veszprémm. Orbán és Terézia nap

hetébe eső hétfőn.
Letenye Zalam. febr. 24, jun. 2, jul. 29, aug. 25,

okt. 6 és dec. 25-ét megel. keddi napon.
Lébény Mosonm. jul. 25, nov. 4, köv. szerdán.
Legrád Zalam. márc, 12, Szt.-Háromság napján,

aug. 24, nov. 2, dec. 13,
Léka Vasm. febr. utolsó hétfőn, május 2 és

szept. utolsó hétíön, december Miklós, Mária
ne •.-e napján.

Lenti Zalam. febr. 22, ápr. 10, dec. 6.
Leseneze-Tomaj Zalam. jul. 26.
Locsmánd Sopronm. Husvét, Szt.-Vida, Kálmán

és Karácsony el. hétf.
Loók Husvét után 3-ik szombat, aug. H..
Lózs Husvét el. két héttel eső hétf.; Úrnap

el, Szt-István utáni és Karácsony el. hétf.
Lovasberény Fehérrn. Nagyhétben és Pünkösd

el. hétf., szept. l l-iki hetében és Dömötör
utáni hétfőh. .•.

Louász-Patona ápr. Rezső, jun. Antal, au~.
Agoston és nov. Erzsébet napok hetében
hétf., ünnep esetén a köv. napon.

L(jvö. lásd Zala-, Sopronlövé.
Madar jun. 8-9, aug. 24~25.
Magyarboly jan. 6, máj. 16, jul. 25, szept. ~,

okt. 20. Ha e napok vasár- vagy ünnepnapra
esnek, a reá követk., ha pedig csutörtökre.
péntekre vagy szornbatra, a rnegel. hétfőn.

Magyar-6vár jan. 6. máj. 5, aug. 1, szept. 21
és okt. 28 hetében héttőn.

Majs Baranyam. jan. 20, máj. 1, aug. 29, okt. 10.
Makó Csanádm. Judica vasárnap el. szornbat,

jun. 24, aug. 19 és nov. J.9-iki el. szombat,
vasárnap és hétlőn.

Marczali márc. 26, máj. 1, jul. 25, szept, 4,
november 5.
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Szt.-Margit,Marczaltö' jan. 25, Szt.-György,

nov. 5-ét köv. csütörtökön.
MartiJnvásár Fejérm. márc. 2.5~26, jun, 15-16,

szept, 14-15, dec. 21~22.
Martyanócz Vasrn. máj. 21, aug. 10, nov. II,
Máriapócs Szabolcsrn. febr. 6, máj. 3, aug. 21.

Mária neve nap utáni héttőn.
Mándok Szabo\csm. Judica vasárnapot köv,

hétfőn, [un, 29, okt. 28-át magába foglaló
. hétfőn és Advent első vasárnap utáni hétfőn.

Mán.1 jan. 15, ápr. 1, jul. R, nov. 24-ét magába
fogl. hete szerdáján.

Mártonhegy Vasm. máj. 6, aug. 6, nov. ll.
Mernye Somogym. febr. 24, máj. 5, aug. 2,

nov. 5. hete hétfőn.
Mezöberény ápr. 6, jul. 12 és okt. 6.
Mez_komárom Judica, Rogate napon, Szt.-Mihály

nap hetének kedd és szerdáján, Szf.-Kelem.
napon (nov. 23) 2 napon át,

Mezötur.jan. 1, máj. 1, aug. 1, nov. 1, vasárnap
vagy megel. vasárnap.

Micske Sopronm. máj. 3. szept. 14. dec. 8.
Mihályi Sopronm. jan. 6, jun. 13, aug. 6 és

okt. 4-ike után kedden.
Mike febr. 16, ápr. 8, szept. 1, nov, 5.
Mindszent Csongrádm. jan. 7~8, ápr. 14~15,

,jun. 30, jul. 1, okt. 27~28, ha nem szornbat
és vasárnapra esnek, megel. .,zomb. és vas.

Miske Pestm. febr. 2-át és márc. 25-ét köv,
napon, jul. 2-án, aug. 23-átés szept. 8-át
köv. napon, okt. 4, nov. 15, dec. 13. -

Miskolc febr. Julíánna, máj. Orbán. aug.
Sámuel, okt. Lukács és december .Lázár
napok het. hétfőn. .

Miszla jan. ápr. szept. első, okt. 26. hét hétf.
Mohács febr. 24. ápr. 17, jun. 24, szept. 15,

nov. II, dec. 24.
Monor Pestm. márc. 12, jun. 1, aug. 18, dec.

8. vasárnap és hétfőn.
Monyorókerék márc. 19, Pünkösd el. kedd,

október 23.
Moór Fejérm. Szt.-György. Szt.-Háromságnap

utáni hétf .. Rozália és Márion n. h. hétfőjén.
Mozsgó Somogym. Husvét utáni kedden jun. 24.
Moson ápr. 2, ju!. 13, okt. 4" dec. 21, leg-

közelebb eső hétfőn, ünnep esetén legköze-
lebbi köznapon.

Mucsi Tolnam. máj. 20, okt. 20-iki h. szerdán.
Mw:aszerdahely Zalarn. máj. 1, jun. 26, aug.

1, október 26.
Muraszombat Húshagyó kedd el. egy héttel

Husv. hétf. el. két héttel,\ Husv, hétfő u. egy
nappal, jun .. 25, aug. 24. okt. }5, dec. 6.

Muzsla Esztergemm. ápr. 10, jun. 7.
Nagyatád Somogyrn. Gergely nap el. tavaszi .

•Kereszt nap" el. Illés nap el. Rókus napján.
. őszi .Kereszt nap" el. nov. ll. u. mind. hétf.
Nagybajom Sornogym. József nap el. kedden,

Pongrác el. hétf.. Urszinvált u. nap, Terézia
el. hétfőn. /

Nagybarom Dömötör el. csütörtök és farsang
utolsó csütörtökjén.

Nagyczenk Husvét után és Simon, Juda el.
csütörtökön.

Nagydolicz Vasm. jun. 16, dec. 6.
Nagydorogh márc. 13, jun. 5. hétfőjén, aug.

első hétf., okt. 16.
Nagyhofíány jan. 25, szept. 9.
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Nagyigmárui marc, József, jun. Vitus, szept,

Szt.-Mihály nap hete hétfőjén.
Nagykálló Hushagyó kedd utáni csütörtök

ápr. 21-ik!, Sarlós B. A. nap, szept. 28 és
nov. 30-iki hetében csütörtökön.

Nagykanizsa febr. 2, Husvét, Pünkösd, aug.
15, okt 15, dec. 8, elötti hétfőn 8 napon át.

Nagykáta jan. 25. ápr. 24. szept. 14 vasárnap
é, hétfő.

Nagvk6rös márc.5, ápr. 24, jun. 27, aug.
utolsó hétfő- és keddjén, okt. 26.

Nagylak Csanádm. ápr. 24. és szept. 29. he-
tekben szombaton, jan. 6. után következő és
jul. 2. szombatján. Ha az első két nap egyike
ünnepre vagy a szombatot megel. napra esnék,
ugyamegel. hét szornbatján tartatik.

Nagymarton Sopronm. Nagycsütörtök elötti,
Szt.-Háromság utáni hétfőn, Lörincz és Már-
ton napok hetének hétfőjén.

Nagymegyer jan. 25, máj. 15, aug'. 6, okt. 27.
dec. 6. hetében szerdán.

Nagyrákos Vasm. febr. to, máj. 25, aug. 16,
november 15.

Nagyszőllős Veszprémm. Szt.-György nap és
Mindszent nap héten szerdán.

Nagyvázsony Veszprémm. Invocav. vasárnap,
Szt-Kereszt feltalálása, jun, 24-ét, Szt.-Ker.
felmagasztalása és Karácsony napját megel.
hétfőn és kedden.

Naszvad Komáromm. aug. 10 és nov. 5-ét
megel. hétfőn.

Nádasd Baranyam. márc. 19 és aug. 20. heté-
ben héttőn.

Nágocs Somogym. József, Antal, Nagyasszony,
Terézia névnapok hetében mindig hétíön.

Nedelicz Zalarn. márc. !D, jun. 15, Orangyal
nap utáni hétfőrt és dec. 13.

Nemesdéd Somogym jan. 25 előtti hétfőn,
Szt -Hárornság utáni kedden, szept. 29, dec.
21 előtti hétfőn. . .

Nemesvid Somogym. jan. 22, márc. 21, jun.
17, október 24.

Nezsider Mosonm. márc. Judika utáni, jul.
. Jakab utáni, szept. Egyed utáni, okt. Pál
utáni, december Miklós utáni hétfőn. ,

Német-Szt.-Miklós Vasm. Cantate utáni és
Bertalan és Miklós e'őttí hétfőn.

Németujvár Vasm. Gyertyaszentelő utáni napon,
Virágvasárnap utáni hétfőn, Umap utáni pén-
teken, aug, 2, szept. 1, okt. 30 és dec. 6.

-Noszlop Veszprémm. ápr. Szt.-György és okt.
Terézia hetében hétfőn.

Nova Zalam. Gergely, György, Sarlós Boldog-
assz. elötti hétlőn. Ni-Boldogasszony, Mihály
és Karácsony elötti hétfőn.

Nyék Sopronm. ápr. 24, Pünkösd utáni kedden,
aug. 10, szept. 29.

Nyirbakia Szabolesni. jan. 27, ápr. 15, ju1. 5.
aug. 21, nov. 6 nap hete hétfőjén. {

Nyirbátor jan. 20, márc 25; szept. 8, nov. 9,
és nov. 6.• tán következő csütörtök.

Nviregyháza Tamás hete, Pünkösd előtti,
szept. 8-iki és Lucza hetében hétfőn. .

Nyirmada Szabolcsm. Husvét el. héten, Ald.-
csütörtök, Annanap, Kisasszonynap és And-
rásnap hetében mindig szerdán,

Nyulas ápr. 24.
Ocs« jan. 18, marc. 27, jun. 2-4,okt. 19 el. vasárn.

Olad Vasm. febr. 4. máj. 5, jun. 8. nov. 6.
Oroszvár Mosonm. aug. l8, okt. 18, dec. 29.
Ostfi-Asszonyfa Vasm. jul. 13.
Ottok Zalam. jun. 13, dec. 6.
Pacsa aug. 18 és Mátyás el. csutört.
Paks máj. 16, jul. 15, szept. 21 és nov. 19.

héten hétfőn és kedden.
Palota Váro, Veszprémm. ápr. 12, aug. 5, nov.

II, dec. 13 hetének hétfőjén.
Páp a Gyertyaszentelő - Boldogasszony, Gyü-

, mölcsoltó-Boldogassz., Szt.-Hároms. vas., jul.
Sarlós-Boldogassz., aug.' Nagyboldogasszony,
szept. Kisasszony és dec. Boldogasszony
fogantatása ünnepek utáni kedden és szerd.
illetve a köv. hét keddjén és szerdáján.

Pápócz Vasm febr. 14 és Pünkösd el. hétf.
aug. 10 és okt. 26 el. hétf. napokon.

. Párkány Esztergomm. apr, 24, jun. 2'1, aug.
24, okt. 28, dec. 15-ét mag. fogl. hétf. és kedd.

Pécs Gyertyaszentelő-Boldogassz. hetén, Husv.
el, Pünkösd el. héten. Mihály héten hétfőrt
és kedden, Havi-Boldogassz. és Katalin nap
hetében, vasar-tol kezdv. mindig egész héten.

Pécsvárad Baranyam. Bálint, ápr. Adaldert.
aug. Nagy-Boldogasszony és okt. Lukács n.
hetében hétf. és kedden.

Péczel máj. 'hó első hétf. és kedden, szept.
második hétfőjén és keddjén.

Perbete Komáromm. febr. 10, márc. 25, jul. 13,
, okt. 19 hete hétfőjén.
Perlak Zalam. Hushagyókedd. Pünkösd utáni

kedd. Jakab nap. utáni kedden,
Pilis Pestm. jan. 5, ápr. 5, jul. 5, okt. 5.
Pilisvörösvár febr. 20 és szept. 8 utáni hétf.
Pinczehely Tolnam. Hushagyókedden és Ham-

vazószerdán. Szt.-György, Urnap és Simon
Juda hetében kedden és szerdán.

Pinkafö Vasm. jan. 25, ápr. 24, jun. 24, aug.
24, okt. 16. nov. ll. Ha e napok péntek,
szombat vagy vasárnapra esnek, a vásár az
utána köv. hétfőn tartatik.

Polgár Vízkereszt hetében, márc. és junius
második hetében és Mihály nap megel.
hetében szerdán.

Polgárdi Fehérm rnérc. József, szept. Kisassz.
nap hetében hétfőn. '

Pomogy Mosonm. Mátyás ap. el. és szept, 14.
el hétf.

Pörgölin Vasm. okt. 28 ..
Rába-Hiduég Viz kereszt, Virágvasárnap, Ker.-

Szt.-János és Szt-Fer. hitv. utáni hétf. napok.
Rába-Szt.-Márton Vasm. Husvét utáni 2-ik

hétfőn, aug. 10, nov. 28 ..
Ráczkanizsa Zalam, Husvét utáni szerdán, máj,

16, jun 24 és aug. 10.
Ráczkeve Pestm. jan. 25, ápr. 17, jul. 15 és

nov. 5. el. vasárnap, hétfőn és kedden.
Ráczkoeár Baranyarn. márc. 12,' máj. 5, jul,

12, okt. 20. Unnep esetén a követk. napon.
Rákos Sopronm. Szt.-György el. és Szt.-Mihály .

utáni csütörtökön.'
Rajka Mosonm. Farsang utáni hétfőjén, Nagy-

csütört., Pünk.-kedé, aug. 18, okt. 13, dec. 29.
Rakitsán Vasm, márc. 26, Pünkösd el. kedden

[ul. 2, aug. 16, okt. ~.
Regede Vasm. jun. 9, nov. 1.

.Rendek Zalam. okt. 25.
Rikás Pestm, febr. 9, jun. 16, szept. 16.



Répceszemere, máj. 7, szept. 14, vasárnap
esetén kőv, hétfön.

Répcze-Szt-Gyiirgy, márc. 12, ápr. 24, Pűnk.
után kedden, okt. 26..

Rohoncz Vasm. bőjt. kőzép. nagypéntek,
jun. 15, jul. 13, aug. 24, nov. 25, dec. 24.

Rőtfalva Vasm. aug. 15, szept, 8. ,
Rum Vasm. jan. 10, márc. 21, [un, 27, aug.

25, okt. 15.
Ruszt Sopronm. Gyertyaszentelő-Boldogassz.

után, Regatc után, Egyed nap után, Mind-
szent csütörtökön.

Sárd Somogym. Áldozócsütörtök el. hétfőn,
Sarlós-Boldogassz., Urszine változása és
Máté napján.

Sajtoskál Sopronm. Laetare el. csütörtökön,
továbbá Szt.-István, Szt.-Gellért és Szt.-
Tamás hetében, csütörtökön.

Salgótarján jan. máj. jul. és okt. hónapok
3-ik hétfőjén.

Sámson Somogym, jan. 2, aug. 2, nov. 12.
Sándorház Zalam. jan. 25, márc. 9.
Sárbogárd, ápr. 4, [un, 14, szept.. 15 és nov.

19. nap hete hétfőjén.
Sárkeresztur Fehérm. máj. 13 és okt. 15-ét

megel. hétfőn.
Sárosd Fehérm. máj. 1, jul. 1, aug. 14, nov:

11, hete kedden.
Sárvár, aug. 2, után követő hétfőn; Simon-

Juda napján. .
Sárvár- Vármellék Vasm. Rogate hétf. Adv.

első hétfőjén.
\ Sásd Baranyam. máj. 7, [ul. és szept, í-sö
\ hetében hétfön, Ha e napokra ünnep esik,
\ a következő kedden.
Seregélyes, Gyertyaszentelő - Boldogasszony,
.r-~e"""'~' _, .r-~ __ ~..<7'<z>=~~~

nap hetében hétíön.
Siklós, márc. 19~iki hetében hétfőn; Szt.-Há-

romság u. hétfőn; Nagyboldogassz. hetéb.
hétfőn, nov. 30, dec. 2.

Simontornya. Laetare, Exaudi és Őrangyal
vasárnapja és Imre hg. napja hetéb. kedd.
és szer dán.

Siófok, márc. 24 és okt. 19-ét mag. fogl. szerd.
SoU jan. Sára napot meg. vasárnap, máj.

Aldozócsütörtököt megel. kedden és szerd.
aug. Rókus. napot megel. vasárnap, nov.
Márton napot megel. vasárnap,

Somlyó- Vásárhely, márc. Benedek, jul. Mar-
git, szept. Lambert és Karácsony het. hétf.

Somogyvár, ápr. .18, okt. 15.
Somos Uifalu-, Nógrádm. márc. 4, jul. 7, okt.

6, decem bet 13.
Sopron márc. első hétfőjén, máj. első hétfő-

jén, aug. utolsó hétfőjén, Szt.-Erzs. nap
hetén hétfőn, kedden és szardán.

Sopronkeresztur, máj. 3, szept. 14.
Sopronlövő, febr. 14, ápr, 24, Nagyboldog-

asszony, Szt.-Márton nap el. csütörtökön.
Soroksár, márc. 1, máj. 15, aug 10 és okt.

31. napja hetében vasárnap.
Sóskut Fehérm. Gergely, Medard, Urszine

változás és 'bet hetében kedd. és szerd.
Surány Vas .19, máj. 1, aug. 12, okt. 26.
Siimeg, böj utáni kedden, nagy hétf.

Aldozócsü dden, Sarlós Boldogassz.
aapján, B Dömötör és Erzséb. napj.
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Süftő Esztergemm. márc. 18, jun. 18 és dec.

18-ik hetében csüt.
Szabadszállás, márc. 31 és jul. 7, nov. 15-16.

megél. vasárnap és hétfőn, szept. 17-ét el.
vasárnapon.

Szakácsi Somogym. febr. to, ápr. 1, nov. 11.
Szakcs Tolnam. febr. 24, jun. 3, szept. 14, dec. 6.
Szalkszentmárton, jan. 28 el. vasárn., hétfő,

kedden, Pünkösd 2-ik napján. és utáni két
napon, Illés és Lukács napot megél. vasár-
nap, hétfőn és kedden.

Szalónak V áros-, Vasm. bőjt 3-ik hétfön,
Szl.-Háromság vasárnapja után, Mihály és
Karácsony el. hétfői napokon.

Szany, .máj. 9, szept. 19.
Szarvas Békésm. febr. 24-25, jun. 24-25,

okt. 19-20, dec. 21-22-ét megel.szombaton,
vasárnap és hétfőn. .

Szarvkő Sopronm. ápr. 6, jun. 18, Karácsony
előtt hétfőn. .

Szántó Zalam. Pünkösd és Illés utáni kedden.
Szécsen Vasm.Iebr, 16, jun.17, szept, 14, nov. 22.
Szécseny, jan. 25, márc. 12, ápr. 24, [un. 13.

jul. Apost. Oszl., aug. 29. nov. 25. hetében
hétíön és kedden.

Szeged, febr. 17, máj. 5, jul. 31, okt. 10, nov.
30. vasárnaptól kezdve egy hétig és minden
vásárelőtti péntek ~s szombat sertésvásár.

Szegszárd. Virágvas., Aldozócsüt., Sarlós-Bol-
dogassz., Ker. feltal. és Erzsébet napok he-
tében hétíön és kedden.

Szeguár, márc. 10, máj. 19, aug. 19, nov. 19-ét
megél. szombaton, vasárnap és hétfön.

Szeghalom Békésm. febr. 10, máj. 20, jul. 20.
szept. 20. utáni hétfőn és kedden.

Szekcső Duna, márc. 12, jun. "Szt.-Hároms."
~~ ~ ..! L2F'L:..E

Székesfehérvár, Invocavít vasárn. Szt.-György,
Szt.vlván, Dömötör és Bertalan h. vas.és hétf.

Szélesbut Sopronm. jun, 24-ik hete csüt. nov. 6.
Szemere Répcze-, máj. 7, szept. 14.
Szentantalfa Zalam. Antalnap het. szerdán.
Szentbolázs, febr. 3, jun. 12, aug. 21.
Szentbenedek Vasm. Farsang el., Bőjti Kántor

utáni Virágvasárnap. aszi Kántor utáni és
Karácsony elötti hétíön.

Szenteleh Vasm. jan. 22, máj. 16, szept. 8.
nov. 15 utáni kedden.

Szeniendre, máj. 5, aug. 1, okt. 20, hétfőn
marhavásárral.

Szentgál Veszprémm. jul. 16-ika hetében és
sz~pt. első hétfőjén állatvásár.

Szentgotihárd, márc. jun. szept. és dec. Kánt.
szerd. u. hétf.,Nágycsüt. máj. 1, jul.22, okt. 18.

Szentgróth Zalam. febr. 3, rnárc. 12, Husvét
előtti szerda, jun. 24, jul. 13, szept. 1, nov.
13, Karácsony elötti szerda.

Szentgyörgy Esztergomm. ápr. 24, nov. 30.
Szentilona Zalam. máj.' 22. szept. 22.
Szentjános Mosonm. márc, 19, [un. 4, aug. 2,

nov. 11. hete hétfőjén.
Szentkereszt Zalam. máj. 3. szept. 14.
Szentlászló Zalam. ápr. 22. máj. 29, . jun. 27,
Szentmárton Györm, a Husvét ünnep után köv.

csütört., aug. 21, nov. 11. Ha e napok egy ün-
nepre v. vasárn. esnek, a rá köv. napon.

Szetitpéter Őri-, Vasm. febr. 28, márc. 21.
máj. 18, jun. 20, aug. 1, nov. 4.
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Szenies febr. 2. ápr. 24.' juI. 22. szept. 21-ét

megél. szornbat, vasárnap és hétfőn,
Szerencs Zemplénm. jan. 7, ápr. 24. aug. 16.

november 2,
Szigetuár, jan. 25. ápr, 24. jun. 13. aug. 2.

szept. 29 és nov. 19, hete hétfő és kedden.
Szikszó Abauj-Tornamegye febr. 6. máj. 1. juI.

22. szept. 8. nov. 11. mag, íogl, het. vas. és
hétfőn s ha ez ünnepre esik. a köv. hétfő'
és kedd, Kedden és pénteken hetivásár.

Szill Sornogym. márc. 1. máj, 10. aug, 6. nov. 19.
Szill Sopronm. ápr. 24. Bertalan napján. ün-

nep esetén az u. következő hétíön, Mind-
szent és Karácsony utáni hétfőn.

Sziráh Nógrádm. márc. 5-6. máj. 15-16. szept.
8-9. nov,26-27. nap-t. megel.hétí. és kedd.

Szolnok, febr. 24. máj. 18. szept. 8., nov, 5,
ha' szept. 8. vasárnapra esik. v, az ünnepen
és u. követk. napon. különben a hét el.
vasárn. és hétfőjén. .

Szombathely, Hushagyókedd el. kedd és szerd.
Szt.-György el. kedd és szerda, Kisasszony
el. kedd és szerd. ésAndr. n. e. kedd és szerd.

Szőny Ó-. márc 4. máj, 16. juI. 17. szept.
13-át követő hétfő napokon.

Tab ápr. 11. jun. 2. aug. 1. szept. 21.
Tobaid. febr, 3-4. máj. 24-25. aug. 30-31,

november 8-9.
Tamási Tolnam. febr. és máj. Kántor nap el.

[ul. Magdolna el., szept. Kántor el., dec.
Kántor el. hétfőn és kedden.

Tapolcza Zalam. aug. 16. dec, 6.
Tápióbicske febr. 7. máj. 7 és szept. 8. het.

vasárnap és hétfőjén, ,
Tápiógyörgye március 4. máj. 5. aug. 31.
Tápiószele január - 1. ápr. 1. jul. 2 és okt.

15-ike heteiben hétfői napokon,
Tarcsa Mosonm. márc. 16. máj, 3. nov. 14.
Tarján Komáromm. márc. 31. május 18. aug,

4. október 6.
Tata Husvét u. héten kedd és szerda, Pünk.

u..kedd és szerda, a.ug,27-28. november 5-6,
Teoel Tolnam. Veronika. Szt-Háromság, Tekla

után hétfőn.
Téthszentkut máj, 16 után köv. és november

1 után következő csütörtökön.
Tihany Zalam, ápr, 24 és juI. 24, köv. kedd.
Tinye jan, 5. márc. 5. iun, 15 és okt. 2-ik

hetén héttőn.
Tissina Vasm. febr, 25. [un. 5. szept. 9, .
Tiszaföldvár .Iásznagykunszolnokm. márc. 24.

jun. 8. aug. 29. okt. 11. mindig vas. és hétf.
Tiszalök máj. 15. juI. 10,-aug, 21. szept. 25.

nov, 27, hetében csütörtökön,
Tolna máj. első hétíön, [un. 13. aug. 10. nov. 5.
Toponár ápr. 25, Sz+-Hároms. vasárh. utáni

napon; aug. 25. nov. 11.
Tornya ápr. Vincenap el. vasárnap. Péter-Pál

és nov. 17-ét (Gergely) követő vasárnapon.
Törökkoppány ápr. és okt. első hétfőjén.
Tótkeszi Tolnam. Szt.-György el. Nagyboldog-

assz. és Márton napokat magában íogl. hét
hétfő -és kedden.

1 át-Szentmárton Zalam. [un, 13. nov. 11.
Tura Pestm. ápr. 18. okt. 10-ét követő vas:

és hétfőn.

Turnischa Zalam. Husvét után 2-ik hétfő;
Pünkösd el. csütört.; Antal; Nagyboldog-
assz. el. csütört.; Kisassz. u. n «, és Fekete
hét csütörtökjén és okt. 4-én.

Türje Belsö-, Zalam. febr. 24, ápr. 24, jul. 24.
szeptember 29.

1üskevár febr. 24. jun, 14. juI. 22, szept. 8.
mindig hétfőn., ..

Udvard Komáromm. jun. első hetében. Or-
angyal hetében hétfőn és ke.dden.

Ujkécske Pestm. febr. 20. máj. 15. jul. 31. nov. 3.
Ujpest febr .• máj., juI. és okt. 15-ét köv. vas.
Ujpécs ápr. 4. aug. 10. okt. 28. vasárnapon.
Uj-Szöny jan. 6 és szept. 1. het. hétlőn.
Und Sopronm. márc.Zü, máj. 11. jun.30, szept. 9.
Uezod Pestm. szept. 1-ét rnegel. hétf. marhav.
UIlő márc. 4 és aug. 10-ét megél. hétlőn.
Vaál Fehérm. febr. 20. máj. 16. aug. 16, okt. 20.
Vácz Husvét elötti, Sarlós-Boldogassz. Gál

és Tamás nap elötti vasárnap és hétíőn.
Vadkert Nógrádm. jan. 2, ápr. 21-22. '[ul.

21-22. szept. 22-23. .
Vadkert Pestm. ápr. Szt.-György hetében

vasárnap és hétfön, nov. 1. megél. vasárn.
Vaja Szabolcsm. aug. 1 hétfőjén.
Varasd Tolnam. ápr, 24. jun. 25, [ul. 25, nov. 5.
Vármellék Vasm. Rogate hétíön, Adv. első hétf.
Városlőd febr. 13, szept. 17.
Vásárhely Veszprémm. márc. 20-21. juI. 17.
Vásárhely Somlyó-o Veszprérum. márc. Bene-

dek, juI. Margit. szept, Lambert. dec. Ka-
rácsony hetében hétfőn.

Vasvár jan. 27. márc. 15. máj. 3. junius 13.
aug. 10. szept. 29. nov. 10.

Védeny Mosonrn. máj. 1. nov. 2.
Velencze Fehérm. aug. 7. nov. 6.
Veszprém jan. 6. febr. 14. márc. 12. Gergely

máj. 4. aug. 10. szept. 21 és dec. 6 hetéb.
hétfőn és kedden. i

Vép Vasm. jan. 25. Fehér' vasárnap u. hétf.
Aldozócs. el. szerdán, Péter és Pál és István
király el. napon és nov. 5.

Vidovecz Zalam, ápr. 25. okt. 18.
Villány Baranyarn. ápr. 4. okt. 31.
Vörösvár Vasm. Vizkereszt utáni hétfőn.

Keresztjáró. hét. Péter és Pál, Anna nap,
M.ndszent nap utáni hétfőn.

Vörs Sornogym. ápr. 3 és juI. 5. u. köv. hétf.
Zákány [un. 24. •
Zala Sornogym. ápr. 5. máj. 25. au!!. 27. okt. 4.

ha ünnep. el. v. _u. eső hétköznapon.
Zala-Apáthi márc. 21. Pünkösd el. szerda,

Örangyal utáni napon. okt. 31.
Zalabér Szt.-Gergely el., Nagyboldogassz. u.•

Advent második vasárnap utáni kedden.
Zala-Egerszeg febr. 14. Virágvasárnap. Szt.-

György utáni hétfőn, Pünkösd u. kedden
juI. 22, szept. 9. 'okt. 28. nov. 30. dec. 28.

Zala-Lövő ápr. 1. máj. 13, aug. 29. nov. 5.
Zala vár íebr. 24. jul. 26.
Zircz márc. 19. máj. 1. [ul, 26. szept,' 29. szept. 4.
Zomba ápr. 18. jul. 26. hete szerda.. nov. 7.
Zurány Mosonm. ápr. 20. jun.29. okt. 9. dec. 4.
Zsámbék febr. 4. jun. 24 és ~lA. 28-át köv.

csütörtökön és pénteken '. 24-ét ma-
gába fogI. hét csütörtök :eken.


