
IIII/IIII/IIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'IIIIII'llllllllllllljlllllllllllllllllllllllljll!1111Iljlllljllll\IIIIIIIII\llllllllllllllllllllllllllill
/0 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 '15 1



. .. .:~:.•. •. '!~...
A~·.



1925-0
I

-EV I

X lll.
ÉVFOLYAM

SZERKESZTElTE :

HETVENYlLAJO$

~



--

BélyegUleték araayalapOD.
Az átsz4rnltás papirkoronára a hivatalos szorzé-

számmal történik.
I. fokozat. Váltók, kereskedői utalványok, köt-
Jegyek, nyilvános hIteIIntézetek 3 hónapnál nem

hosszabb Időre szó ó adóslevelei.
4 a. K-Ig K -.02 52a. K-án túl 56-ig-.28

a.1(-4n tUr 8-lg -Ol 56 .. •. 60 •. -.30
8 .. .. 12 .. -.06 60 •. 66" -.33

1'2 .. 16. -.08 66 ,1 7'J •• -.36
ffi .~ •• ~W n .~.-~
20 • 24 .. -.1'2 I 78 • 84. -.42
24 .. 28 .. -.14 84 • 90 • -.45
28 • 32. -.16 90 •• 96. -.48
32 36. -.18 96 • 102 •• -.51
36 • 40. -.20 102 ••108 • -.54
40 44 "-.22 108 • 114 •• - .57
44 48. -.24 114 • I~ • -.60
48 • • 52. -.26
I~ aranykoronán túl minden egész vagy meg-

kezdett 10 aranykorona után 5 aranyfillér.
U. 'o1wZGt~Nyugták, biztosítási szerzödések.

4 a. K-ig K - 06 52a. K-án túl 56-ig - 84
4 a. K-án túl 8-ig -.12 56 • •. 60. -.90
8 12 • -J8 60 •. 66 • -.99

12 16 "-.24 66 •• n. 1.08
16 " 20. -.30 72 • 78. 1.17
20 .24" -.36 78 • 84. 1.26
~ 28 .. -.42 84 •• 90. 1.35
28 .. 32. -.48 90 ••.•. 96.. 1.44
32 36 .. - 54 96 ••102. 1.53
36 40.. -60 102 •. 108.. 1.62
40 44 • -.6~ IOB •. 114. 1.71
44 48 •. -.72 114 • I~.. \.80
48 " • 52. -.78
120 aranykoronán túl minden egész vagy meg-

kezdett 10 aranykorona után 15 aranyfillér.
HI. folto:rat_ Vétel-, csere-, szállItts! és szolgálati
szerződések, számsorsjáték, nyerések, kötelezvé-

nyek, részvénytáT~latok szerzödéseí,
4 aK-Ig K - 12 52a. K-án iúl 56-ig 1.68

4 a. K-án túl 8-Ig-.24 56 • 60. 1.80
8 12 • -.36 60 • Ge. 198

12 16 .. -.48 66 72. 2.16
16 • ~. -.60 72 , 78. 2.34
20 • 24. -.72 78 • 84. 2.52
'J4 28. --.84 84 90. 2.70
28 • 32. -.96 90 • 96.. 288
32 • 36. I.OB 96 ••102. 3.06
36 • 40. 1.20 102 • IOB.. 3.24
40 • 44. 1.32 108 ••114.. 3.42
44 • 48. 1.44 114 ••I~. 360
48 • • 52. 1.56
I~ aranykoronán túl minden egész vagy meg-

kezdett 10 aranykorona után 30·aranyfillér.

SZÉKELY ÉS TÁRSA

Belyrelgallitú.
A júH," laaPi egyháztörténeti emlékeztetőben

a I6-Ikl dátumnál a ".,ni "gy.laÚII:rahdás dátuma
helYJ'sen1054. aZ'aallalf:"," 1aa"lnál Szenczi M.ol-
nár Aibert születési éve pedig 1514. Az 54. olda-
Ion a "J6kal "IIálraint ••• c. közlemény baloldali
hasábjának 8. sorában "tilra""./,.".k" helyett: ••t6r-
"én".k" olvasandó; ugyanazon hasábon a ulról a
~. sorban pedig "téray.~6 irrúry(&a" helyett: ••ti-
rayu6k irányftsák"; az 55. oldal Jobboldali hasáb-
ján alulról a 14. sorban ~lorllikáci6ra" helyeit:
Hlllorlliltdci6j6Pá". A .Schulek Frigyes"-ről szóló
cikkhez még hozzáveendö pótlásképen ez a szer-
kesztől megjegyzés: "A Schulek családot szlntén
az evangélikus ároni családok közé sorolhatjuk,
mely eddig- 16 evangélikus lelkészt, több tudós
rektort és akadémiai tanárt adott egyházunknak.
Schulek Frigyes nagyatyja Dr. ~chulek Gáspár, a
pozsonyi Iiceumnak theológial tanára volt, déd-
atyja -Mátyás tiszolcl lelkész. klshontl esperes.
Természetesdek tartjuk, hogy ez a szellemi légkör
a lelki születések területén formált olyan diszpo-
zlclókat is, melyek a képzömúvészetekhez, köze-
lebb a múépftészethez hívnak el. Bővebb magya-
rázatra itt hely már nincs, csak utalni akartunk
ana, hogy Schulek Frigyes szintén méltán került
a "Latlaeráraltfrakkirac••• laáz666lu c cikksorozatba.

kiiDJVDJomda, kiiDyvkiitészet és vou1zóiDtézel
Sopron,Várkerület 66.szám

- Telefon 394. -
A cég készít könyveti újságot. 'plakátotl vonal-
zott üzleti könyveket. gazdasági. kereskedelmi

és egyházi nfomtatványokat.

H.tvé.y. Lajo •• ak a középfokú iskolák Ill.,
IV és VIIl.osztályai számára irt vallásteni könyvei
megrendelhetök: Máhr Árpád kó.y"k.r •• -
k.dé •••••• Sopro., Várkeriil.t 127 •• zálD
mint főbizományosnál és a L.ther Tár ••• ág
k8.y"k.r •• k.dés'''ea Badap •• t, Vili ker.
Szenfkirályi-u, 51/a s K6kai Lajo. k8ay"k.-
r •• kedé.é •••••.Badap •• t, IV, Kammermayer-
utca 3. sz. 20. s!. bolt. mint bizományosoknál. -

ft keresztyén egyház rövid története
C. képekkel illusztrált könyv nemcsak a tanuló-
Ifjúsáj!. hanem általában bí.•••ink 8zámáraal~al-
mas tájékoztató. é8 építő irányú könyv. Egyes
példány ára a postaköltségen kivül 25.000korona.
Megrendelhető a-fentebb megnevezett künyv-

kereskedésekben.

Altalábara ""ara"lik~ sz"Uem4 álaltafossáll/,

ismeretterjesztő, építő és
tudományos könyvek

bő választékban raktáron vannak: aLather Tár-
Basáll !! Káka; Lajos fentnevezett könyvkereske-
déseiben és Scho(tz Te.w/r"" k6ny"kereskedisi-
bm Badapfl.st. IX.,Ferenc-körűt 19- 21.Fi~yelembe
ajánljuk ez utóbbi könyvkcreskedésnek Theo161/'al
OI_6k6r c theotögtal-egyházl és bölcseleti lTO·

dalmi idöröl idllre megjelenö könyvjegyzékét.

A Luther-Szövetség kiadásában és Dr. Kirchknopj
Gusztáv szerkesztésében megjelenő

"Evangélikpsok Lapjá"-t
előfizetésre melegen ajánljuk a "Luther-Naptár"
olvasóinak.Előfizetésiára negyedévenkint 1arany-
korona. Július és augusztus hónapokat kivéve,
met:!jelenik minden vasárnap. - Előfizetések az
HE"angélikusok Lapja" ldadóhivataJába Buda-

pest._ IV. Deák-tér 4. sz. kü1dendők.

Több oldalról jövö tudakozódásra a "LUTHER-
NAPTÁR" .z.rk •• zt6'e e helyen közzéteszl,
hogy fizet.tt hlrd.té •• ket .lvból a ••• " ••••
1.1, mert számi! arra, ho~ a ~Luther·Naptár·
további fenntartásához szükséges anyagi eszközök
előteremtéséhez elégséges lesz e Naptárnak erkölcsi
és irodalmi értéke. A saját belátása szerint azon-
ban az épen megmaradó szük helyhez képest
önszántából. esetről esetre azért teljesen ingyen

közöl egyes ajánlásokat.

Az bdeklódók figyelmét felhívjuk a
••Luther-Naptár" ríj e.ályázati hirde.té-
sére, (Lásd 110. oldal.)

Az 1925. évi Képes L"ther- •
Naptár ára a szines mŰlDel-
Iéklettel együtt 28.000 kor.
M.lnden !925.évi Luther-Naptárban leltétlenUlvan
egy Lath.r há%assállát ábrázoló, ellenőrzés mellett
belehelyezett kép, mely a vevőt illeti; ez Ugyben
reklamációkat tehát ttkintetbe nem veszünk. Ez
a kép külön megrendelésre postaköltséggel maga

.. 10.000 koroaa.
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Nap- és boldfogyatkozások.
1925-ben két nap- és két holdfogyatkozás van, amelyek

közül a mi vidékeinken csak egy nap- és egy holdfogyat-
kozás látható.

t. Teljes napfogyatkozás január 24-én; nálunk c'sak
mint részleges és az is csak részben látható. Ezen fogyat-
kozás kezdődik általában január 24-én 1 óra 41 perc d. u.;
a teljes elsötétítés kezdete 3 óra 2 perc, közepe 4 óra 6 perc,
vége 4 óra 45 perc; a fogyatkozás vége általában 6 óra 6 perc.
Látható Észak-Amerikában, az Atlanti-Oceán északi részé-
ben, Europa nyugati felében é. északnyugati Afrikában.

2. ~észleges holdfogyatkozás február 8-9-én. Ezen
fogyatkozás látható a Nagy-Oceán nyugati részében, Nyugat-
Ausztráliában, Ázsiában, az Indiai-Oceánon, Euröp,a- és
Afrikában, az Atlanti-Oceánon, Dél-Amerikában és Eszak-
Arnerika keleti partján. A fogyatkozás kezdete február 8-án
9 óra 9 perc d. u., közepe 10 óra 42 perc d. u., vége febr.
9-én 12 óra 15 perc d. e. A fogyatkozás nagysága 0.73 része
a hold átmérőjének.

3. Gyűrűs napfogyatkozás julius 20-21-én. Nálunk nem
látható. A fogyatkozás kezdete általában julius 20·án 8 óra
3 perc, d. u., vége julius 21-én 1 óra 33 perc d. 'e. Ezen
fogyatkozás látható Auszti ália keleti részében és a Csendes-
Oceán déli felében.

4. Részleges holdfogyatkozás augusztus 4-én. Nálunk
nem látható. Kezdődik augusztus 4-éli l l-én 27 perc d. e.,
végződik 2 óra 18 perc d. u. Látható nyugati Észak- és Dél-
Amerikában, a Csendes-Oceánon, Ausztráliában és keleti
Ázsiában. r

Naptári és egyéb tudnivalók
az 1925. közönséges évre.

'Kortani ismertető jellegek.
Aranyszám . . . . 7 (Új-naptár) 7 (Ó-naptár)
Epakta vagy holdkulcs 5 17
Napkör .. . . ., 2 '2
~ómai adószám . .. 8 8
Vasárnapi betű . D E
Orosz naptár szerint aranyszám . 4

napkör . . : 13
vasárnapi ~tű B
osnovanie. . 17
epakta . . . 4
klucs granicz ó 16 új 22

Változó ünnepek.
Hetvened vasárnap
Nagypéntek . .
Husvét-vasárnap
Áldozócsütörtök.
Pünkösd-vasárnap . .
Szenthárornság vasárnap
Advent- első vasáruapja .

február 8
április 10
április 12
május 21

. május 31
junius 7
november 29

A négy kántorszerda.
Március 4., Június 3. Szeptember 16. December 16.

Farsang tartama.
A farsang tart Vizkereszt napjától Hushagyókeddig

(vagyis január 7-lől február 24-ig) bezárólág tehát 49 napig.

Csillagászati évszakok.
Tavasz kezdete:' március 21-én d. e. 4 óra 13 perc,

tavaszi napéjegyenlöség. - Nyár kezdete: junius 21-én d.
u. II óra 50 pe~c, leghosszabb ez idő tájt a nappal: nyári
napfordulás. - Osz kezdete: szeptember 23-án d. u. 2 óra
44 perc, őszi napéjegyenlőség.-Tél kezdete: december 22-én
d. e. 9 óra 37 perc, leghosszabb az éj; téli napfordulás.

A nap és rendszerének csoportja.
Központi test: a 0 Nap,
Főbolygók: \;l Merkur, 8 millió mértföldnyire

a Naptól, 88 napból áll az éve. eJ' Vénusz, 15 millió
mértföldnyire a Naptól, 225 napból áll az éve.
iS Föld, 20 millió mértföldnyire a Naptól. 4i Marsz,
32 millió mértföldnyire a Naptól, 687 napból áll
az éve,

948 kis bolygó 1922. végéig, de míndíz ujakat
fedeznek fel ezen a. tájon. '4 Jupiter, 107 millió
mértföldnyire a Naptól, majdnem 12 év alatt teszi
meg utját a Nap körül. n Szaturnusz, 194 millió
mértföldnyire a Naptól, 29 é». és 116 nap alatt
teszi meg körutját. 4i Uranusz, 3961/2 míllió
mértíöldnyíre a Naptól, 84 év alatt teszi meg
körutját. ,6 Neptun, 621 millió mértföldnyire a:
Naptól, 164 év és 216 nap alatt .teszi meg kör-
utját.

Mellékbolygók vagy is holdak: Föld 1, Marsz 2,
Jupiter 9, Szaturnusz 10, Uranusz 4, Neptunnak
1 holdja van.

A hold fényváltozásának jegyei.
• Ujhold @ Holdtölte
]) Első negyed ([ Utolsó negyed

Az állatkör (zodiakus) jegyei.

'i'f kos "'IE rák n mérleg ~ bak
~ bika ~ oroszlán qjE bököly fil vízöntő

\rit ikrek ~ szűz ~ nyilas ~ halak

Bolygók járása.
Január ,elején: Vénusz kél 7 Ó. de., lenyugszik fél 4

Ó. d. ll. Mars kél fél 12 Ó. d. e., lenyugsz ik éjfélkor. Jupiter
kél 7 Ó. d. e., lenyugszik fél 4 Ó. d. u. Szaturnusz kél :3 ó.
d. e., lenyugszik 1 Ó. d. u.

Február elején: Vénusz kél fél 7 Ó. d. e., lenyugszik
d. u. 3 Ó. után. Mars kél 10 Ó. d. e., lenyugszik éjfél előtt.
Jupiter kél fél 6 Ó. d. e., lenyugszik 2 6. d. u. Szaturnusz
kelló. d. e., tenyugsztk II Ó. d. u.

Március elején: Vénusz kél 6 Ó. d. e., lenyugszik fél
5 Ó. d. u. Mars kél ~ Ó. d. e., lenyugszik fél 12 Ó. d. u. Jupiter
kél 4 Ó. d. e., lenyugszik fél l Ó. d. u. Szaturnusz kél 11 Ó.
d. U., lenyugszik 9 Ó. d. 'eo

Április elején: Vénusz kél fél 6 Ó. d. e., lenyugszik
6 Ó. d. u Mars kél fél 8 Ó. d e., lenyugszik fél 12 Ó. d. u.
Jupiter kél fél 3 Ó. d. e., lenyugszik II Ó. d. e. Szaturnusz
kél 9 Ó. d. U., lenyugszik 7 Ó. d. e.

Május elején: Vénusz kél 5 Ó. d. e., lenyugszik 7 Ó.
_ d, u. Mars kél 76; d. e., lenyugszik 11 6. d. u; Jupiter kél

fél l 6. d. e., lenyugsz ik fél 10 Ó. d. e. Szaturnusz kél 7 Ó.
d. u., lenyugszik 5 6. d. e.

. Június elején: Vénusz kél fél 5 Ó. d. e, lenyugszik
fél 9 Ó. d, u. Mars kél fél 76. d. u., lenyugszik fél II 6. d. u.
Jupiter kél féllló. d. U., lenyugszik 7 6. d. e. Szaturnusz
kél fél 5 Ó. d. U., lenyugszik 3 Ó. d. e.

Július elején: Vénusz kél fél 6 Ó. d. e., lenyugszik
9 6. d. u. Mars kél 6 Ó. il. e., lenyugszik fél 10 6. d. u.
Jupiter kél fél 8 Ó. d. U., lenyugszik 5 Ó. d. e., Szaturnusz
kél fél 3 Ó. d, U., lenyugszik 1 Ó. d. e.

Augusztus elején: Vénusz kél 76. d. e., lenyugszik
fél 10 Ó.· d. u. Mars kél 60. d. e., lenyugszik 7 6. d. u,
Jupiter kél 6 Ó. d. U., lenyugszik fél 3 Ó, d. e. Szaturnusz
kél fél ló. d. u., lenyugszik II 6. d. u.

Szeptember elején: Vénusz kél fél 9 Ó. d. e" lenyug-
szik 8 Ó. d u. Mars kél fél 66. d. e., Ienyugszrk 7 Ó. d. u.
Jupiter kél 46. d. U., le nyugszik félló: d. e. Szaturnusz
kél fél 11 Ó. d. e., lenyugszik 9 Ó. d. u. _

Október elején r Vénusz kél fél 10 Ó. d. e., lenyug-
szik 7 Ó. d. u. Mars kél fél 6 d. e., lenyugszik fél 6 Ó. d. u.
Jupiter kél 2 Ó. d. e., le nyugszik féllló. d, u. Szaturnusz
kél 9 Ó. d. e, lenyugszik 7 Ó. d. u. '-~

November elején: Vénusz kél 11 6. d. e., lenyugszik
fél 7 Ó. d. u. Mars )<él 5 Ó. d. e, lenyugszik 4 Ó. d. u. Ju-
piter kél déltáján, lenyugszik fél 9 Ó. d, u, Szaturnusz kél
7 Ó. d. e., lenyugszik fél 4 Ó. d. u.

December elején: Vénusz kél 11 6. d. e., tenyugsztk
fél 7 Ó. d. u. Mars kél 5 ó" d. e., lenyugszik 3 Ó. d. u~ Ju-
piter kél féllló. d. e., lenyugszik 7 Ó. d. u. Szaturnusz
kél fél 6 Ó. d. e., lenyugszík fél 36, d. U.



Magyar fejedelmek, kif'álYQk és kormány-
zók napjainkig.

Árpád fejedelem 887-907 ll. István 1116-\131
Zoltán " 907-947 ll. Béla (vak) 1131-1141
Taksony 947-972 . II. Géza 1141-\161
Géza " 972-997 l' lll. István 1161
István mint fejed. 997-1001 letétetett 1161
l. István m. király 1001-1038 újra 1164-1173
Péter 1038-1041 ll. László 1161-1162
Aba Sámuel 1041-1044 IV. István 1162-1163
Péter újra 1044-1046 Ill. Béla 1173-1196
1. Endre 1046-1060 Imre 11~6-1204
l. Béla 1060-1063 Ill. László 1204-1205
Salamon 1061 , ll. Endre 1205-1235

letétetett 1074 t 1083 IV. Béla 1235-1270
1. Géza 1074-1077 V. István 1270-1272
1. László (szent) 1077-1095' IV. László 1272'---1290
Kálmán (könyves) 1095-1116 lll. Endre 1290-1301
Eddig uralkodtak az Árpádházból való királyok. Ill. Endre

halála után kbvetkeztek a vegyes házból valók:
Cseh Vencel 1301-130411. Ulászló 1443-1444
Bajor attó 1304-1308 Hunyadi János
l. Róbert Károly 1308-1342 kormányz (Í 1444-1452
J. (Nagy) Lajos 1342-1382 V. László 1452-1457
Mária 1382-1385 1.Mátyás (Hunyadi
II. nápolyi vagy v. Korvin) 1458-1490

Kis Károly 1385-1386 II. Ulászló (Dobzse
Zsigmond (Máriá- László) 1490-1516

nak férje) 1387-1437 II. Lajos 1516-1526
Ausztriai Albert 1437-1439 Zápolya János 1526-1540
Erzsébet 1439-1442

Itt kezdődnek a Habsburg-házból való királyok:
1.Ferdinánd Zápo- 1. József 1705-1711

Iyával együtt 1526-1540 lll. Károly 1711"':"1740
azután 1526-1564 Mária Terézia 1740-1780

Miksa 1564-1576 ll. József mint magyar király-
I. Rudolf 1576-1608 nak meg nem koronázott
ll. Mátyás 1608-1619 uralkodó 1780-1790
ll. Ferdinánd 1619-1637 ll. Lipót '1790-1792
lll. Ferdinánd 1637-1657 l. Ferenc 1792-1835
1. Lipót 1657-1705 I V. Ferdinánd 1835-1848
Az 1848/49. szabadságharc idején a Habsburgház trónvesztésé-
nek a debreceni nemzetgyűlésen 1849 ápr. 14. történt kimon-
dása ulán Kossuth Lajos korrnányzó, 1. Ferenc József mint
megkoronázatlan uralkodó 1848-1867, mint megkoronázott
magyar király 1867-1916, IV. Károly- 1916-1918. Károlyi
Mihály 1918 októberi és Kun Béla 1919 márciusi forradalrnai
s ezek alapján nyugvó népköztársasági, ill. szovjeturalmuk
után a királyság jogi alapjára helyezkedéssel 1920 rnárc. 1 óta
Magyarország kormányzója: Nagybányai Horthy Miklós.

A vasut és posta időszámításánál
a délelőtt és délután órák megkülönböztetése
helyett a déli 12 óra után 13 óra következik s
így tovább az éjféli érkezési idő 24 órájáig. Az
éjféli idő O-sal jelölte tik. Naptárunkban a régi
(d, e. és d. u.) időjelzésnél maradtunk.

Törvénykezési szünnapok.
Törvényszünetek iránt az 1868-iki LlV. t.-c. rendeli,

hogya Ill. c. 1. fejezet 100. §-a sürgős eseteit kivéve, senki
sem idézhető meg vallásának ünnepén. Ilyen idézés elren-
delése vagy elhalasztása miatt helye van a perorvoslatnak.
- V. t.vc. 1. fejezet 225. § Az 1840-iki XV t.-c. -2. r. 210 §-
nak intézkedése itt is alkalmaztatván, a határidők, tekintet
nélkül a közbeesö ünnepekre, az ott megállapított szün-
napok alatt is folynak. Ha a határidő végnapja ilyen szün-
napra esnék, a legközelebbi köznapig terjed. VIlI. c. 1. fej.
375. §. (1881 : LX. t-c. 22. §.) A marasztalt fél vallásának
ünnepei a végrehajtásnál is lehetőleg figyelemben tartandók.

-lzraeJit.\kat e napokon nem szabad törvénybe idézni:
Az összes szombati napokon - Purim napon (márc, 10, ll).
A husvéti ünnepek 1. 2. 7_ és 8. napján (április 9. 10. 15 16).
Sabuoth (pünkösdjünnepén (május 29. 30). Jeruzsálem el-
pusztulása napján (jul. 30). Ujév 1. és 2. napján (szept. 19.20)'1
Engesztelés napján (szept. 28) SátoJOS ünnepen (okt. 3. 4).
Törvényöröm napján (október 11.).

Vadászati és halászati tilalmi időszakok. I
Vadászat. ,-.

Az általános vadászati tilalom tart februárI-től
augusztus l5-ig, mely idő alatt hajtókutyákkal
(kopó, tacskó, agár, kornondor vagy egyéb hajtó-
ebb el) egyáltalán nem szabad vadászni.

Ettől eltérőleg tilos a vadászat:

_ J

3
a) szarvas-bíkára október IS-től, dámvadTikáffi

november l ő-töl július I-ig; b) szarvas, dámvad
és őztehénre január l-től október 15-éig.; c) őz- .
bakra január [ő-től április l-éig; d) zergére de-
cember Iő-töl augusztus l-éig ; zergegidára pedig
minden időben; e) siket- és nyír-fajdkakasra jún.
l-től március l-éíg j jércékre pedig minden idő-
ben; f) császár-madarakra december hó l-töl,
fácánokra és túzokra február hó l-től augusztus
hó 15-éig; g) foglyokra január hó l-től augusztus
hó I-éig; h) éneklő madárra minden időben; i)
minden más madárra február l-től augusztus hó
15-ig; a tilalmi időszakok alatt sem a vadak fiait
elfogni, sem a madarak fészkeit szándékosan érin-
teni, vagy tojásaikat elszedni nem szabad, kivé-
tetvén ez alól azon tulajdonosok vagy bérlők,kik
a tojást ép a vad tenyésztése céljából szedetik.

A madarak közül kivételt képeznek a vándor-
és vizímadarak, de ahol utóbbiak keltenek, a
párosodás 'és keltés időszaka alatt a tilalom reájuk
is kiterjed, továbbá tiltott időszakban is szabad
vadászni a seregekben vonuló vadludakra és ka-
csákra, vad és szelid galambokra, seregélyre,
keselyüre. sasra, sólyomra, kányára, vércsére, a
héja és ölyv minden nemére, valamint a nagy
suholyra s végül ahollóra, szarkára, varjakra és
verebekre is.

Halászat.
- Április I-től június 15-ig tilalom ala esik: Faj-

.tok (Tok, Acipenser schypa). Fogas-süllő (Lucío-
perea sandra). Kecsege (Acípenser ruthenus). Kő-
süllő (Tótsüllő, Lucioperca volgensis). Márna
(Barbus fluviatilis). Sőreg (Acipenser stellatus).
Színtok (Acipenser glaber). Tetemestok (Szükhal,
Acipenser Güldenstadtii). Viza (Acipenser huso).

Április l-től július l5-ig: Ponty (Potyka, Po-
zsár, Cyprinus carpio). .

Szeptember Iő-töl január 31-ig: Lazac (Salmo
salar), Pisztráng (Salar Ausonii).

Március l-től április 30-ig: Lepényhal (Pér-
hal, Thymallusvexillifer).

Márc. l-től máj. 31-ig: Galóca (Salmo bucho).
Rakot (Astacus fluviatilis et leptodactylus)

április l-től május 15-éig tilos fogni. Oly rákok,
melyek a szemtől a kiegyenesített fark végéig
rnérve 8 centiméternél kisebbek, a vízbe vissza-
bocsajtaadók.

Az állatok betegségére való szavatosság.

Az eladó jótállani köteles:
Lovakná1: Taknyosságért 15, kehességért 15, csökö-

nyösségért 30, buta-csiráért 30, böríéregert 30, havi vakság-
ért 30, fekete hályogért 30, rozsféregért 30 na pig. '

Teheneknél : Francia kórságért 30 napig.
Juhpknál: Himlőért 8, rühért 8, férges tüdönyavalyá-

-ért 60, métely és májrothadásért 60 napig.
Sertéseknél : Borsóka-kórért 8 napig.

A háziállatok vemhességi ideje.

A ve m h ess é g köz é P t a rt a m a
. 340 napig I juhok és kecskék 154 napig
. "285 napig disznóknál.. 12Q napig

A vemhesség tart
legkevésebb 330 napig. legfeljebb 419 napig

240 . 321
149 158
109 133

A k o t l á s 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.

lovaknát .
teheneknél

lovaknál
tehenek nél
juhok' és kecskéknél
disznóknál



Január
(31 nap)

Régente: Vizöntö hava.

Télhó.

Nap I Protestáns 1 Róm. kath. 1 Görög-orosz
1

({: 1 kel~i~yug.\ kelt~I~~ugta
° pop ° pop

1 Csüt.1 Újév Újév 19 Dec. 1924. B.\ fiiI' 748 420 délu. déle.
2 Pént. Abel Makár 20 Ignác vt. ~ 748 421 1214 12 2.
3 Szo. I Benjamin Genovéva 21 Juliána vt. sz. I ~ 748 422 1240 1 8

,
" .. ..1. het. UJev u. vas.: Mate Ill. 13-17' Pet. 1 3 20-22 Vizk u.: Mate II 1-12 Ezs 60 1-6, . , .

41 Vas. D. Leona I D. Jézus sz. n. 22 F. Anasztázia ~t748 423 1 51211
5 Hétfő Simon Teleszfor vt. 23 Krétai 10 vt. ~ 748 423 133 314
6 Kedd Vízkereszt Vízkereszt 24 Kar. el. bőjt ~jf 748 424 2 5 414
7 Szer. Attila Lucián vt, 25 N~gy karács. tit 747 425 2411513
8 Csüt. Szörény Szeverin ap. 26 Istenszülö M. tit 747

1
426

1
322 6 8

9 Pént. Marcel Julián vt. t 271Istv. Iödiakon .~ 746428 4: 8 659
10 Sio. Melánia Vilmos pk. 28 Több ezer vt. -es 746429 5 1 746

2. hét. 1. vasárnap vízker. után. Luk. II. 41-52; Róm. 12. 1-5.

11 Vas. I D. 1. Ágota O. 1.Hygin vt. 291F. Apró szent.1~ 745 430 558 826
12 Hétfő Ernő Árkád 30 Anizia sz. vt. ~ 745 432 658 9 2
13 Kedd Vidor Veronika 31 Melánia íN 745 433 8' 1 933
14 Szer. Bódog . Hilár et. 1 Újév 1925 ml 744 434 9 5 10 '1
151 Csűt. Lóránt Pál rem. 2 Szilveszter p. ~ 7 44 4 35 10 10 10 29
16 Pént. Gusztáv Marcel p. vt. t 3 Malakiás pr. n 74314361111711054
17 Szo. Antal Antal rem. 4 70 apostol n 7 42 4 38 déle. 11 20

3_ hét. 2. vasárnap vízker. után. .Ián, II, 1-11; Róm. 12. 6-16.

18 Vas. D. 2. Pir. D.2. Piroska 51E. Teopempt.1 ~ 741 439112 2pl11 48
19 Hétfő Sára Kanut kir. , 6 Epiíánia ~ 740 441 1381219
20 ,Kedd Fáb., Seb. ~áb., Sebesty. 7 Iván EiJ' '139 443 2511255
21' Szer. Ágnes Agnes s'z. vt. 8 György ~- 738 444 4 6 140
22 Csűt. (riur Vince szp. vt, 9 Polyeukt ~ 737

1
446 517 232

23 Pént. Zelma P. Raimund t ,10 Nissz. Gerg. ~~ 736447 623 336
24 Szo. Tádé Tímót pk. 11 Teodóz ap. ttl 735448 720 447

4. hét. '3. vasárnap vízker. után. Máté VIlI, 1-13; Róm. 12, 17-21.

25 Vás. ID. 3. Pál f. D.3. Pál ford. 12 E. Taciána
~ 1

73445018 7 6 3
26 Hétfő Vanda Polikárp pk. v. 13 Herrnil ~ 733 451 847 719
27 Kedd Lothár Aranysz. .Ián. 14 R.·vértanuk .~ 732 453 920 833
28 Szer. Károly . B. Margit 15 Kalib. János ~ 731 455 949 945
29 Csüt. Adél Szal. Ferenc f6

1
Sz.Pét.Iáncai fiiI' 73°1456 1017 1053

30 Pént, \ Mártonka Martína sz.v.]' 17 N. Antal ap. fR' 729457 1042 1159
31 Szo. Virgilia Nol. Péter 18 Nagy Atanáz tit 728459 11' 9 déle,

I~raelita naptár.

Jan 1 = Tebeth 5 5685.
3 = 7 S. Vajigas
6 = 10 Jer. ostr. böjt

10 = 14 S. Vajekhi
17 = 21 S. Semoth
24 = 28 S. Vaéra
26 = Sebat l R. Kh.
31 = 6 S. Bo

A hold fényváltozásai.
.) Első negyed 2-án 12 ó. 26 p. deo
@ Holdtölte 10-én 3 ó. 47 p. deo
({: Utolsó negyed 18-án 12 6. 33 p. deo
~ Ujhold 24-én 3 Ó. 45 p. du.
1\ Első negyed 31-én 5 ó: 43 p. du.
l-én a nap hossza 8 Ó. 32 p. j a hó végéig 59 p. nó.
3-án 5 Ó. du. Föld a napközelben.
17-én Merkar a legnagyobb nyugati kitérésben (24°).
~4-én teljes napfogyatkozás í nálunk, mint részleges,

félig látható.

Időjárás Herschel
szerint:

Hó kezdetén kemény fagy;
10-18-ig hó, erős viharok;
18-24-ig kemény hideg;
24-31-ig szép, enyhe idő.

({: íőldtávolb. 8-án 9 Ó. de.·
({: földközelb. 23-án 2 Ó. du.



Hallgass'meg engemet Uram! mert j6 a te kegyelme~séged! A te irgalmasságodnak
sokasága szerint tekints én reám! (Zsolt. 69, 17.)

Egyháztörténeti emlékeztető január hóra: 1. Zwingli Ulrik ". 1484; Szeberényi János 1780.' 2. Luther Nagy
Kátéja mj. 1529. - 3. Haase Károly t 1890. - 4 •. Gradeczi Stansith Horváth Gergely t 1597; Kolbenheyer Mór t 1884.
6. Belgiojoso a kassai evangélikusoktói elvette a fötemplomot 1604; Zvonarich Imre s a csepregi vértanuk t 1621. - 7. A
nikolsb urgi béke ratifikálása 1622; Györy Vilmos'" 1838. - 10. A görőgnyelvű Ujtestamentum elsö kiadása nyomatásának
befejezése 1514. - 13. Spener Fülöp, Jakab 0'0 1635. - 19. A münsteri anabaptisták leveretése 1536; Sárkány Sámuel 000 1823.
20. Hans Sachs t 1576. - 21. Fliedner Tivadar 0'0 1800. - 23. Honter János t 1549. - 27. Kassai zsinat Egri Lukács
ügyében 1568. - 28. Nagy Károly császár t 814; Magyarországon a XIII. Gergely által javitott naptár törvényesen életbe
lépett 1588. - 29. Luther Mártonné szül. Bora Katalin'" 1499; Zwingli Ulrik hitvitája Zürichben 1523. Geduly Lajos t 1890. -

30'. Gerok Károly * 1815. ,

Január.

Kelet F elj eg y z é s ek

............. ~...

. . - !. __ _-_ __..................•........ __ _.

Ember küzdj és bízva bízzál! (Madách.)



Nap Protestáns Róm. kath. 1 _1 cr 1 Nap '1 Hold
_ ~elte 1'~YUg. 'J,.kelte I nyugta

o. p o. p. ·0. p, o. p.Q

Február
(28 nap)

Régente: Halak hava.--- .T~lütó.-·.__.-

5. hét. 4 vasárnap vízker. után. Máté VIlI, 23-27; Róm. 13, 8-10.

Görög-orosz

1 Vas. D. 4. Ignác D. 4. Ignác vt. 19 E. 32. Makár ~ 727 500 1136 ,.1 3
2 Hétfő Karolin *Gyertyasz. 20 Eutim ap. ír*' 7265 212 6 2 5
3 Kedd Balázs Balázs pk. vt. 21 Maxim hv. I rrn 725 5 4 1240 3 5
4 Szer. Ráhel Korz. András 22 Timót rrn 723 5 6 120 4 1
5 Csüt. Agota

1

Ágota sz, vt. 23 Kelemen vt. -ss 7225 7 2 5 454
6 Pént. Dorottya Dorottya vt. t 24 Xene sole 720 5 9 252 542
7 Szo. Tódor, Rikh. Romuald ap: 25 Naz. Gergely @lii 719 5101 350 625

6. hét. Septuagesima, Máté. XX, 1-16; Kor. I, 9, 24-10, 5.. '

8 Vas. D. Aranlea D. Hetvened. 26 E. Triodiumv. ~ 718 511 450 7
9 Hétfő Abigail Alex. Cirill 27 Krizoszt. er. ~ 716 513 553 73

10 Kedd Elvira Skolasztika 28 Efrém m 714 515 657 8 5
11 Szer. Bert., Dezső M. lurdimegi. 29 Ignác erekly. m 713 516 8 2 833
12 Csüt. Lidia, Adolf Szervitar. 7 al. 30 Nagy Vazul n 711 518 9 9 85
13 Pént. Ella Ricci Katal. t 31 Cirus és J án. n 710519 1017 92
14 Szo. Bálint Bálint vt. 1 Febr. Triíón ~ 7 9,521 11271 952

2
6

9
5

7. hét. Sexagesima. Luk. VIlI, 4-15; Kor. II. 11. 19-12, 9.

15 'Vas. D. Fausztin D. Hatvan~d. 2 E. Hetvened. ~7 7523 délel. 1021
16 Hétfő Juliánna Julianna sz. 3 Szim. és Ann. ~7 5524 1238 115
17 Kedd Donát Donát pk. vt. 4 Izidor Air 7 4525 150 113
18 Szer. Kenrád Simon pk, 5 Ágota ~ 7 2527 300 122
19 Csüt. Zsuzsánna Konrád 6 Bukol b'\ 700 528 4 7 11
20 Pént. Álmos,Alad. Aladár pk, t 7 Partén pk. ~ 658 530 5 6 223
21 Szo. Eleonóra Eleonóra 8 Tódor vt. @l 657 532 556 33, ,

4
4
O
8

5

8. hét. Quinquagesima, Luk. J}VIlI, 31-43; Kor. I. 13, 1-13.

22 Vas. D. Gerzson D. Farsangv. 9 E.Hushagyóv. @l 655 534 639 451
23 Hétfő Alfréd Dam. Péter. 10 Karalamp. ~ 653 535 715 6
24 Kedd Máty. (hh.k.) Mátyás aps. 11 Balázs vt. ~ 651 537 746 721
25 Szer. Géza' Hamv.vsz. ft 12 Melét pk. wt 649 538 815 83
26 Csüt. Sándor Kord. M. tt 13 Martinián wt 648 539 842 94
27 Pént. Ákos B. Báthorv tt 14 Auxent ~ 646 541 9 8104
28 Szo.- Elemér Román ap. tt 15 Onezim ~ 644 543 936 115
,

Izraelita naptár. A hold fényváltoz ásaí. Idöjárás Herschel
Febr. 7'= Sebat 13 S. Besalakh @ Holdtölte 8-án 10 ó. 49 p. du. szerint:

9= 15 Fák ünnepe e[ Q'tolsó negyed 16-án 10 ó. 41 p. deo
14= 20 S, .Iithr o ~ Ujhold 23·án 3 ó. 12 p. de .. 1-8 kellemes, szép idő
21 = 27 S. Mispatim cr földtávolban 4-én 8 óra du. 8-16 szép, hideg napok
24 = 30 Ros. Khodes cr Iöldkőze lben 20.-án 8 o. du. .. 16-23 viharok, hideg idő
25 = Adar 1 Ros. Khodes

l-én a nap hossza 9 Ó. 33 p. í a hó végéig 1 ó' a hó végén sok hó és eső
28= 4 S. Therurna I 26 p, nö.

8-án részleges holdfogyatkozás; nálunk látható. ~

7

2
O
7
2



Óvjátok meg magatokat, vigyázzatok és imádkozzatok; mert il~ tudjátok, mikor
jő el az az idő. (Márk. 13, 33).

Egyháztörténeti. emlékeztetö február hóra: 1. Bethlen Gábor ". 1580; Caraffa vértörvényszéke működésének meg-
kezdése 1687. - 2_ l. Rákóczy György hadbaindulása 1644; Székács József .'. 1802; Löhe Vilmos t 1872. - 5. Spener
Fülöp Jakah t 1705.. - 6. Kámorv Sámuel'" 1830; Czékus István t 1890. - 8. Az 1790-91-ik 2ó. t. c. megállapitása a po-
zsonyi orszaggyülésen. - 9. Kis János t 1846 - 10. Szeberényi János t 1856. - 11. A magyar gályarabokat Ruyter
Míhály kisz abaditott a rabsagukböl 1676; Sárkány Sámuel 'r 1911; - 12. Schleiermacher Frigyes j' 1834. - 13. Schwarz
Keresztély t 1798; Huszár Dávid Pápán bevégzi a heidelber-gr káté els ő magyar kiadásának nyomatását 1587; Vitnyédi
István t 1670. - 14. Gamauf Teofil t 1841. - 16. Melanchthon Fülöp ,', t497. - 18. Luther Marton t 1546. - 21. Bocskay
István erdélyi fejedelemmé választása 1605; Löbe Vilmos ,', 1808. - 22. Bod Péter" 1712; Bornemissza Péter .'. 1535.
It 1585); - Reuchlin János .' 1455. - 23. Ziegenbalg Bertalan t 1719. - 24. A debreceni zsinat Melius Juhász Péter

elnökléte alatt 1567; Bahil Mátyás' 1706. - 27. A smalkaldeni szövetség megkötése 1531.

r-----~------------------------------------------------------------~

- --- .•... _- - ----- --

Február.

Kelet Feljegyzések

• f

.............................. _ ~._. _. -_ _ _ ..- .

";."

................................. , .

Földi ember kevéssel beéri,
Vágyait ha kevesebbre méri. (Arany.)



Nap Hold

Március
(31 nap)

Régente: Kos hava.

Tavaszelő.

Nap Protestáns 1 ~Róm. kath. Görög-orosz ~

Böjt-T. vas. Má:té IV, 1-11; Kor. IL 6, 1-10,

kelte Inyug.
Q. p. O. p ,

~e1te Inyugta
o. p. O. p.

9. hét.

1 Vas. D. 1. Albin D. 1. Invoc. 16 E. Vajh. v.' ~1642 544 10 5 d. e.
2 Hétfő Lujza Szimplic p. tt 17 Tódor Tyr. ern 640 546 1039 054
3 Kedd Kornélia Kunigunda tt 18 Leo pápa ~ 638 548 1116 155
4 Szer. Kázmér Kázrn.Kán. tt 19 Arkip ~ 636 549 1158 247
5 Csüt. Adorján Ozséb tt 20 Leo pk. ~ 634 550 1246 337
6 Pént. Gottlieb. Perp., F. tt 21 Timót "'16 632 551 140 422
7. Sz·o.. Tamás Aquinói T. tt 22 Eugen, sz. vt. ~ 630 553 239 5 1
10. hét. Bőjt. 2. vas. Máté XV, 21-28.; Thessz. 1, 4, 1-7.

8 Vas. D.2. Zoltán D. 2: Remin. 23 E.Nagyb.1. v. ífMi 1628554 341 535
9 Hétfő Franciska Franciska tt 24 János f. m. ~ 626 5,55 444 6 7

10 Kedd Olimpia 40 ,vértanú tt 25 Taráz ~ 625 557 551 635
11 Szer. Aladár Szilárd tt 26 Porfír n. 623 559 659 7 2
12 Csüt. Gergely 1. Gerg. p, tt 27 Prokép n 6 21 6 00 8 8 7 29
13 Pént. Krísztián Szabin vt. tt 28 Vazul n 6 1916 219181 755
14 Sza. Matild Mathild tt 1 Márc. Eud. ~ 6 17 6 3 10 30 8 23

11. hét. -Böjt 3. vas. Luk. XI, 14-28; Efez. 5, 1-9.

15 Vas. D. 3. Kristóf D. 3. Oculi 2 E.Nagyb.2.v. ~ 6156 511 4'2 856
16 Hétfő Henriette Geréb pk. tt 3 Eutróp Mr 6136 6d. e. 933
17 Kedd Gertrud Patrik pk. tt 4 Gerazim Mr 6116 71252 1017
18 Szer. Sánd., Ede Sándor pk. tt 5 Konon b~ 6 96 9 159 11 9
19 Csüt. József József tt 6 Amorii 42 vt. ~6 7610 259

1

1210
20 Pént. Hubert B. Csáky M. tt 7 Vazul és t. ~ 6 4612 351 117
21 Sza. Benedek I Benedek a. tt 8 Teofilakt ~ 6 2614 435 230

Bőjt 4. vas. .Ián. VI, 1-15; Gal. 4, 21-31.
--~--~--------~------

12. hét.

22 Vas. D. 4. Oktáv. D. 4. Laetáre
23 Hétfő Frumenc Viktorian t
24 Kedd Gábor Gábor íöa. t
25 Szer. Gy.-o. B.-A. *Gy.-o. B.-A

I 26 Csüt. Manó Manó t
27 Pént. Hajnallea Dani. .Ián, +
28 Szo. Gedeon' Kap. János +

13. hét. Bőjt 5. vas. .Ián. VIlI, 46-5~; Zsid. 9, 11-15.

29 Vas. 1D. 5. Cirill D: 5. Judica 16IE.Nagyb.4. v. ern 15476241 8 3~ 1141
30 Hétfőllzidor Kerény vt. tt 171Elek wil 15456261 911 d. e.
31 Kedd Árpád Guidó ap. tt 18 Cirill pk. "'~ 5 42 6 27 9521238

Izraelita naptár. 1 A hold fényváltozásai. I.döjárás Herschel szerini 7

Marc. 7 = Adar II S. Thezave .l Első ~egyed ~-án 1. Ó, 7 p: du. A hó elején hó, eső;
9 = 13 Eszterböjt@Holdt.olte10-en3.0.21,p.du·10_17_ig szép, enyhe idő',

10 -= 14 Purim f\ Ut I d 17 6 22 d
1\ = 15 Susan Pur. 1&. • O ~o negye . -en o. p. u. 17-24-ig változó; a hó vé-
14= 18 S Ki Thiaa ~ UJhold 24-en 3 o. 3 p. du., 1 gén állandó szép enyhe idő.
21= 25 S. Vajakhel 21·én4 Ó. 13 p. deoa Nap a kos jegyébe lép. f\ Iöldtá lb 4-' 3' d27=Nizan 1 R. Kh. Tavaszkezdet. 1&. ° vo. en o. u.
28= 3 S. Vajikra 30'an Merkur a legnagyobbkeleti kitérésben (19°). ~ földközelb. 20-án 2 ó. deo

9 E.Nagyb..3. v. ~ 600 615 512 344
t 10 Kodrát és t. ~ 558 6 i6 544 458
t 11 Szóíron pk. ~ 556 617 612 610

12 Teofánesz wr 554 619 641 720
t 13 Nicefor pk. CiiW 552 621 7 8 829
t 14 Benedek ~ 550 622f 734 935
t 15 Agáp vt. jf:@ 548 623 8 3 1040



-- - ------- ~--~ ------ --

Március.
Szenved-e valaki ti köztetek? Imádkozzék. Oröme vagyon.-e valakinek? Énekléssel

dicsérje az Istent. (Jakab 5, 13).

Egyháztörténeti emlékeztetö március hóra: 3. BQd' Péter t 1769. - 5. A magyar evang. lelkészek megidéztetése
a pozsonyi rendkivüli törvényszék elé 1674. - 6. Luther Wartburgból visszatért Wittenbergbe 1522; Bodelschwingh
Frigyes .,. 1831. - 7. A britt külföldi bibliaterjesztő társúlat megalapítása 1804. - o. Hrabovszky György'" 1762; A spa-
nyol inkvizíció eltörlése 1820. 9. Perlaky Dávid. t 1802. - 10. Batizi András beiratkozott a wittenbergi egyetemre 1542;
Fabó András'" 1810. - 12. Gerhardt Pál ." 1607.. - 15. Karsay Sándor ". 1814, - 17. Sibolti Demeter t 1589; Geduly
Lajos 1815 - 18. Fab ó András t 1874. - <,9 LivíngstoneDávíd ." 1813. - 21. Bach Sebestyén'" 1685. - 22. Abádi
Benedek beiratkozott a wittenbergi egyetemre 1543; Franeke Agost Hermann ." 1663; Pius p ápa Becsbe érkezett. hogy Il.
Józsefet a türelmi rendelet s egyéb egyházi vonatkozásu rendeleteinek visszavonására birja 1782. - 24. Ruyter Mihály
Adorján ." 1607; Bél Mátyás * 1684. - 28. Comenius Amos János .,. 1592; A zsolnai zsinat megnyítésa 1610. - 30. Maria

Dorottya nádorasszony t 1855. ~ 31. Hesseni Fülöp t 1567.

Kelet '1 Fel j e g,y z é sek
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Semmit se várj: akkor sohasem fogsz csalódni, vagy mindíg kellemesen. [Greguss Ágost.]



, Aprilis
(30 nap)

Régente: Bika hava .

.Tavaszhó.

Nap 1 Protestáns 1 Róm. kath. 1 Görög-orosz 1 ([ 1kel~i;ug·1 ~el~yn~Ugta
o. pop. o. p. o. p.

11 Szer. I:Iugó I 1Hugó pk. tt 1191 Krizsánt és D·I ~ 154°16 29 10371130
2 Csüt. Aron Paulai F. tt 20 Sz abb. vtk. . ~ 538631 11 29 217
31 Pént. Keresztély 1Fájd. szüz tt 1211 Jakab az ifj. 1~ 1536163212 25f 258
4 Szo. Izidor Izidor pk. tt 22 Vazul vt. ~ 5 35 6 33 1 261 3 35
14. héL Böjt VI. vas. Virágvas Máté XXI, 1-9; Filipp 2, 5-11.

\

5 Vas. D. 6. Vince D. 6. Palm ar.
1
23 E. Nagyb. 5. V. ~ 533 634 228 4 6

6 Hétfő Cölesztin Cöleszt. p. tt 24 Zakariás vt. ~ 531 636 334 436
7 Kedd Herman B. H. Józs. tt 25 Gyüm.o.B.A. !ti 528 637 442 5 3
8 Szer. Lidia Dénes pk. tt 26 Gábor n 526 639 551 529
9 Csűt, Erhardt Nag'Ycsüt. t.t 27 Matrona vt. n 524640 7 3 556

10 Pént. Nagypéntek Nagypént. tt 28 István qe 15221642 8161624
11 Szo. Leó Nagyszom. tt 29 Márk qe 520643 931 653

15. hét. Husvétv Márk XVII-8' Kor 1 5 6 8 2 nap 1uk XXIV 13-35 Ap cs 10 34-41., I .. , - . - ,
12 Vas. D. Husvétv, D. Husvétv. 30 E. Nagyb. 6. V. [;jj'1519 644 1044 731
13 Hétfő HusvéthétfŐ *Husvéthétfő 31 Hipác ~. 517 646 1154 814
14 Kedd Tibor Jusztin vt. 1 Apr. Egypt.M. &~ 514 647 délel. 9 4
15 Szer. Atala Anaszt~zia 2 Titusz ~ 512 649 1256 10 3
16 Csüt. Lambert Labrei Ben. J. 3 Nikéta ap. WJ. 510 650

1

150 11 8
17 Pént: Anicét Anicét p. t 4 Nagypéntek ~ 5 8 651 235 121
18 Szo. Hma Apollonius vt. 5 Klaudiusz lt1 5 7 652 314 13

8
O

16. héL 1. vas. husvét után Fehérvas. .Ián. XX, 19-31; .Ián. 1, 5, 4-10.

191Vas. ID. 1. Kocs. ID. Quasimod. 61E. Husvétvas. ~5 56:54 346 ·243
20 Hétfő Tivadar. Tivadar hv, 7 Husvéthétfő ~5 3656 415 354
21 Kedd Anzelm Anzelm pk. 8 Husvétkedd <f'f5 1657 442 5 3
22 Szer. Szóté'r Szótér és Kai. 9 Eupszik vt. en' 459 659 5 9 612
23 Csüt. Béla Béla pk. vt. 10 Terenc ~ 458

1

700 535 719
24 Pént. György György vt. tlll Antipa ~ 4567 1 6 1 825
25 Szo. Márk Márk ev. 12 Vazul pk. it1 4557 2 632 929

17. hét. 2. vas. husvét után. .Ián. X. 11-16; Pét. 1, 2, 21-25.

26 Vas. D. 2. Ervin D. 2. Miseric. 13 E. 1. Márton I~ 4537 4 7 61028
27 Hétfő Arisztid Zita sz. 14 Arisztark ~ 4517 6 745 1123
28 Kedd Valéria Kereszt. P. h V. 15 Kreszcenc ~ 4497 7 829 délel.
291 Szer. Lenke, Alb'·

1
József oltalm. 161 Agape "'I€ 1447 7 9 918 1212

30 Csüt. Jakab Sienai Kat. 17 Simeon pk. ~ 4-;15 710 1013 1256

Izraelita naptár.
A hold fényváltozásai.

Időjárás Herschel
:) Első negyed l-én 9 ó. 12 p. de.

Ápr.4 = Nizan10 SZav .. , Holdtölte 9-én 4 ó. 33 p. de. szerint:
9= 15 Passzali 1. n . l,Jtolsó negyed 16-án 12 ó. 40 p. de. 1-9 változó;10= 16 Passzah 2. n.

11= 17 S. @'Ujhold 23-án 3 ó. 28 p. de , 9-16 hideg, változó;15= 21 Passzah t. n ,

~

földtávolban l-én 11 ó. de.16= 22 Passzah8. n, 16-23 kellemes, szép idő
18= 24 S.Sem.!.Per. földközelben 13-án 11 ó. du.
24= 30 Ros.Kh. földtávolban 29-én 6 Ó. de. a hó vége hűvös, nedves.
25 = ljar 1 S.Thasria2. P.

l-én a nap hossza12 Ó. 49. p; a hó végéig1 ö- CJ
CJ 36 p. nö.

24-énVénuszfelsőegyüttállásbanNappal,

--------==~========================~~



----~~--~- ...••..

Aprilis.
Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. (Máté 5, 7.)

Egyháztörténeti emlékeztetö április hóra: 2. Nagy Károly császár ,', 742. - 3. A rózsahegyi ev. zsinat megnyitása
1707. [ápr. 10-ig tartott). - 6. Dürer Albert t 1528. _. 7. Wichern János Henrik t 1881. -- 12. Hrabovszky Györg"y t 1825
- 13. IV. Henrik francia királ)' nan tes i ediktumával a hugeno tták [francia protestáasok] vallás sz.abadságá t biztosítoIta 1598;
Ráth Mátyás ,', 1749. - 14. Györy Vilmos t 1885. - 16. LApally Mihály erdélyi fejedelem Kolozsvárott a második pro-
testáns nyomdát alapítja, az elsöre 1672-ben adott engedélyt. - 17. Luther megjelenése a wormsi birodalmi gyűlés elött 1521.
- 18. Luther világtörténeti jelentöségü felelete a wormsi birodalmi gyülésen 1521; 1. Rákóczy Györgvné, Lorántffy Zsu-
zsanna t 1660. -: 19. Az evang. rendek protestálnak speieri birodalmi gyülés határozata ellen 1529; Melanchtho.n Fülöp
t 1560; Bugenhagen János t 1558; Nagy István ev. super intendens t 1812. -: 20. Bocskay Istvánt Magyarorszá~ fejedelmévé
választ jak a szerenesi országgyűlésen 1605 - 21. Hullen Ulrik" 1488; Wichern János Henrik ,'o 1808. - 22. A kenstanai
zsinat befejezése 1418: - 28. Az első magyarországi diakonisszák felavatása Pozsonyban 1895. - 30. Gyurátz Ferenc ,', 1841

Kelet I Fel, jeg y z é sek
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lsten léte olyan, mint a légköre, mely minden felől egyaránt hat s melyet ép ezért
észre nem veszünk. (Eötvös.)
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Május
(31 nap)

Régente: Ikrek hava.

. Tavaszuló.

v

. Nap I Protestáns 1 Róm. kat.h. Görög-orosz 1 ([ ~el~i~ug. ~e1t~~1 :~ugta
o. p. Q. p. O. p. o.p.

llPéntlFülöp IFül.ésJak.t I 18 1János szerz'I~14441711111111134
2 Szo. Zsigmond Athanáz pk. 191Pafnuc. IM 44371211213 .2 7
18. héL 3. vasárn~p husvét után. Ján. XVI. 16-23; Pét. 1. 2, 11- 20.

ate
Flór
p.

ev
, Sz
m.

gely
4. vasárnap husvét után. .Ián. XVI. 5-15; Jak.!, 16-21.

3 Vas. D. 3. Irma ID. 3. JubiI
4 Hétf. Flórián Monika,
5 Kedd Gotthard . V. Pius
6 Szer, Frida János ap.
7 Csüt. INapoleon B. Gizella
8 Pént. Gizella Mihály íö.

9 Szo. Gergely Naz. Ger

20 E. 2. Teod. hv. ~ 441 714 116 23'7
21 Január ~ 439 715 222 3 4
22 Syc. Teodor n 437 716 331 330

. 23 György vt, n 436 717 441 357
( ISz~ba vt. Iqe 435 719 555 424
t 25 Mark ev. qj6 433 7201 711 452

26 Vazul pk. vt, nJr 432 722 826 527
19. hét.

101Vas. D. 4. Ármin 1D. 4. C~ntate 1271E. 3. Sim. J. r'l ~ 1430723 940 6 7
11- Hétf. Mamert Mamert pk. 289vértanu !!lJ: 429 725 1038 655
12· Kedd Pongrác Pongrác vt. 291 .Iázon pk. 10''t 4 28 726 1147 7 53
13 Szer. Szervác Szérvác pk, 30 Jakab aps. ~ 426 727 d. e. 858
14 C,üt.

j
Bonifác Bonifác vt. 1 Máj. Jerem. ~ 425 728 1237 10 8

15 Pént. Zsófia De la Sal. J. t 21N. Atan. ha1.1 ~ 424 729 117 1120
16 Szo, Mózes Nep.sz. János 3 Tim. és Mau. ~ 4 22 711 151 1233

20. hét. 5.v. husv. u. .Ián,XVI, 23-30; Jak. 1,22-27. Aid. csűt. Márk. 16, 14-20; Ap. csel. 1. 1-11.

171Vas. D. 5. Paskál D. 5. Rogate 1 4 E ..4. Pelágia '# 421 732 221 144
18 Hétf. Erik Venanc V'l'" 5 Irene vt. wt 420 734 247 253
191Kedd Ivó . Cöleszt. p.. :;~ 6 Jób wt 419 735 313 4 1
20 Szer. Bernát Bernárdin ~ c 1 7 Sz. ker. megj. ~ 418 736 338 5 8
21 I Csüt. (ldOzó,"Üt. Aldozócsüt. I 8 .Iános evang, ~ 417 737 4 4 614
22 Pént, .Iúlia , .Iűlia sz. vt. t 9 I lzaiás pr. íf:i1t 416 738 432 718
23 Szo. Dezső . Dezső pk. vt. 10 Zelot Simon ~ 415 739 5 5 819

21. hét. 6. vasárnap husvét után. Ján. XV, 26-XVI. 4; Pét. 1. 4, 7-11.

24 I Vas. D.6. Jank.,E. D.6. Exaudi 1111E. 5. Mócvt. ~ 414 740 541 916
25 Hétf. Orbán VII. Ge~g. p. 12 Epifán ~ 413 742 623 1010
26 Kedd Fülöp, Alad. N. sz. Fülöp 141Glicéria ~ 412 743 710 1056
27 Szer. Béda Béda e. tan. 14 Izidor vt. *"IE 1411 744 8 2 1136
28' Csüt. Emil ·Ágoston pk. 151Jéz. mennyb .. ~ 410 745 859 d. e.
29 Pént, 1Maxim Paz. Magd. t 161Teodor 1 ~ 14 9746 959 1210
30 SZ0. Nándor A.sz.Janka tt 17 Andronik mt 4 9747 11 00 1240

22. hét. Pünk. vas Ján. XIV, 23-31; Ap. csel. 2, 1-13. 2.nap. Ján. Ill. 16-21; Ap. csel. 10, 42-48.

31 1Vas. ID. pünk. v.ID.pünkö;dv. 1181E. 6. PéL, D. 1~ 14 81748112 511 8
Izraelita naptár. A hold fényváltozásai. 1 Idöjárás Herschel -

Máj. 2 ~ Ijar 8 S. Akh. M. 3. P. :) Első negyed 1-én 4 ó. 20 p. deo szerint:
4 = 10 Seui böjt 1Ói>._ Holdtölte 8-án 2 Ó. 43 p. du.
7 = 13 Khamisi b. W
9 = 15 S. Emor. 4. P. ([ Utolsó negyed 15:én 6 ó 46 p. deo

11 = 17 Seni bőjt ~ Ujhold 22-én 4 Ó. 48 p. du.
16 = 22 S. Behar 5. P. lJ Első negyed 30-án 9 Ó. 4 p. du.
23 = 29 S. Bamidbar
24 = Szivan 1 R. Kh. t-én ":nap hossza 14 ó. 27 p.; a hó végéig 1 ó.13. p.nő. ~ földközelb. 11-én 3 Ó. deo

o 29 = 6 Sabuoth 1. n. Szaturnusz L-én a Nappal oppozicióhan.
30 = 7 Sabuoth 2. n. Iő-án Merkur a legnagyobb'nyugati kitérés ben [26°). . íöldtávolb. 26-án 10Ó. du.

1-8.ig sok eső; 8-15-ig
változó; 15-22-ig szeles,
esős; a hó vége szép, meleg ':

A
C



Máius.
Valamit akartok azért, hogy cselekedjenek az emberek ti veletek,. azt cselekedjétek

. ti is azokkal, mert ez a törvény és a' próféták. (Máté 7, 1'2.)
Egyháztörténeti emlékeztető május hóra: 2. Szegedi Kis István + 1572, ('" 1505); Nágy István ev. superintendens
'" 1728. - 3. Beythe István t 1612; Pósaházi János t 1686. - 4. Luther Wartburgba vitele 1521; Livingstone Dávid t 1873.
-:- 5. Bölcs Frigyes t 1525; IlIésházy István t 1609. - 7. Sickingen Ferenc t 1523; Buda) Ézsaiás ". 1766; A Prot. ars z .
Árvaház alapítása 1859. - 9. Zinzendorl Lajos gróf t 1760. - 12. Wasa Gusztév * 1496. A herrnhuti testvérlelekezet mint
független önálló keresztyén közösség megalapítása 1727; Wimmer Gottlieb Agost t 1863. - 15. Münzer Tamás lázadó pa-
rasztjainak leveretése 1525. Nagygeresdi egyezség 1833. A prot egyházak szervezése ügyében kiadott császári pálens vissza-
vonása 1860. - 19. Alkuin t 804. Az első német iatentísztelet Wittenbergben 1525. - 20. Tilly feldúlta Magdeburgot 1631.
21. Fry Erzsébet 1789. -.23. Savonarola elégettetése 1498. A ~arminc éves háboru kezdete. Martínítz és Slavata helytartókat
és Fabricius titkart.a vár ablákéból kidobták 1618. -' 24. Dürer Albert '" 1471. - 25. A birodalmi átok kimcndás a Luther
ellen Wormsban 1521; Baltik Frigyes t 1919. - 26. Zinzendorl Lajos gróf '" 1700. - 27. Dante .,. 1265, Kálvin János + 1564.

30. Prágai Jeromos t 1416

Kelet 1.
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Feljegyzések
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A civilizációt a keresztyénség terjesztette. Amely népek a keresztyénséghez ném
csatlakoztak, vagy elenyésztek, vagy ha fönnmaradtak, a· kulturában igen hátra

maradtak. (Deák Ferenc.)



Június
(30 nap)

Régente: Rákhava. ~

Nyárelő.

A

Nap ~1 Protestáns 1 Róm. kath. Görög-orosz
1

([ 1 kel~i:rug I ke,t~f~~ugta
op op óp óp

1 I Hétfői Pűnkősdh. I "Pűnkősdh. 119.Patrikést.vt.1 ~ 140617501111[ 132
2 Kedd Anna Erazmus vt. 20 Talalé n 406 7 51 2 19 1 57
3 Szer. Klotild Klotild Kán. t 21 Konst. és ll. n 405 752 330 223
4 Csüt. Kerény, Ulr. K. sz. Ferenc 22 Baziliszk qe 404 753 444 250
5 Pént. Bonifác Bonifác pk. tt 23 Mihály pk. qe 404 754 6 1 321
6 Szo. Norbert .Norbert pk. tt 24 Simeon styl. ~ 403 754 717 358
23. hét. Szenthár. vas. Ján. Ill. 1-15 ; Róm. 11. 33-36.

7 Vas. ID. Szenth. v. D. 1. Szenth. 25 E. Pűnkősdv.
~ 1

403 755 830 443
8 Hétfő Medárd Medárd pk. 26 Pünkösdhétf. ~ 403 755 936 537
9 Kedd Félix Prim. és Felic. 27 Hellád ~ 403 756 1032 642

10 Szer, Margit Margit kir. 28 Eutik ~ 403 756 1117 752
11 Csüt. Barnabás K. Urnapja 29 Teodózia ~ 403

1

156

1

1154 9 7
12 Pént. Klaudius 1Fakun. Ján. t 130 Izác ap. ~ 403757 d. e. 1021'
13 Szo. Tóbiás . Pád. sz. Antal 31 Herma vt. ~ 4027571226 1134

24. hét. Szenthár. ut. 1. vas. Luk. XVI. 19-31; Ján. I. 4. 16-21.

ún. E. M. v. CN' 140217581125311245 l'
icefor patr. fiil' 402 7 58 1 19 1 53
ucíllián vt. ~ 4.02 7 58 1 44 3 00

Metrofán pat. lPtt 402 7 58 2 8 4 6
18 Csut. Arnold Efrem 5 Tiri Dorót ~ 402758 236 510
191Pént.1 Gyárfás ·1 Jézus Szive t 61 Hilárion ap. 1~ 40275813 7 611
20 Szo. Ráfael Szilvér p. vt. 7 Teodót pk. vt. ~ 402758 341 710

25. hét. Szenthár. ut. 2. vas. Luk. XIV. 16~ 24; Ján. 1. 3. 13-18

21 Vas. D. 2. Alajos D. 3. G. Alajos I 8 E. 2. Teod.er. -ss 4021758 421 8 3
22 Hétfő Paulina Paulin pk., 9 Cirill, Atanáz -ss 402859 5 5 851
23 Kedd Zoltán Ediltrud 10 Sándor ~ 403859 556 934
24 Szer. Iván K. sz. .Ián. sz. 11 Bart. és Barn. ~ 403859 651 1010
25 CSüt. Vilmos Vilmos 12 Onufrius' ~ 403800 750 10 42
261 Pént.1 J~nos. és Pál J~nos. és ~ál t 131Ác;ruilina 1~ 140480018 511J110
27 Szo. Laszlo Laszlo kir. 14 ElIzeus pr. ~ 404 8 00 953 11 36

26. héL Szenthár. ut. 3. vas. Luk. XV. 1- 10; Pét. 1. 5. 6-11.

14 Vas. D. 1. Vazul D. 2. N. Vazul 1 1 J
15 Hétfő Vid Vid, Kreszc. 2 N
16 Kedd Jusztin Reg. sz. Fer. 3 L
17 Sz er, Laura Rainer hv. 4.. .

28 v,as.

1

1 D. 3..Arszl. D. 4. Irenaeus 15 E. 3. Ámosz p.1 ~ 4 0~1180010 581

I
d. e.

29 Hétfő Péter, Pál Péter és Pál 16 Tikon pk. In 4058 112 212 1
30 Kedd Pál . Pál emlék. 17 Menuel n 4068 2 1101226

Izraelíta naptár. A hold fényváltozásai. Időjárás Herschel
szerint:

Jun. 6 == Szivan 14 S. Nassza 1 P.
13 = 21 S. Behat. 2. P.
20 = 28 S. SeI. L. 3· P.
n = 30 g. Kh.
23 = Tham. I g. Kh.
27 = 5 S. Kor. 4. P.

@ Holdtölte 6-á'u 10 ó. 48 p. du.
~ Utolsó negyed 13-án 1 ó. 44 p. du. A hó eleje változó; 6-13-ig
G Ujhold 21-én 7 ó. 17 p. deo sok eső; 13-21-ig szeles.
]\ Első negyed 29-én 10 ó. 43 p. deo esős; a hó vége változó.

21-en 11 Ó. 58 p. du. a Nap a rák jegyébe lép. --
. . Nyárkezdet. . •. ~ földközelb. 8-án 5 ó. deo
l-en '!. nap. hossza 15 O. 44 p, ; a ho 22-lg 13 P'I ~ Iőldtá lb 23-' 9' d

no, utana 2 p. fogy. O ava an O. e,



Azért levetvén:a hazugságot, szóljon igazságot:i~minden ember az ö felebarátjával:
mert egymásnak tagjai vagyunk. (Efez. 4, 25.)

Egyháztörténeti' emlékeztető június hóra, 1. A vallásszabadság kihirdetése a tordai országgyűlésen 1557; .OberHn
Janos Frigyes t 1826. - 2. Nádasdy 'Tamás t 1562 Csepregi kolloquium 1591. - 4. Karsay Sándor t 1902. - 5. Bonilacius
t 755. - 6. Horváth Mihály kultuszminiszter 1849·ben a haza veszélyes állapotára való tekintettel erre a napra (szerda)
minden valláslelekezeUöl megtartandó országos böjtöt "rendelt. - 7. Wasa Gusztáv királlyA választatása 1523; Gerhardt Pál
t 1676. - 8. 1. Rákóczy György';' 1593; Franeke Agost, Herman t 1727, - 10. Apáczai Cseri János 1625; - 12. Szemerei
Matkovich Pál' 1743. - 13. Luther Márton és Bora Katalin házassága 1525 - 14. Abádi Benedek Sárváron bevégezte
Erdősi János nyelvtanának nyomtatását 1539. - 15. X, Leo bullája Luther 41 tételét átok alá veti 1520; Szász Károlv " 1829.
17. A cseh morva testvérek letelepítése Zinzendor! Lajos berthelsdorli birtokán [Herrnhut] 1722. - 18. MŰDzer Tamás ki-
végeztetése 1525. - 19. A niceai zsínat megnyitása 325, - 23. A bécsi béke megkötése 1606. - 24. Bugerihagen János ".
1485. Gusztáv Adolf seregével megjelent Pomeráuiaban 1630. - 25. Az ágostai hitvallás lelolvasása az augsburgi birodalmi
gyülésen 1530, A Concordia-kőnyv kiadása 1580. - 27. A lipcsei vita kezdete 1519. - 29. Pál apostol lelejeztetése Rómában
Nero alatt 64. A hagyomány szerint ugyane napon feszítették meg Péter apostolt lejjel lefelé. - 30. Reuchlin János t 1522.2

7
3
)

L
3

Kelet Feljegyzések

I

..

Június.

••.•...•.•.•.•.•.... 1•.•.

.. .... \..

A vallás legnagyobb megvetöi nem gyözik ismételni, mennyire szükséges az a nép-
nek; nekem pedig úgy tetszik, hogya vallás azoknak, kik a nép fölött uralkodnak,

még szükségesebb. (Eötvös).



. ,

Július
(31 nap)

Régente: Oroszlán hava.

Nyárhó_
E,
an
Lu
:::

II.
ny

Nap / Protestáns Róm. kath. I Görög-orosz I ([ I kel~i~ng.1 kel~I~~ugta' il~
o. p. o. p. Ó. p. o. p, szi

Go

11 Szer.I Tibold 1Jézus legsz. v"'1181 Leone vt. . 1~.14 618001 22111251 ;ál

2 csüt.

1

Ottokár Sarlós B.-A. 19 Judás aps. ,1~ 4 71800 334 1 18 let

31 Pént. Kornél IM. sz. p. em. t 120 IMetód pk. I!# 14 8180014501 151
4 Szo. Ulrik Ulrik pk. . 211 Julián vt. Ml' 4 88.00 6 51 231
27. hét. Szt. hár. ut. 4. vasárnap. Luk. VI, 36-42; Róm, 8, 18-23.

51 Vas .. D. 4. Enese ID.5.Zak.Ant.122 E.4.Özsébpk.I~14 9800 716 320
6 Hétfő Esaiás lzaiás próféta 23 Agrippina sz. ~ 4 9 8 00 8 17 419
71 Kedd Ciril, Met. 1Ciril és Metód 24 Iván születései ~ 410759.910 52
'8 Szer. Teréz Erzsébet kir. 25 Febronia és t. ~ 510 7 59 951 64
91 Csüt. Lukrécia 1Veronika sz. 26 Dávid rem. 1~ 411 7581027 8 2

10 Pént. Amália Amalia t 27 Sámson pap ~ 4127571057 91
111 Szo. Uli II. Pius p. vt. 1281 Cirus és Jánosi (jif 413\757111 23 1032

8
4

8

28. hét. Szt. hár. ut. 5. vasárnap. Luk. V, 1-11; Pét. L 3, 8-15.

121Vas. 1D. 5. lz ab. 1D. 6. Gualb J. 1291E. 5. Pét. és P. (jif 41475611 50 11 42
13 Hétfő Jenő Anaklét p. vt. 30 12 apostol WI' 415755 d. e. 1250
141 Keddi Eörs 1Bonaventura'l 11Jul.K.és Dam. ~ 4167541214 157

. 15 Szer. Henrik Henrik esász. 2 B. Assz. meze ~ 4 17 7 54 1240 3' 3
161 Csüt.1 Valter . 1Karmelh. B.A.I 31 Ja~in~ vt. 1~ 418753/1 10 4 4
17 Pét. Elek 1Elek hv.· 1 41 Krétai. Andr. Ífit 4 19753. 1 42 5 4
181 Szo. 1Frigyes . Kamill hv. 5 Márta özv. 1~ \420752 220 559
.

29. hét. Szt. háro ut. 6. vasárnap, Máté V, 20-26; Róm. 6, 3-11.

19IVas./D. 6. Emilia ID.l.PaulaiV'16IE.6.N.S~izo'I~1421750
20 Hétfő Illés Jeromos hv. 7 Tam. és Akos ~ 422749
211 Kedd Dániel I Praxedes sz. 1 81 Prokóp vt. 1~ 423748
22 Szer, Mária Mag. Mária Magd. 9 Parrkrác pk. ~ 425747
23 Csűt. Lenke Apollinár pk, 110 1Leone vt. 1~ 426746
24 Pént, Krisztina Krisztina t 11 Eufémia sz. 1 fil 1427745
25 Szo. \Jakab Jakab ap. 1121Proklész m 428744

30. hét. Szt. hár. ut. 7. vasárnap. Márk VIlI, 1-9; Róm. 6, 19-23.

3 21 649
3511 734
445 8.12
543 '845
643 914
746 941
84910 5

26 Vas. D. 7. Anna
27 Hétfő Olga
28 Kedd Ince
29 Szer. Márta
30 Csüt. Judit
31 Pént, Oszkár

ID. 8. Anna a. 113 E. 7. ~á~. f., 1. \ n 4.291743 953 1029
. Pantaleon vt. 14 Aquila es P. n 43074210571054

1
Ince p. vt, 15 Quirik és JuL n 431 74012 5 11 20
Mária sz. 16 Atenogén ~ 433739 1 151149

1
Judit vt. 17 Marina ~ 1434737 227 d. e.
Loyolai Ign. t 18 Emilián ~. 435736 3411224

Izraelita naptár.

iul. 4 = Tham 12 S, Khuk , s. P.
9 = 17 Templ. elf. b.

11 = 19 S. Pinkh. 6. P.
18 = 26 S. Malóth 1. P.
22 =Ab I g. Kh.
25 = 4 S. Debár. 2 P.
30 = 9 JeJüz,. p. b.

A hold fényváltozásai. 1 Időjárás Herschel szerini :
&7 Holdtölte 6-án 5 Ó. 54 p. deo \ A hé lei . 6' 12'"
« Ut lsé "d 12' 10' 34 d o e eje szep; - -15'L o so ne6ye -en o, p. u. d idé .. ·' 12 20'"
~ Újhold 20-án 10 Ó, 40 p. du. ne. ves 1 ~Jaras; - -l~
"" El" "d 28-á 9' 23 . d szep, forro napok; a ho
J!) so ne6ye ~ o:. p. u. végé változó.

I-én a nap hossza 15 fl. 54 p.; a ho veg, 53 p. fogy, __
3-án 6 Ó. deo Föid a naptá volban. ~ f ldk lb d

20-án napfogyatkozás; nálunk nem látható Ö öze. 6-án 1 ó. u.
28-án Merkar alegnagyobb keleti kitérésben (27°) Iőldtávolb. 20-án 1 Ó, du.



i

tl
• J

Julius.
Valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. (II. Thess. 10.)

Egyháztörténeti emlékeztető július hóra, 1. Voes Henrik és Esch János Brüsselben fűzhalált szenvedtek 1523,
amit Luther elégiában énekelt meg; Bárány György t 1757 1* 1681). - 4 •. Gellert . Keresztély * 1715; Vallásvita .Lipcsében
Luther és Eck között 1519. - 6. L Leo római püspök Attila elött 452; Husz János * 1369 és t 1415. - 9. Id. Acs Mihály
* 1631. - 10. Kálvin .János :" 1509. A német kath. liga megalakulása 1609. - 11. Móric szász választófejedelem t 1553;
IL Rudol] kiadja. a cseh a prot.cok részére a felséglevelet 1609. - 12. Rotterdami Erasmus, t 1536. A hallei egyetem meg-
nyitása 1694. - 11.' Budai Ezsaiás t 1841; Bauhofer János t 1864. - 15. Jeruzsálem elfoglalása Bouillon Gottfried által 1099.
- 16. A pápa követei leteszik a kiátkozási bullát a konstantinápolyi Sophia templom oltárára 1504. (Keleti egyh. szakadás.)
- 17. Kolbenheyer Mór '-'·1810. - 18. Bouillon Gottfried t 1100; A pozsonyi evang. templomok és iskolák elvétele Kolonics
által 1672; Perlaki Dávid " 1754. A vatikáni zsinaton a pápa cs alatkozh atlanságáról megállapitott dogma kihird. 1870. -
20 A Kéroli Gaspar által leforditott Biblia kinyomatásának befejezése Vizsolyban 1590. - 21. XIV. Kelemen pápa meg-
szünteti a jezsuila rendet 1773. A Teleki Józsefné Róth Johanna-féle öszlöndij-alapitvány létesitése 1812. - 23. Bouillon
Gottlriednek királlyá választása 1099. A baseli zsinat kezdete 1431. A. nürnbergi vallásbéke 1532. - 24. Kempis Tamás
t .1471; .Baltik Frigyes ,', 1834. - 2.6. A poros,: egyházi únio megköt,és~ 1817. - 28. Bach János Sebestxé,:, ,t 1750; Baksay
Sandor .,. 1832. - 29. Kalvin tanainak elfogadasa Genfben 1537; Sze kacs Jozsef t 1876. - 30. A husz!lak Ziska vezér-
lete alatt a prágai városháza ablakából a polgármeatert és a tanácsosokat kidobják 1419. - 31. A passaui vallásbéke 1552.

I Kelet I Feljegyzések

1

.........I ...

Fegyver nélkül is erős a lelki derékség! [Vörösmarty.]



Augusztus.
(31 nap)

Rég~nte: Szűz hava.

Nyaruló. ~~~~~~~~~~gniS!~ St.

I ,Protes.táns 1 Róm. kath. I'Görög-oros~ 1([ 1kel~al~YUg \ kel~OII!ugta f;J
: Ó. p.. Ó. p. p. p. Ó. p. ,', 1

1,1Szo. 1Vas. Péter' 1Vas. sz. Péter 1191Diusz 1~'14 3617'3514531 1 6..
31. hét. Szt. hár u. 8. v. Máté VII. 15-23; Róm. 8, 12-17,

, 2 Vas. D. 8. 6uszt., Leh. D
3 Hétfő Hermina Is
4 Kedd Domonkos D
5 Szer. Oszvald H
6 Csüt. Berta Ú
7 Pént. Ibolya 1K
8 Szo. László. C
32. hét. .Szt háro u. 9. v. Luk. XVI, 1-9; Kor. LIO, 6-13.

91Vas. D. 9. Emöd D. 10. R. vt.
10 I Hétfő Lőrinc Lőrinc vt. .
11 Kedd Tibor Zsuzsanna v
12 Szer. Klára Klára sz.
t3 Csüt. Ipoly Ipoly ésKass
14 Pént.1 Özséb Özséb vt.
15 Szo. Mária N. B. Asszon

33. hét. Szt. hár. u. 10. v. Luk. XIX, 41-48; Kor. 1. 12, 1-11.

Nap

. 9. Ug. Alf. 20 E. s.ms, pr. 1~ 437)7341 55811 59
tván vt, 21 Simeon és Ja. ~ 439 7 32 '656 3 3
omonkoshv. 22 M. Magdolna ~ 44Ú 731 7421 415
'avas B. assz. .23 Fókasz vt. .~ 442 7'29 821 533
r szinevált. 24 Krisztina sz. ~. 443 727 854 652
ajetán hv. t 251 Anna ~ 445 726 924 810
irjék vt. ·26 Hermol. pap WI' 446 725 950 '925

271 E. 9. Pantelemj ~ 144717,231017 1036
28 Nikánor ~ 4 48 7 22 1044 1145

t. 25 Kallinik lP1t4 49 7 20 1111 1251
30 Szila írft 451 718 1144 157Z( Eudocim Íii 452 716 délel. 257

·t 1 Aug. Sz. ket. írft 454 715 1220 354
y 2 István er. átv. ~ 455 714 100 445

16 Vas. D.10.Ábr. 1D:11. Rók hv. 3 E.10.I~ácésF. ~1456 7121147 532
17 Hétfő Anasztaz Jácint hv. 4 Efezi.7 gyerm. ~ 457 ?-10 239 612
18 Kedd Ilona Ilona csász. 5 Euszigniusz ~ 459 7 813'36 647
19 Szer. Huba - Lajos pk. 6 Urunk színv. ~ 500 7 6 436 717
20 Csűt. I Istv. k. (N, ü,) Sz. István kir. 7 Szent István im. 5 2 7 51 538 745
211Pént. Sámuel Ch. sz. Franc t 8 Emilián . m 5 3 7 316421810
22 Szo. Menyhé~t Timót vt. 9 Mátyás ap. n54 71746834

34. hét. Szt. háro u ll. v. Luk. XVIII, 9-14; Kor. 1 IS, 1-10.

231 Vas. D. 11. Far. D. 12. B. Fül. . 101E. 11. Lőrinc n 15 5659 8501 858
24 Hétfő Bertalan Bertalan ap. 11 'Euplusz diak. n5 7657 957 923
25 Kedd Lajos Lajos kir. 12 Anícétés F. ~5 8655 11 5 950
26 Szer. Izsó Zefirin p. vt. 13 Maximhv. qe 510 654 1215 102:5
27 Csüt. Gebhárd Kal. sz. Józs. 14 Mikeás pr .. !1r' 511 652 126 11 1
28 Pént. Ágoston Ágoston pk. t 1151N. B. Asszony ~., 512 650 235 11.47
29 Szo. lErnesztin Ker. .Ián. fejv. 16 Dioméd vt. ~ 513 648 342 délel.

35. hét. Szt. háro u. 12. v. Márk VII, 31-37; Kor. II 4-9.

301 Vas. 1D. 12. Róza 1D. 13. L. Róza 117 IE.12. Miron p.1~ 15151646144111244
311Hétfő Erika 1B.ajmund hy. 181 Flor.és Laur. 1~ 5161643 532 150

A hold fényváltozásai. Időjárás Herschel
szerínt :éi,V Holdtölte 4-én 12 ó. 59 p. du.cr. Utolsó negyed ll-én 10 Ó. 11 p. de.· A hó eleje nedves; 4-11

• Ujhold 197én 2 ó. 15 p. du. sok zápor; 11-19 esős;
) Első negyed 27-éJI 5 ó. 46 p. deo a hó vége változó.
l-én a nap hossza 14 Ó 59 p.; a hó végéig 1 ó. ([ földközelb. 3-án 11Ó. du.

32 p. fogy; fr
4-én holdfogyatkozás: nálunk 'nem látható, ~ földtávolb.16-án 7 Ó. du.

Izraelita naptár.
Aug. 1 = Ab II S. Voethkh. 3 P.

8 = 18 S. Ekev. 4. P.
15 = 25 S. I(eeh 5, P.
20 =' 30 R Kh.
21 = Elul 1 1(. Kh.
22 = 2 S. Softim 6. P.
29= 9S.KiThe~e1.2.P.



Aug.usztus.
Munkálkodjatok,ne csak az eledért, mely elvés~, hanem az eledelért, mely meg-

marad az örök élelre. (János, 6, 27.)
Egyháztörténeti emlékeztető augusztus hóra: 1.. Grynaeus Simon t 1541 Ci' 1493), Gradeczi Stansith Horváth
Gergely 'i' 1558. A britl uralom alatt levő országokban az összes rabszolgák felszabadítása 1833. - ·2. A pozsonyi diako-
nissza anyaház megnyitása 1891. - 7. VII. Pius pápa a jezsuita rendet vissz aállítja 1814. --' 8. Békekötés a hugenottűkkal
St. Germainban 1570: Ribini János t 1788 1''' 1722); Cseng ey Gusztáv '. 1842. - 15. 1. Sz. István magyar király megkoro-
náztatása 1001 (ujabban 17-ére teszik) és t 1038. - 17. A lipcsei evang. missziótársulat megalapítása 1836. A csehek II.
Ferdinénd ellenében Frigyes pfalzi válaszlót kiáltják ki királyuknak 1619. - 19. Szeberényi Gusztáv A. t 189D; Zelenka
Pál 'l' 1839.- 20-,ClairvauxiBernát tIl53; Wimmer GotIlieb Agost ", 1793; Pálfy Józse! '1' 1812 _ 24. A párizsi vérmenyegző
1572. - 25. Bethlen Gábort a besztercebányai Grszággyüléscn Magyarország királyává választják 1620; Haase Károly

1800. - 28. Augustinus t 430, Kermann Dániel il< 1663. - 29. Bél.Mátyás t 1749 - 30. Szenczi Molnár Albert " 4157. -
31. Hutten.Ulrik t 1523; Oberlin Janos Frigyes .'. 1740.

Kelet .\
I

Feljegyzések

r
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A derék egyedüli célja nemes tett. (Kölcsey).

~~ .~- -~- -~.~..•.- --



Szeptember
(30 nap)

Régente: Mérleg hava.

!~~~~~~~~~~Ó~~s;z~e;l~Ö~h~O~'.~~~~~~~~~~~~~In
el

1 I

Nap Hold A
Nap Pr.otestáns Róm .. kath. Göröc-orosz f\ ál

Eo -s, kelte Inyug. ~elte I nyugta m
o. p. O. p. O. p. O. p. az

11Keddi Egyed Egyed 19 Andr. és társ. I ~ 5186411 6141 3 5 ké

2 Szer. Rebeka István király 20 Sámuel pr. ~ 5 19639 649 423 _
3 Csűt, Hilda Manszvét pk, 21 Tádé :: 521638 720 542
4 Pént. Rozália Viter Róza t 22 Agatonik " ~ 522636 748 700
5 Szo. Viktbr Jusztin, Lőr. 23 Farkas vt. ~ 523634 8 17 814 -
36. hét. Szt. háro u. 13. v. Luk. X 23-37; Gal. 3, 15-22.

61V ~s. D. 1? Zak ID. 14.. I~a
7 I Hetf. Regma Kassai vert
8 Kedd Mária· *Kis B. Assz
9 Szer. Ádám Kláv, sz. Pé

10 Csűt. Erik Tolent MikI.
11 Pént.1 Teodóra Prot. és .Iác,
12 Szo. Guídó Mária neve

37. hét. Szt. háro u. 14. v. Luk. XVII. 11-19; Gal. 5,

24 IE. 13. Eutik. ~ 524 6321843 926
25 Bertalan ~ 526 630 911 1036

. 26 Adrián és N. ~ 527 628 942 1143
t. 27 Poemén tit 529 626 1017 1248

28 Mózes rem. i1l 1530
1
6 24 1057 147

t 29 Sz. Iván íejv. ~ 531622 1141 240
30 Sándor pk, ~ 532620 d. e. 329

16-24.

3IVas'ID. 14. Lud. D.1S. Notbur. 31 IE. 14. B: A. e. -es 534 61811232 411
14 Hétf. Szerénke Sz. ker. Ielm. 1 Szept. Evkez. " 535 616 128 448
15\ Keddi Nikodém, Hétf. szűz .M. 2 Mamánt vt. ~ 536 614 227 520
16 Szer. Edit Kom. Kán. tt 3 Antim pk, m 537 612 329 548
17

1
C'Ü!.I Ludmilla 1Sz, Fe" sebh. 1 4 Babilasz pk. 1 il 5 J9

1
610 432 614

18 Pént, Titusz Kupert, J. tt 5 Zakariás pr. m 5406 8 536 638
19 Szo. Vilhelmina Január pk. tt 6 Mihály csod. fi 5'126 6 642 7 3

1

38. hét. Szt. háro u 15. V. Máté VI. 24-34; Gal. 5, 25~6, 10.

20 Vas. D. 15. Frid. D. 16. Euszt. 7 E. 15.Szoc ont n 543 6 4 7481728
21 Hétf. Máté Máté ap. 8 Kisasszony ~ 545 6 2 857 755
22 Kedd Móric Móric vt. 9 .Ioak., Anna ~ 546 6 O 10, 7 824
23. Szer. Tekla Tekla sz. vt. 10 Menodóra ~ 547 557 1117 900
24 Csüt.1 Gellé~t Fogolykiv. M. 11 Teodóra !sr 548

1
555

1
1227 943

25 Péqt.1 Kleofás Gellért pk. t 12 Antonóm &~.550553 134 1034
26 Szo, Jusztina Cipr. ésJuszt. 13 Kornél ~ 551551 233 1136

39. hét. Szt. hár. u. 16. v. Luk VII. 11-17; Efez. 3, 13-21.

27 Vas. D. 16; Ad.
28 Hétf. Vencel
29 Ke dd Mihály
30 I Szer, Jeromos

ID. 17. K. és D. 14 Sz. t felmag.
Vencel kir. vt. 15 Nikéta vt.
Mihály főan. 16 Eufémia vt.
Jeromos 17 Zsófia vt,

Idöj{rás Herschel
szerint: .

A hó eleje változó;
10-18 szép kellemes;
18·tól a hó végé:g esős.

~~ 553 5 49 3 261d. e.
~ 554547 4 91245
~ 5 55 5 45 4 46 2 10
~ 5 56 5 43 5 18 3 17

Izraelita naptár.

Szept, 5 ~ Elul 16 S.Ki Th.3.4.P.
12= 23S.Nez.5.6.P.
19= Thisri 156°6.
20 = 2 Újév 2. "n.
21 =. 3 Gedaljah böjt
26 = 8 S. Haazinu
28 = 10 Jom Kippúr

A hold fényváltozásai.

@ Holdtölte 2-án 8 ó. 53 p. du.
c[ Utolsó negyed 10-én 1 ó 12 p. deo
~ Ujhold 18-án 5 Ó. 12 p. deo
l Első negyed 25-éri 12 ó. 51 p. du.

23-án 2 ó. 44 p. du. a Nap a mérleg jegyébe lép.
Oszkezde/. - l-én a nap hossza 13 Ó. 23 p.; a hó tr földközelb. 1-én 7 ó. deo

végéig l Ó. 36 p. fogy. tr földtávolb. 13-án 8 ó. deo
I l-én Merkur a legnagyobb nyugati kilérésben (18°).
13'án Mars a Nappal együttállásba,!, O



Szeptember.
Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kis~rtetbe" ne ~ssetek, mert jóllehet a lélek

kész, de a test erőtelen. (Mát~ 26, 41.)

Egyháztörténeti emlékeztető szeptember hóra: 1. A császári patens kiadása a magyar prot. egyház szervezése
ügyében 1859 - 2. Thurzó György * 1867, - 3. Bethlen Gábor seregével elindul JI. Ferdinánd ellen 1619. - ..5. Thököly
Imre" 1657. - 7. Gusztáv Adolf gyözelme Breitenfeldnél 1631. A Zsedényi-féle alapitvány létesitése 1878. - 8. Jeruzsálem
elfoglalása 70. - 12. Pesti ev. zsinat megnyílása 1791 (okt. 14-ig tartott)'; Haubner Maté t 1880. -'13. Thököly Imre t 1705.

. - 14. Chrysostomus (Aranyszáju János) t 407; Dante t 1321 - 16_ Ráth Mátyás t 1810. Linzi békekötés 1645; A Gusztáv
Adolf-egyesület megalapítása 1842_ - 17. Kermann Dániel t 1740. - 18. Viktor Emánuel csapatai megszálliák az egyházi
államokat 1860. - 19_ Haubner Máté ". 1794_ - 20_ Erdödí zsinat 1545. - 21. Savonarola Jeromos ,', 1542; Luther Ujtesta-
mentum fordításának megjelenése 1522. - 22. Thököly Imre erdélyi fejedelemmé választása 1690; Lincoln a rabszolgaságot
az Egyesült államokban megszünteti 1862; Kis János ". 1770, - 23_ Wormsi concordatum 1122. - 24_ Gellért püspök meg-
köveztetése 1046 (1047-re is teszik.); .- 25_ Augsburgi vallásbéke 1555. - 27_ A porosz vallási únió létrehozatala 1817. -

29_ Wasa Gusztáv t 1560.

Kelet Fel jég Y z é sek

«.

Nem csekélyebb bönt követnek el azok, kik a mennyekben levő Krisztust
káromolják,mint azok, akik a földön élőt megfeszítették. (Augustinus).



Október
(31 nap)

Régente: Bököly hava. Eg,

Őszhó. ;s 1J~f~~~~~~~~~~~~~~~~~!!~~~~~~~!~~1582 - 6
Jlri"

1

. 1 1 Nap I Hold ~:~'
Protestáns . Róm. kath.. Görög-orosz [~~~~ I ~y~g. ~~l~~ I nlu~ta ~y~

reno

.WiJ
a

Nap

1 Csüt. Malvin I3-emigpk. 18 Eumén pk. ~ 558541 546 434
2 Fént. Petra Orzőangy. t 19 Trofim vt. ~ 5595' 39 6 15 550
3 Szo. Helga - Kandid vt. 20 Euszták (ftf 6 1537 641 7 4
40. hét. Szt. háro u. 17. v. Luk. XIV, 1-11.; Efez. 4. 1-6 -Ó,·~~~-,--~--,--.---,,---I
4 Va. 17. Kodrát ~ 6 2 5 35 7 9 8 16
5 Hé óka pk. ~ 6 3 533 7 39 9 26
6 Ke z: Iván fog. tfy.·6 5531 8121032···
7 Sze ekla sz. vt. tfy 6 6529 851 11 36
8 Cs ufrozina sz. ~ 6 8527 9331233
9 Pén anos m. hitt. "iE 6 952511023 124

10 Szo alIisztratus ~ 6115231116 2. 9
41. hét. Szt. háro u. 18. V. Máté XXII, 34~46.; Kor. 1 1. 4-9.

11 Vas. D. 18. Brig. D.19:Placidia 28 .E. 18. Kariton ~ 1612521 d. e. 248
12 Hétfő Miksa : Miksa pk. vt. 29 Kiriak rem. ~ 6135191214 321
13 Kedd Kálmán Ede kir.: vt. 30 Gerg(>ly pk. ~ 615517 115' 3 50I
14 Szer. Helén KalI,iszt p. vt. 1 O.kt..~.A.véd. ~ 6 16515 218 417 .
15 Csüt. Teréz Terez sz. 2 Ciprián pk. f11 6 18

1

513

1

322

1

442 .
16 Pént, Gál Gál apát t 3 Ar. Dénes pk. n 6 195 11 429 5 5
17 Szo. Hedvig Hedvig a. 4 Hierót n f> 21 5 9 5·35 530 ...

42. héL Szt. háro u. 19. v:Máté IX. 1-8.; Efez. 4, 22-28.

18 Vas. ' D. 19. Luk. D. 20. Lukács 5 E. 19. Karitin. ~ 6235 8 645 557
19 Hétfő Lucius Alkant. Péter 6 Tamás ap. ~ 6245 6 756 625
20 Kedd Iréne Vendel 7 Szergius vt. !ir 6255 4 9 8 659
21 Szer. Orsolya Orsolya sz. vt. 8 Pelágia' ~ 6265 2'1020 741
22 Csüt. Előd Kordul, sz. vt. 9 Alf. Jakab ap. ~. 628 5 O 1129 829
23 pént. Győngyike Ignác pátr. t 10 Eulamp vt. ~ 630 458 12311928
24 Szo. Salamon Ráfael főa. 11 Fülöp. diak. ~ 631 456 125 W33

, . .43. het. Szt. har. u. 20. vas. Mate XXII, 1-14.; Efez 5. 15-21.

Izraelita naptár.
Okt 3= Thisri 15Szukkoth 1n.

4 = 16 2 n
9 ~ 21 Hosanah rab.

10 = 22 Semini azer.
11 = 23 Szimkath th.
17 = 29 S. Beresith18= 30R.Kh.
19 =Markh. 1 R. Kh ..
24 = 6 S. Noakh
26 = 8 Seni böjt
29 = 11Khamisi b.
31 = 13 S. Lekh.-L,

D. 21. B. Mót;
Dömötör vt.
Szabina vt.
Simon és J ..
Narcissz pk.
R. sz. Alfonz t
Farkas pk. tt

12 E.20. Próbusz 1~ 633455 2101146
13 .Kárp ~ 634454 247 d.e.
14 Paraszkeve ~ 635452 3 29 100
15 Lucián vt. ~ 637450 349 216
16 Lohgin vt. fR' 16394481415 330
17 Ozeás pr. cn' 640447 442 443
18 Lukács ev. ~.641446 5 7 555

Időjárás Herschel
szerint.

25 Vas. D. 20. Blan.
26 Hétfő Dömötör
27 Kedd Szabina
28. Szer. Simon és J.
29 Csüt. Zenó
30 Pént. Kolos
31 Szo. Reform. em.

A hold fényváltozásaí,

6v Holdtölte 2-án 6 Ó. 23 p. deo Az egész hó alatt változó
[ Utolsó negyed 9-én 7 ó. 34 p. du. I időjárás uralkodik.
@ Uihold 17-én 7 Ó. 6 p. du. . ... ..
]) Első negyed 24-én 7 Ó. 38 p. du. [f?ldt',l:volb. 11-~n 2~. deo
6v Holdtölte 31-én 6 Ó. 17 p. du. 1([ foldkozelb. 25-en 1 o du.
l-én a nap hossza II ó 43 p.; a hö végéig 1 Ó. . ~ .

38 p. fogy. . . .



Október.
Mind~n jó adomány és minden tökéletes ajándék fel.ülröl való. és a világosságok

atyjától száll alá, akinél nincs változás,_ vagy változásnak árnyéka. (Jakab 1, 17.)

Egyháztörténeti emlékeztetö október hóra, 1. A heidelbergi egyetem alapítása 1386.' - 2 •.A marburgi vita Luther
és Zwingli között 1529; Torkos László ". 1839. - 4. Cranach Lukács'" 1472; Fliedner Tivadar t 1864. -r- 5. Ezen a napon
1582-ben XIII. Gergely új naptára értelmében okt. é-ike után mindjárt Iő-iketirtak. - 6. Komáromí Csipkés György t 1678.
- 8. A Luther Társaság megalapítása 1884 - 9. A tübingeni egyetem alapítása 1477. - 11. Ziska János t 1'424; Zwingli

'" Ulrik t 1531; L Rákóczy György t 1648. - 13. Petrovles Péter t 1557; Fry Erzsébet t 1845. - 14. Pozsony a szent ko ro-
nával Bethlen Gábor kezére jut 1619. Szeberényi Gusztáv Adolf ,', 1816. - 15. Bocskay győzelme Almosdnál 1604. A
magyarhoni' evang. egyetemes egyházi Gyámintézet megalapítása 1860. - 16. Cranach Lukács t 1553. - 18. A wittenbergi

a egyetem megalapítása 1502. - Pákh Mihély" 1795. - 19. Thurzó Imre t 1621. A Baldácsy-féle alapítvány létesítése 1876.
- 22. Séntha Károly" 1840. - 23. Huszár Gál t 1575 - 24. A westfáliai béke megkötése 1648. - 25. IL József türelmi

- rendeletének kiadása Magyarország részére.1781. ,-- 28. Nagy Konstantin győzelme Maxenlius fölött 312; Rotterdami 'Eras-
. mus '" 1466. - 31. Luther 95 télelének kiszögezése 1517.1:),r-----~!------------------------------------'--------------~

!1 Kelet I Feljegyzések
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Dúsgazdag bánya a tapasztalás,
Melyböl sok ember életkincset ás. [Petöfi.]
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I November
), (30 nap)
, Régente: Nyílas hava. ~1
li"l~~~~~~~~~~~~O~s~z~u~t~ó~.~~~~~!!~~~~~~~~.., 16

I \
fr \ Nap I Hold ~rProtestáns Róm .. k. ath. ,Görög-orosz XL kelte I nyug, kelte I nyugta

o. p. o. p. 6. p. 6. p.
Nap

44 hét Szt hár u 21 v .Ián IV 47 54' Efez 6 10 17. . - , -

1\ Vas. D: 21. Mar, I D. 22. Mindsz 1~ E. 21. Joel pr. ~ 1643 444 5 3617 6
2 Hétfö Achill Halottak nap. 20 Artérniusz vt. ~ 6 44 4 42 6 8 8 15
3 Kedd _Győzö Hubert pk. 21 Hilárion ap. ~ 646441 644

1
9.21

4 Szer, Károly Boromei K. 22 Aberc pk. ~ 648439 725102
5 Csüt. Imre Imre herceg 23 Jakab az Ú. r. -IE 649

1

437

1

812 Ú 17
6 Pént. Lénárd Lénárd hv. t 24\ Arét. és t. .vt. -ss 6 51 4 36 9 5 l2
7 Szo. Rezső Engelbert pk. 25 Marcián ~65243510 1121

2

5
7

45 hét Szt hár u.' 22 v Máté XVIII 23 35' Filipp 1 3 11. . - . . -

8 Vas. 1D. 22. Gott. D. 23. G. pk. 26\ E. 22. Demet. \~ 653 434 11 1 l22
9 Hétfő Tivadar Tivadar vt. 27 Nesztor vt.'. ~ 655 432 d.e. 152

10 Kedd Luther M. sz. A vellánói An. 28 Terenc vt. mi 657 431 12 3 219
11 Szer. Márton Márton pk. 29 Anasztázia j; 658 429 1 6 244
12

1

Csűt. Jónás Márton p. vt. 30 Zenób vt. . ft 7 0428 210 3 8
13 Pént. Szaniszló K. Szaniszló t 31 Epimak vt. h 7 2\427\ 3 17\ 3 32
14 Szo, Klementina Jozafát vt. 1 Nov. Kozma h 7 3426 426 357.46. het. . Szt. hár. u. 23 v Malé XXII. 15-22; Fil. 3. 17-21.

15 Vas. D. 23. Lipót p'.24. Gertrud 2\ E. 23. Acindin 1~ 7 4425\537 424 ....
16 Hétfő Othmár Odön pk. 3 Acepszimasz ' ~ 7 .6424 651 456
17 Kedd Hortense Csod. Gerg. 4 N. Joannic W 7 7422 8 5 536
18 Szer. Odön' Pét.ésPálb.f. 5 Galaktion ffiJr 7 9421 917 622 ....
19 Csűt. Erzsébet Erzsébet assz. 6 Pál pk. ~ 7 10 420 1025 7 19
201 Pént. -\Jolán Valois Félix t 7 Hieron és t. b't 7 12141911221824
21 Szo. Olivér B. A. bemutat. 8 Mihály főan. ~ 7 13 41912 11 936

. 47. hét. Szt. hár. u. 24. v. Máté IX. 18-26 i Kol 1. 9-14.

22 Vas. D. 24. Cecil. u.as.c-eu vt. 9 E. 24. Onezií.
~ 1

714 418\125111050
23 Hétfő Kelemen Kelemen p. vt, 10 Oreszt vt. ~ 716 417 124 d. e.
~4 Kedd Emma Kereszt. J án. 11 Menna vt, ~717 416 15412 4
25 Szer. Katalin Katalin vt. 12 Al. János q;r 71941!? 220 1 18
26 Csüt. Milos Berchm. .Ián. 13 Ar. sz. János (Ff 72°

1

414 245 230
27 \P~nL \Virgil Ér. sz. Mária t 1141Fülöp apost. (iif 721413 310 341
28 Szo. Stefánia István ap. vt. 15 Guriasz vt. ~ 723413 336 451

48. hét. Advent. Úrjövet. 1. vas. Máté XXI. 1-9, Róm. 13. 11-14.

29\ Vas. I D. 1. Noé 1n. 1. Szal. vt.1161 E. 25. Máté '\~172414131 '4 61
30 Hétfő András András apost. 17 Csedat. G.erg. ~ 725412 441

600
7 6

Izraelita naptár. Időjárás Herschel
'szerint:

A hó eleje~változó;
8-16 kellemes, szép napok;
16-23 szeles;
23-30 hóviharok.

cr földtávolb.7-én II Ó. du. A
([ földközelb. 19-éI)9 ó. du.

A hold fényváltozásai.
cr Utolsó negyed 8-án 4 Ó. 13 p. du.
@ Ujhold 16-án 7 ó. 58 p. deo
l Első negyed 23-án '3 ó. 5 p. deo
® Holdtölte 30-án 9 Ó. 11 p. deo
I-én a nap hossza 10 Ó. 1 p.: a hó végéig 1 Ó.

14 p, fogy.
9-éh Szaturnusz Nappal egyűttállásb an.

22-én Merkur a legnagyobb keleti kitérésban 122°).
26-án Vénusz es Jupiter együttállá sban.
28-án Vénusz a legnagyobb keleti kitérésbeo (22°).

Nov. 2 = Markh. 15 Seni böjt
7 = -·20 S. Vajere

14 = 27 S. Khaj.-Sz.
17 = 30 R. Kh.
18 = Kiealev 1 R. Kh.
21 = 4 S. Toldoth
28 = . 18 S. Vaj eze

&:41



~ ..........•. ~ ~ ~ ~~

, .
November.

Tudjuk pedig, hogy ~zoknak, akik Istent szeretik, miuden javukra van; (Róm. 8, 28,)

Egyháztörténeti emléke~tető november hóra: 1. Husz ár GM bevégezte Bornemissza Péter "Az evangéliomokból
és az epistolákb ól való tanulságok" c. munkája I. részének nyomását 1573. - 5. A kons tanzi zsinat megnyítása 1414. Hans
Sachs ,.' 1494; HenckeJ János t '1539 1'" 1481), Lányi lllés t 1618' (* 1570). - 8. A fehérhegyi csata 1620, - 9. Ch cmnif z
Márton 1522, Az artikuláris helyekről sz óló törvény meghozatala 1681 - 10. Luther Márton'" 1483. Az ész ünnepe Páris-
ban a Notre-Dame' templomban 17~)3, - 13. Augustinus'" 354. - 15. Bethlen Gábor t 1629; Comenius János t 1670, -
16. Gusztáv Adolf t 1632 (az új nap l á r sze-int]. - 17. l11ésházy István nádorrá választatása 1608. - 21. Schleiermacher
Frigyes ." 1768. - 22. Lethenyei István a wittenbergí egyetemre beiratkozott 1609; Alvinczi Pete, t 1634. - 24. Knox János
t 1572, ('" 15.05,) - 26. A clermonti zsinaton Il. Orbán pápa a keresztes háború megindítására lelkesít 1095; I. Rákóczy

György erdélyi fejedelemmé vá1asztása 1630, - 28. Lang Mátyás t 1682, (". 1643.)

1

Kelet Feljegyzések
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A tiszta lelkiismeret mennyei érzés, nélküle a királyi, szék pusztaság, vele még a
kínpad és vesztőhely. Sem ijesztő. (Széchenyi.)



December,
(31 nap)

Régente: Bak hava.
EgyI

~~~~~~~~~;;~T~e~'l~e~l~ő~h~Ó~_~~~~!!~~~~~~~L~~'Gelle

I I I I
. ~9í5~

Nap Hold 2;
Róm. kath. . Görög-orosz '" k It I s k It I gt"- . e e ~yn. .e e nyu a

opop op op
Nap Protestáns

Keddi Elza -1 Elig pk, 18 Plátó vt. ~ 726 412 519 810 E2 Szer. Aurélia Bibiana vt. 19 Abdiasz pr. ~ 727 411 6 3 9 8
3 Csüt. Olivia -. Xav. Ferenc 20 Dekap. Gerg. ~ 729411 653 959 -
4lPént. Borbála Borbála vt. t 21 IB. Assz. avat. ~ 7301410 74911044
5 Szo. Vilma Szabbas ap. 22 Filem. és Apí, ~ 731410 ,g4711 22
49. hét •. Ádv. 2. vas. Luk. XXI, 25-36. j Róm. 15, 4-13.

6 Vas. D. 2. Miklós D. 2. Miklós 23 E. 26.Amfilok ~ 7324 9 949 1154
7 Hétfő Ambrus Ambrus 24 Kelem. páp a im 7344 91051 1222
8 Kedd Mária Mária szep. f. 25 Katalin vt. Ml 7354 91154 1247 ....

9 Szer. Natálía Fourier Péter ;26 Alíp Ml 7364 9d. e. 110
10 Csüt. Judit Melkiades vt. 27 Perzs. Jakab 1'7. 7364 9

1

125, 133 ....

11 Pént. .Árpád Damáz p. vt. t 28 Uj István 1'7. 7374 924 157
12 Szo, Gabriella Ottília sz. 29 Paramon ~ 7384 9 313 223 .....

50. hét. Ádv. 3. vas. Máté XI, 2·-10.; Kor. 1. 4, 1·-5. ,

13 Vas. D. '3. Luca D. 3. Luca sz. 30 E. 27. András ~ 7394 9 425 251
14 Hétfő Szilárdka Nikáz pk. "t. 1 Dec. Nahum !sr 7404 9 539 327
15 Kedd Johanna Valerián 2 Habakuk pr. !sr 741 410 655 410
16 Szer. Albina, Etel Etelka Kán.tt 3 Szofon. pr ~ 741 410 8 7 5 3
17 Csüt. Lázár Lázár 4 Borbála sz. ~. 742 410 912 6 7
18 Pént. Auguszta Grácián pk, tt 5 Szabbasz ~ 7 4~ 410 10 7 719
19, Szo. I Viola Pelágia tt 6 Miklós ~ 744 411 1051 835 ...

51. hét. Adv. 4. vas. Ján. 1,19-28; Filipp. 4, 4-7; Kar.!. n. Luk. II. 1-14, Tit. 2,11-15. v.'
Ezs. 9. 5-8. Kar. 2. n. Luk. II. 15--20. v. Máté 23, 34 - 39. Tit. 3. 4-8, v. Ap. csel. 6,8.7. fej.

20 Vas. D. 4. Teofil D. 4. Tim., M. 7 E. 28.Ambrus ~ 744 411 1128 '952
21 Hétfő Tamás Tamás ap «: 8 Patáp ~ 745 411 1159 11 7 ....

22 Kedd Zenó Zenó·vt. 9 B. Assz. fog. (ji{' 745 412 1216 d.e.
23 Szer. Viktória Viktória 10 Menna (ji{' 746 412 1251 1221
24 Csüt. Ádám és É. ÁdámésÉ. tt 11 Dániel stil. WI' 746

1

413 116 131
25 Pént. Karácsony Nagykarács. 12 Szpiridion. ~ 747414 .142 241
26 Szo. István 1. vt. * István 1. vt. rs Eusztrát ~ 747414 2 8 348
. 52. hét. Kar. u. Vas. Luk. II. ;33-40. j Gal. 4, 1-7 .

271Vas. D. János D. .Iános ap. 141E. Tirzus "
19

7 ~n1415 2401 455
28 Hétfő Kamilla . Aprószentek 15 Eleutér pk. 748416 317 600
29 Kedd Dávid Tamás pk. vt. 16 Aggeusz pr. ~ 748 417 359 700
30 Szer.I Zoárd Dávid 117 Dániel pr. ~1748 4181 446 753
31 Csüt. Szilveszter Szilveszterp. 18 Sebestyén vt . -es 748 418 540 840

Izraelita naptár. . A hold fényváltozásai. Idöjárás Herschel
({: Utolsó negyed 8-án 1 Ó. 11 p. du. szeriÍlt:

Dec. 5 = Klsalev 18 S. Vajislakh O Ujhold 15-én 8 Ó. 5 p. du12= 25 S. Vaj. Kan. A hó eleje változó j
17= 30 R. Kh. ]) Első negyed 22-én 12 ó. 8 p. du. 8-15 hó és eső j18 = Tebeth 1 R. Kh. ® Holdtölte 30-án 3 ó. t p. deo
19= 2'S. Mik. Kan. 15-22 változó j
26= 9 S. Vajigas 22-én 9 6: 37 p. deo a Nap bak jegyébe lép. Tél- 22-23 hóviharok.
27 = 10 Jer. O. b. kezdet.

l-én a nap hossza 8 Ó. 46 p.; a h6 21-ig 20 p. [ földtá '!b5' 7' d
eJ ' . fogy: a hó végéig 4 p, nö. . I O avo . -en O. u.

; 3l-én Mák"r a legnagy. n.yugati kitérésb.en (22°). ({: íöldközelb. 17-én 3 Ó. du.

~ l



--~----~

December~
Úgy szerette Isten e világol, hogy az ő egys~ülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő

benne, el ne vess.zen, hanem örök élete legyen. (János 3, 16.)

Egyháztörténeti emlékeztető decembe; hóra: 3. Dé~ai Biró Mátyás beiratkozott a wittenbergí egyetemre 1529. -
4. A lipcsei egyetem alapítása 1409. A tridenti zsinat berekesztése 1563. - 5. Ev. egyházunk zsinatának megnyitása 1891.
- 8. A vatikáni zsinat megnyitása 1869. - 10. Luther elégette az átokbullát 1520. - 13. A tridenti zsinat megnyitása 1545.
Gellert Keresztély t 1769. - 16. A jezsuiták kitiltása Erdélyböl a meggyesi országgyűlésell 1588. Linz; békekötés 1645. -
19. Kálmáncsehí Sánta Márton t 1557; Gusztáv Adolf 'i' 1594 (új naptár szerint) . ..c.. 20. Luther Mártonné szűl. Bóra Katalin
t 1552; Vi!nyédy István ." 1612; Szemerei Matkovich Pál "f 1823. - 21. Linberger István 'i' 1825. - 22. Czékus István e, 1818.
- 23. Id. Acs Mihály "1" 1708. - 24. Thurzó György t 1616; Bahil Mátyás t 1761. - 27. Pákh Mihály t 1858. - 29. Bocskay

István t 1"606. - 31. Widif János t 1384; Níkolsburgi békekötés 1621; Apáczai Cseri János t 1659 ..

Kelet Feljegyzések

.....,..

De mint földön a nap tükröz új napokat,
Úgy óhajt a boldog látni boldogokat. (Arany.)



28

Ábel január 2
Abrahám aug. 16
Achil nov. 2
Adalbert szept. 27
Adám szept. 9
Adám, Eva dec. 24
Adél jan. 29
Adolár ápr. 21
Adolf febr. 21
Adorján márc. 5
Agata január 11
Agnes január 21
Agoston aug. 28
Akos febr. 27
Aladár március 11
Alajos jun. 21
A1bert ápr. 23
Albin március 1
Alforiz okt. 30
Alfréd febr. 23
Alice március 8
Almos február 20
Amália jul. 10, okt. 7
Ambrus ápr. 4, dec. 7
Amos március 3í
Anasztaz aug. 17
András (Bandi) febr. 4,

I!ov.30
Angelika (Angyalka)

máius 31
Anna febr. 19, jun. 2,

julius 26 •
Ar+a! jan. 17, jun. 13,

julius 5
Antonia julius 13
Antonius május 10
Apollinus julius 23
Apollonia január 28
Aranka február 8
Arisztid ápr. 27
Arrnin május 10
Arnold június 18
Aron ápr. 2
Aroád márc. 31, dec. 11
Ar!"r január 22
ALIa ápr. 15
Atauáz május 2
Atanázia aug. 14
Attila január 7
Auguszta dec. 18
Aurél okt. 5
Aurélia 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. 1\
Brúno okt. 6
Cecilia nov. 22
Ciril julius 7
Coelestiri ápr. 6
Ciprián szept. 26, dec. 9
Cyrák aug. 8
Cyrill febr. 9, márc. 29
Damaskus dec. 11
Dániel julius 21
Dávid dec. 29
Dezső május 23
Dénes okt. 2
Domonkos aug. 4
Donát febr. 17, aug. 7
Dorottya febr. 6
Dömötör o~t. 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 RR.ikbárdtáprilis 37
Editl t 16 Ignác febr. 1, jul, 31, Lqkrécia julius 9 ó er JUlllUS

I 1 szep. 23 M Rókus aug. 16
Egyed szept. 1 okt. akár január 2 Róland május 29
Elek julius 17 l11és julius 20 Magda május 27 Romárt február 29
Elemér febr. 28 lima ápr. 18 Magdol·na jul. 22, aug. 3 Róza aug. 30
Eleonóra febr. 28 Ilona aug. 18 Malvina okt. 1 Rozália szept, 4
Elia febr. 10 Imre nov. 5 Manó' márc. 26 Ruíina julius 10
Előd okt. 22 Ince julius 28 Marcell január 9
Elvira febr. 10. Ipoly aug. 13 Marcion ápr. 26 Salamon okt. 24
Elza dec. 1 Irén okt. 20 Margit jun. 10, jul. 20 Samu aug. 21
Emánuel (Manó) márc. 26 Irma május 30 Mária aug. 15, szept, 8, Sándor febr. 26, rnárc. 18
Emil máJUS 28 István aug. 3 és 20, dec. 26 december 8 Sára január 19
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
Emőd aug. 9 Izidor márc. 30, ápr. 4 utáni első vasárnap Simeon február 18
Engelbert nov. 7 Izsó aug. 26 . Mária-Magdolna jul. 22 Simon jan. 5, okt. 28
Eörs julius 14 Jácint julius 3 Marianna nov. 1 Stefania nov. 28
Ernesztina aug. 29 Jakab máj. 1, jul. 25 Márk ápr, 25, jun. 18, Szabina febr. 20, okt. 27
Erhardt április 9 Janka május 24 . október 17 Szaniszló nov. 13
Erich május 18, János nov. 24, dec. 27 Márta julius 29 Szerena jan. 28

szept. 10 3 Márton nov. 10 és 1\ Szerénke szept. 14
Erika aug. 31 Jenő julius 1 Mártonka január 30 Szervác május 13
Ervin április 25 Jeromos szept. 30 Máté szept. 21 Szeverin január 8
Ernö január 12 Joachim márc. 20 Matild márc. 14 Szeverian február 21
Erzsébet nov. 19 Jób szept. 27 Mátyás február 24 Sz ido nia [unius 2Johanna de.c. 15
Eszter május 24 Jolán nov. 20 Maximus május 29 Szilárd április 22
Etelka okt. 8 Jónás nov. 12 Medard junius 8 Szilvér junius 20
Eva dec. 24 Jonathán május 11 Melánia január 10 Szilveszter dec. 31
Ezsaíás julius 6 József febr. 4, rnárc. 19 Menyhért aug. 22 Szinér dec. 12
Ezechiel április 10 aug. 27, szept. 18 Metód julius 17 Szosztén nov. 28

Fa'bl'án január 20 Judit jul. 30, dec. 10 Mihály szept. 29 Szótér április 22
Miklós dec. 6 Szörény január 8

Farkas szept. 1, aug. 23 Julia,. Juliána febr. 16, Miksa okt. 12 Sylvia nov. 26
Faustinus febr. 15 máJUS 22 26
Felix [unius 9 JulIá,:, J~nuár 9 Milos nov. Tamás márc 7 dec
Ferdinand május 26 Jusztín JUlllUS 16 M~ric sze~t. 22. 21 és 29 " .
Ferenc jan. 29, jun. 16, Jusz tina szept. 16 Mozes máJUS 16 Tacián január 12

okt. 4 és 10 K . tr. - 22 Nándor május 30 Tádé január 24
Flórián (Flóris) máj. 4 aje ~n apr. Napoleon május 7 Terézia jul. 8, okt. 15
Franciska (Fáni) márc. 9 Kallls~t okt. 14 Narcisz okt. 29 Tekla szept. 23
Frlda május 6 Kál~an okt. 13 Natália dec. 9 Teobald julius 1
Friderika szept, 20 Kamil, Karnilla dec. 28 Nikáz dec. 14 Teodara szept. 1\
Frigyes julius 18 Kanut Jan. 19 Nikefor márc. 13 Teofil dec. 20
Fülöp máj. 1 és 26, Károly jan. 28, nov. 4 Nikodém szept. 15 Tibold julius 1

alig. 23.' Karotin febr. 2 Noé nov. 29 Tibor augusztus 1\
Katalin febr. 13, ápr. 30 Norbert junius 6 Timon április 19

Gábor márc, 24 nov. 25 Timotheus aug. 22
Gabriella dec. 12 Kázmér márc. 4 Ddó nov. 18 Titusz jan. 4, szept. 18
(Gál) Gallus okt. 17 Kelemen nov. 23 Oktávlan rnárc. 22 Tivadar ápr. 20, nov. 9
Gáspár január 6 Keresztély ápr. 3 Olga lullus 27 Tóbiás junius 13
Gebhárd aug. 27 Klára aug. 12 Ölivér nov. 21 Tódor február 7
Gedeon marc, 28, okt. 10 KIementina nov. 14 Olivia jun. 3, dec. 3 Ub I ái 17
Geltért szept. 24 Kleofás szept. 25 Olimpia '!lárc. 10 ~ m JUs
Genoveva január 3 Klotild junius 3 Orbán május 25 Ulnk julius 4
Gergely márc. 12, nov. Kocsárd ápr. 19 Orsolya. okt. 21 Valér dec. 15

17 (Csod.) Kolozs okt. 30 Oszkár julius 31 Valéria á r 28
Gertrud márc. 17 Konrád febr. 18 Oszváld aug. 5 Valter 'ul~u's 16
Oerzson február 22 Konstantin febr. 17 Oltó márCIUS 23 Vanda Jjanuár 26
Géza február 25 Kernél julius 3 Oltmár nov. 16 VI" 14
Gizella május 8 Kamélia rnárc. 3 Oltokár jul. 2, nov. 4 V:~~eiur;:fs 20
Gotthárd május 8 Kristóf rnárc. 15 Oltilia dec. 13 Vencel ~zept 28
Oottlieb márc. 5 . Krisztián márc. 13 Odön nov. 16 Veronika 'uti s 9
Gottfried nov. 8 Krisztina julius 24 Ozséb aug. 14 Vid juniu~ 15u

Gráelán dec. 18 KU!,I.gunda márc. 3 Pál január 25, rnárc. 7, Vidor január 13,
Guidó szept. 12 Kvirin márc. 30 . 26 29 és 30 Viktor szept. 5
Gusztáv rnárc 29 T' . Jun., . .
G á fá' 19 ••..•ajos aug. 19 és 25 Pátrik márc. 17 Viktória .dec. 23
G~ö~g~d{~n~kt 23 Lampert szept. 17 Paula márc. 22, jun. 3 Vilhelmi,:,a szept. 19
Györg á r 24 László jun. 27, aug. 8 Paulina jun. 22 VIlIbald .lullus 7
Gyula Yáp; iz Lázár dec. 7 Péter, Pál junius 29 Vilmos Január 10
Győző no~ 3' Laura junius 17 Péter jan. 31, febr. ·22, VIlma dec. 5

. Leander febr. 28 ápr, 29, máj. 19, aug. Vince apr. 5, julius 19
Háromkirály, (Gáspár, Lehel aug. 2 1, okt. 19, dec. 5 Viola dec. 19

Menyhért, Boldizsár) Leó ápr. Il Petra okt. 3 VIrg!l. nov. 27
. január 6 Leokádia dec: 9 Petronella május 31 Virgilia Január 31
Hajnalka márc. 27 Leona, Leontine jan. 4 Piroska .lan. 18: nov. 28 Xavér (Ferenc) dec. 3
Hedvlg.okt. 17 Lénárd nov. 6 PIUS rnajus 4, julius II '
Helda okt. 3 Lenke április 29 Placidia okt. II Zakariás szept. 6
Helén okt. 14 Lidia április 5 Placidus okt. 5 Zelma január 23
Henrietle rnárc. 16 Lili julius 11 Po1ykarp január 26 Zenó dec. 22
Henrik julius 15 Lipót nov. 15 Polixena szept. 24 Zenő okt. 29
Heribert márc. 16 Llvia április 6 Pongrác május 12 Zita április 27
Hermin ápr. 16, aug. 3 Longinus márc. 15 . Zoárd dec. 30
Higin január 11 Lóránt január 15 Rafael jun. 20, 01<t. 24 Zoltán junius 23
Hilárion okt. 21 Lothar január 27 Ráhel február 4 Zsternond május 2
Hilda szept. 3 . Lőrinc aug. 10 R.e~ner ju,!ius 14 Zsófia május 15
Huba aug. 10 Luca dec. '13 Rajmund Január 7 . Zsolt április 10
Hubert-marc. 29 Lujza márc. 2 Rebeka szept. 2 Zsuzsánna február 19
Hugó ápr, 1 Ludmilla szepU7 Regin szept. 7 .



·. .Orök naptár..
- Érvényes 1528 október 15-től, péntektől, 2000 december 31-ig, vasárnapig. -

Az A A* táb lázatok jelölik a századokat; a B B* táblázatok pedig a Folyoéuehet.
Hogy pl. az 1895.évet megtaláljuk. nézzük az 1800-at az A táblázat 5-ik oszlopá-

ban és 95-öt aB' táblázat 8-ik oszlopában. Függőlegesen követve azt az oszlopot, amely
az.1800-at tartalmazza és vízszintesen azt az oszlopot, amely a 95-öt tartalmazza, talál-
kozó pontjukon megtaláljuk a C táblázaton az F betűt. Hogy megtudjuk. milyen napra
esett 1895 június elseje, keressük június hónap táblázatában az 1 számot, kövessük az
oszlopot vízszintes irányban addig, aniíg a feketén szegélyezett táblázaton a függőleges
.oszlop F betűjévei találkozik. A két oszlop találkozásánál az S betüt találjuk, ami szom-
batot jelent, mivel az egyes napok kezdöbetüjükkel vannak megjelölve (csak a szerda
= Sz); 1895 június elseje tehát szombaton volt.

A szökőévek tekintetében a C táblázat betüi csak március l-étől fogva érvényesek.
Január és február hónapokat illetőleg vedd azt a betűt, amely jobbra esik attól,

melyet a föntebb leirt módszer szcrint :megtaláltál. A szökőév ugyane hónapjaira vonat-
kozóan az 1500 és 1900 század rovatban ugyanazon vízszintes sorban az els.ő betűt
vedd az 1600 század rovatában.

Példa: Talál" meg azt a napot, amely 1620 január 8-nak megfelel. A C táblázat az
1600-as függőleges oszlopnak a 20-as oizszintes vonallal való találkozásánál D beiiit mutat.

Miután ez az év szökőév volt, a hónap pedig január volt, ennélfogva a feketén
szegélyezett táblázatba az E betiiuel lépünk be.: 1620 január hó 8-ika szerda volt.

A-. -Századok--A * 1

. _1_1_1_1_1_11500
B-..-.-F olyóévek-- 16001 17001C 11800 1900 -- Folyóévek--B*

J- ~ 12 !~23 ~: ~~ 40:~ ~ !~I ~ 1 ~ 1 ~ I~51 ~~I:~68 ~!179 ~~ :~ 96
2· 13 19 24 30 41 47 F GAB C D E 52 58 69 75 80 86 97

'3814- 25313642--YFG'ABCD 53 5964 70-81879298
f---------.-------- --------------

~ 190~ ~~ ~~32 ~~ 4~1*{_1 ~ 1i ~~.!.~~~60 :~2!~~~~I88:! ~I
"s"11T622-33._394~~CDEFGA _ 61 67 72 78 ~9 95 100

Január ~ Február' A B C LE... E F G Március lj Aprilis

J.~I!~lEr~f_~E~2? ~~.i...~~JS....IJ!.· 51219261_~..3.~ 162330
2 ~I~IE.I?O 6132027 H V S p Cs Sz K 6132027 3101724

'31017 243tr-714212s~HV.SPCSSZ 71421281- 411 1825
'411 Ts2"5'- "1"'81522 29 SZ K H V S p'Ys '18 1522 291~-1~ 12 1926
51219 26'-"2916 23 Cs Sz KHVSlp~9162330 6132027'-

6113 20 27:=2111017124I--,L~ SZ K H V.I}I,1017243<11 ..21142128_
71I4 2128 4111825 S P Cs Sz K H V 4111825 1 8152229

Május II Június A IB 1=c=rn~II~ Július ~ Augusztus

7 14 21~1~8jl~4 11 1825 V S 1p 1Cs I Sz K H 2 91162330 6 1320127J 8 15 22 29)~ 5 12~ ~:::ICJe S p Cs Sz K 3 10 1724 31'f- 7 142128 -
2 9 16 23' 301~ 6 13 2027 K H V S P Cs SZ 4 11 1825 -'tI 8 152229 -

'31017 24311 7142128 Sz K HTsPCs-SI21926-12 9162330
'41118 25~ 1 8152229 CS Sz K H V S PI-l161320271-31O!t72431-
rs 1211926 . 2 9 16 2330 P Cs Sz K H r V rsil 71421281- 411111825 -
"61320 27. 3 10171T4-r---sPCsSzKlHly rTl815 2229'- 51121926

Szeptember II Október ~ITF"" G November ~ December

r- 3 10 17fi~ .8152229 V l~tEl~~JS....1 H .-2121926 3101724,~
4 11 18 25 2 9 16 2330 HV S P Cs SziT fo- 613 20271- fo- 4111825

f- - -- -- -- -- -- --.!~ 1- - -1- fo-
5 121926 310172431 K H V S P Cs Sz 7142128 I 5121926
6 13 20 27, 4 11 18 25 "s; K HV S piC; 1 8 1522 29'-1 6 132027

f_ 7 14 21 2 ~12 19 26 Cs Sz KHVSlP~91623301-r,71142128-
'! 8 15 22291 613 20127 P Cs &" KHIviS 3 1017 24-1- 18 152229-
2 9 1623301 711421 28 S P Cs&"KHiv4111825-1- 291162330

29
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'1800II Egyes

ii O 1 2 I 3 4 ~ 6 7 8~
~I~I~~I~ 1 14 6 291~ 2

1 112211429t~ 10 26 14 ~122 11
2 2 22 7 30 18 3 26 15 6 19

- - - - - - - -3 11 3 .22 7 30 19 3 26 15 31
(JJ - 1-- - - - - - 1- - - -
~ 4 19 1.127 16 7 23 12 4 23 8
N - - - - - - -.... 5 31 20 11 27 16 8 23 ,12 4 24

t-o - - - - - - - -6 8 31 14 5 27 16 1 21 12 28
- - - - - - -

7 17 9 31 13 5 28 16 1 21 13
- - 1719 - - -

25

1

10
- -

1: 28 25 13 5 1 21
291171· 6 2 25 14 5 18 10 21

E két táblázat segít-
ségével 1800-1999.
é vek között bármel y

esztendő husvétját
rögtön megkaphatjuk.

Pl. Mikor lesz 1926- '
ban husvét v a s á r-
napja?

A II. táblázatban a
, 2 tizest jelző vízszintes
és a 6 egyest mutató
függőleges oszlop ta-
lálkozásánál 4-est .ta-
lálunk, vagyis április
4-ikét; akkor lesz 1926-
-ban husvét v a s á r-
napja.

1948-ban márciushó
28-án lesz husvét, mert
ha kövér számot lá-
tunk, nem április, ha-
nem március hónap
veendő.

Ha, husvét vasár-
napját ismerjük, akkor
már könnyen' meg-
állapíthatjuk a többi
változó ünnepet is,
mert húsvéttól szá-
mítva a 40-ik napon
van áldozócsütörtök, az
50-iken piinhiisd. Hus- ,
vét vasáruapja elötti
vasárnap a Virág-
vasárnap. Előtte a
40-ik napon van ham-
vazószerda, amelyet,
ha, ismerünk, már azt is

'tudiuk, hogy abban az
évben meddig tart a
farsang; mert a farsang
kezdődik Vízkereszt
napja után, január 7-én
és tart húshagyóked-
dig bezárólag.

Tehát 1926-ban

Husvéti táblázat (1800-1999)_
h

j:
1:

A kövér számoknál márciusban van husvét,
a többi számok április havi dátumok.

1900 II O
Egyes

1 2 3 4 5 I 6 7 8 9
O 15 7 30 12 3 23 15 ~119 11
1 27 .16 7 23,12 4 23 ~I~ 20

1--

2 4 27 16 1 20 12 '4 17 8 31
- e--- - - - -' - - - - -3 20 5 27 16 .1 21 12 28 17 9

(JJ - 1-- - - - - - - - - -
~ 4 24 13 5 25 9 1 21 6 28 '17
N - - - - - - - -.... l5 9 25 13 15 .18 10 1 21 6 29

t-o - - - - - - - -
6 17 2 22 14 29 -1810 26 14 6

- 1-- - - - - - - - - -
7 29 11 2 22 14 30 18 10 26 15

-1-----' ------

8 6 19 11 3 22 7 30 19 3126
9 15 31 19 113 16 ---;;30 1~ 4

április 4-én lesz húsvétvasárnap,
máj. 13-án áldozócsütörtök,

" , 23-án pün~ösdvasárnap,

márc. 28-án virágvasárnap,
febr. 16-án hushagyókedd,
jan. 7-től febr. 16-ig = 41 napig

tart a farsang.'



31

Régi mondások: az Időjárásról.
Január havára : Szép januárius jó esztendőt

hoz. Hajnalpír januárban: sok zivatar nyáron.
- Hogyha szépen fénylik Vince (22). Meg-
telik borral a pince, Gabonával a pajta s
csűr, Mihály így jó, édes bort szűr. Pálfordu-
lása (25) ha tiszta,· Bőven terem mezö, puszta.
Ha pedig havas, vagy nedves, Lesz a kenyér
igen kedves. . .

Február havára : Ha Gyertyaszentelő nap-
ján (2) sűt a nap s meleg van, a medve bar-
langjában marad, mert még tartós hideg lesz;
ha havazik, úgy megrázkódik s kűnn marad,
mert nem fél tovább a teltöl. Ha februárban
a szúnyogok hegedülnek, márciusban elhall-
gatnak. Ha jeget talál Mátyás, Töri s rajta
líkat ás, Ha pedig ép' nem talál, Mátyás biz'
jeget csinál. - Ha üszögös Péter (22) és Má-
tyás (24) hideget hoz, úgy az negyven napig
tart. Febr. végén az északi szelek az eszten-
dőre áldást jelentenek.

Március havára : A márciusi hó ártalmas.
Mennyi harmat husvét előtt, annyi fagy lesz
husvét után. Ha villámlik és dörög március-
ban, majd havazik májusban. Gergely napja
t12) ritka ha jó, Hideg; szeles, sokszor van hő.
Sándor, József, Benedek (18, 19, 20) Jönnek
a jó rnelegek. - Amennyi eső esik március-
ban, annyi zivatar lesz száz nap mulva. \

Aprilis havára : Áprilisi égdörgés jó és
hasznos időt jelent. Ha április nedves, a gazda
bőséget várhat. Ha Tibor napján (14) a rét
még nem zöld, a gazda nem sokat remélhet.
Amennyi fdeig szólnak a békák Szt. Márk
napja előtt (25), annyi ideig hallgatnak azután.
Ha Szent Márk napján a fülemile hallgat, vál-
tozó tavaszt jelent, ha énekel, jó tavaszt hir-
det. Ha a Szerit Györgyvirág bőven terem.:
bőségre, ha nem terem: drágaságra mutat.
Ha Szent György a vetésben varjakat lát, az
aratás. későn és rossz lesz ..

Május havára : Hűvös május: sok szalma,
sok széna; száraz május: száraz esztendő. A
májusi zivatar örömöt hoz a gazdának. Ha
május nedves, június száraz lesz. Pongrácnapi .
(12) eső a mezőnek jó, a szőlönek ártalmas.
Ha Orbán napja (25) tiszta - jó édes bor,
ha esős - savanyú lesz Pongrác, Szervác,
Bonifác (12, 13, 14) fagyos szentek 'gyanánt
élnek a köztudatban; ugyancsak félve gondo-
lunk még Orbánra (25) is.

Június havára : Ha június nedves és meleg,
akkor a gazda ncm marad szegény. Ha Me-
dárdus napján (8) esik, - 40 napig esik. Ha
Keresztelő Szent János nap (24) előtt a kakuk
jókor elkezdi a szólást, olcsó lesz a gabona,
ha utána később kezdi, drága lesz. Keresztelő
Szt. János nap előtt ha esik, 4 napig esik.

Július havára : Ha a hangyák nagy halmot
hordanak, hideg esztendőt várj. Ha Sarlós
Boldog Asszony napján (2) esik az eső, so-
káig tart, vagy 40 napig. Ha Margit napján
(13) esik, hasonlóképen. Mária Magdolna nap-
ján (22) ha tiszta, - [ó, ha esős - ártalmas.
Ha Szt. Jakab (25) éjszakája tiszta, bőség lesz
a kertekben. .

Augusztus havára : Augusztusban sok· har-
mat jó időt jelent. Augusztusban az északi
szelek állandó időt hoznak. Minél több az eső e
hónapban, annál kevesebb lesz bor. Ha Lőrinc
napja (10) szép - szép ősz lesz. Amilyen Ber-
talan napján (24) az idő, olyan lesz az egész
ősz. Ha Szent János fejvétele napján (29) igen
esős, ártalmas lesz a kerteknek.

Szeptember havára : A szepternberi eső a
gazda örőme. Meleg őszre hosszú tél követ-
kezik. Ha Egyed napján (1) szép az idő, -
utána 4 napig jó idő lesz, és ha az ég dörög
ezen a napon' - jövő esztendőre hőséget
várhatni. Ha Máté evangélista napján (2)) szép
az idő - ez tartós és a jövő esztendőre sok
gyümölcs terem. Ha Szt. Mihály napján '(29)
az ég dörög, - jó őszt, de :nagy telet vár-
hatni. Ha sok makk 'lesz ekkorra, sok hó lesz
karácsonv előtt. Ha a gólyák, fecskék, vad-
ludak, darvak hamar elmennek, - hamar be-
köszönt a hideg.

Október havára : Meleg október hideg
februárt hoz; októberi fagy és szél enyhe
januárt és februárt teremt. Ha a fák levelei
soká hullnak, - nagy telet, ha hamar hulla-
nak, hamar hideget és a jövő esztendőre bő-
séget jelentenek. Ha sok levél marad a fákon
- sok hernyó lesz jövőre .. Midőn eljön
Simon Judás (28), Didereg, fázik a gatyás.

November havára : Ha Mindszentek .napja
(1) telet hoz, úgy Mártonra (11) nyár lesz.
Mindszentek napján .vágj le a cserfáról egy
ágat. ha száraz belül - kemény tél; ha ned-
ves, - ned ves tél lesz. Ha ez a nap nedves,
- lágy telet; ha tiszta .- erős, havas telet
mutat. Ha a Márton (11) ludja mellcsontja
veres - nagy hideg; ha fehér - sok hó ;
ha fekete - esős ősz és háborgó rút tél lesz.
Amilyen az idő Erzsébet (19) és Katalin (25)
napján, .- olyan lesz karácsony havában. Ha
Márton hideggel jő, jó, ha hamarosan hó esik.
Márton és András (30) jobb szárazon mint
nedvesen. •

December havára : Ha december hideg hó-
val, sok gabona lesz tavasszal; december vál-
tozó és enyhe, az egész tél lesz nagyon gyenge.
Mennydörgés e hónapban sok későbbi hideget
jelent. Midőn karácsony hava zöld, Husvét
napján havas a föld. Karácsony .éjszakáján ha
esik földre hó, Ez reménységet ad, .hog)! lészen
mínden jó. Ha Sylveszter éjszakáján az eső
esik, reggel pedig a nap fénylik - nincs ré-
ménység a termésben,' de ha éjszakája és
napja egyenlő, akkor Sylveszter jól végezte
nekünk az időt s Várhatunk utána boldog jó
esztendőt.

*
Mindennek a veleje és vége' azonban az,

hogy a legfelsőbb isteni akarat a természet
törvényszerűen megállapított rendjében akár
.megegyezik az emberi hagyományokkal és
nézetekkel, akár nem, mi minden kőrűlmények
között csak arra nézzünk, hogy az Ur akaratát
betöltsük, kőtclességűnket teljesítsük.
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rendszeresUtmutató a Biblia olvasásához.
Január Február Márci~s Április Május Június

1 Zsolt. 73, 24 Zsolt. 56, 4 Zsolt. 31, 17 1. Pet 3. 18 . 1. Krön. 16,35 .Ián. 6, 34
2 2 Kor. 12, 9 Zsolt. 28, 9 Zsolt. 9, 11 Zsolt. 56, 12 Ján 5, 39 IL Kor. 5, 19
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A "Luther-Naptár" számára rajzolta: Balázsfy Rezső.
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Testünk, lelkünk fogságában, magyar
sorsunk elvetett állapotában egyre csak
panasz, zúgolódás hangzik, mindenütt
csüggedés, sőt kétségbeesés tapasztal-
ható. Bizony, bizony úgy élünk ezen
a lehetetlenül csonka földön, mint
akiknek reménységtik sincsen. Mintha
még ehhez keserü dac, mindent koc-
káztató könnyelmüség és orgiázó őn-
gyilkolás töltené meg a sok részle-
tében valósággal a Ganges partjára
illő szellemvilágunknak fekete ürét. A
jégverés sújtotta gazda megint csap-
kodja, töri a még épen maradt kalá-,
szokat örjöngő kacagással. istentelen
háborgással : Lássuk Uram Isten, mire
megyűnk ketten? - -

És mégis, mégis valami csudának
kell történni ezen a magyar földön.
Avagy ami állapotunk nem egy haj-
szálon függő megcsonkított vérző test
képét mutatja-e, amelyen őrületes vag-
dalódzás folyik, úgy~nnyira, hogy a

Fil. II. 17-18. és IV. 12-13.

kardperigék azt a tartó szálat o szinte
naponként vagdossák és az a csodá-
latos hajszál még sem szakad el í to-
vább tartja, erősen tartja a csonka
testet, me ly bár még folyton vérzik,
mégis él.

Testvéreim, ez a csoda nem lehet
más, mint Istennek kegyelme, mely
minden körülmények között meg akar
tartani bennünket, mert célja van
velünk. Büneink és gyengeségeink· a
fórumon, a piacokon hivalkodnak :
ádáz gyülölk9dés szítja egyre minde-
neknek harcát mindenek ellen, a vak
önzés csak az anyag után kapkod s
elveszíti a lelket, hogy formálja azt
és életet adjon néki s a szív a Mam-
mon-zsarnok rabszolgája lesz, melynek
irigysége nem ismer testvért, őnimá-
dása eltemeti o a lelkiismeretet, uralom-
vágya feldönti az isteni s emberi tör-
vényt, féktelensége kacagja a sze-
mérmet és becsületet, gőgje elgáncsolja
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az 'érdemet. Az anyagias kapzsiság,

.sok csalás, lopás, nagyhangú tűleke-
dés, kicsinyes érdekharc. nagy esz-
méknek az önzés hitvány takarójává
tétele, komolyképű emberek színes
szappanbuborék - játéka, szivárvány-
kergetés, tőmérdekálarcbanjárás, a
.munka mimelése létre is hoz egy
rettenetes dolgot: önfajunknak gyalá-
zását úton útfélen. Bár tengernyi a
szomorú jelenség, mégis azt kiáltom,
testvérek, felétek: csak ezt ne / csak
ezt ne I, mert bűnösenigazságtalanok
lesztek, nem látván azt, amit Isten a
magyar lélekben itt-ott mint rejtett
kincset lát, amiért kegyelme által a
sír szélén is tartja' s menti m~g a
magyart. .

Valami van abból ezen q. magyar
földön, ami hasonlít a szántóföldben
elrejtett kincshez (Máté 13, 44). Ide-
húzódott miközénk régi időktől fogva
valami eredeti, sajátosérték, amit
magyar őserőnek 'is szoktak nevezni.

• Az egészséges életösztön őszintesége
tán az igazi neve, mely. nem gáncsol
és nem fondorkodik, szemébe néz
nyiltan' minden embernek, maga élni
kíván, védi a portáját,de a szomszédját
testvérének tekinti, kit sem meglopni.
sem eltiporni nem akar s azt mondja:
hagyj élnem és én is élni hagylak. Az
életösztönnek ez az egészsége .sír,
eped a tisztaság után is s fejét mindíg
arra fordítja, ahonnét a magasabb élet
napja süt. Ebben az ősi nyiltságban,
magyar lovagiasságban. élni, fejlődni
akarásban. mely földbe vetett mag
elevensége gyanánt még mindíg itt
szunnyad közöttünk, oly csodás, nagy
erények lehetőségei rejtőzködnek,
amelyekre még Európának ismét szűk-
sége lesz. Még csak ezután kell meg-
látnia a világnak igazán, hogy kicsoda
a magyar.

Legyen azért csendesség és figye-
lem : van - ha' csak mustármagnyi,
kis morzsányi is '- a kemény rög, a
sok kö, gyom és tövis alatt; valami
van itt közöttünk az élő Krisztusból
is. Ezért, az ő Fiáért nem enged az
Isten, nem engedi azt a magyar haj-

, szálat, amelytőllétünk, vagy nem létűnk
sorsfordulása függ, átszakítani. Azért
jött ránk az ágyueke-szántás, hogy a

földbe rejtett kincset'felszinre fordítsa j v
azért a vihar, hogy a tenger mélyéig t,
kavargó hullámok az ,igaz gyöngyöt a li
partra vessék j azért a nagy seprés, e
hogy az elveszett drachma ismét elő- é
kerüljön. ü

Szerenesés vagy, aki ezt' a kegyel- li
met meglátod, megragad od s mint a
tűzvészböl menekülő a mentőkőtelet,
a Szabadítónak feléd nyúló kezét nem
ereszted el, Annál előbb boldog lesz
nemzetünk, minél előbb megtalálja ezt (

. a kincset a teljes magyarság az egye- L
seknek megtérésé által.

Ha foglyok is vagyunk, azért Isten- j
nek a Jézus Krisztusban velünk le'vő j
kegyelme igaz, tiszta örömöt varázsol
szívűnkbe, diadalkiáltást hoz aja- ~

, kunkra. Pál apostol római fogságából
küldötte levelét a filippibelíekhez, 1
mégis az egész a legbizakodóbb öröm- 1
üzenet ésa leghatalmasabb diadal-
kiáltás, mert megtalálta a szabadulás (
kincsét a Jézus Krisztusban. ~

'Tudja, hogy életét áldozatul kell 1
hoznia, de nem remeg, nem szomor-
kodik, azt írja a filippibelieknek : (
"mégis örülök" s a Krisztuslátás' örö- 1
mére hangolja szeretett hiveit is: ~
"örüljetek az Urban mindenkor, ismét 1
mondom, örüljetek!" (Fil. 4, 4~) Há-
borítlan, nyugodt lélekkel készen van
mindenre ; a megaláztatást tűrő szív-
vel el tudja viselni, a jó napokban,
szereneseben nem bizakodik el, a
jólét, bőség Isten ajándéka' néki, -
amelyet bölcsessége Isten dicsőségére
használ fel, az éhséget. és szűkől-
ködést is zúgolódás nélkül bírja, mert
egész lénye hite által eme''''-diadal-
kiáltássá lett': "Mindenre van erőm
a Krisztusban, aki engemmegerősít."

A "Luther Naptár" jelen évfolya-
mának első képe azt a jelenetet ábrá-
zolja, amint Pál apostol fogságában
a keresztyén ember őrőműzenetét és I

diadalkiáltását tartalmazó levelét a
filippibeliek küldöttj ének, Epaíróditus-
nak átadja s ezzel hiveinek figyelmes,
de múló földi ajándékáért olyan
mennyei ajándékot ad cserébe, mely
soha el nem fogy s mely még a föl-
dön is állandóan gyümölcsözik.

A valódi keresztyénség diadalmas
örömét és az istení vterv keresztül-



vitelében még a földi szemmel lehe-
g tetlennek látszókra is képesítő, .a vi-
a lági hatalmak által megbírhatlan. győző
;, erejét viszi a "Luther Naptár" .. jelen

évfolyama is híveinek házába. Oröm-
üzenetnek hordozója, diadalszónak

- kürtje. ez a mi nagy fogságunknak
a
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idején. Adja az Úr kegyelme, hogy
minél szélesebb körökben a magyar
kiucsnek meglátására vezessen s az
annak birtoklására törekvést ébresszen
minden magyar szívben, mert ez szá-
munkra az életet, az egyedül biztos
szebb jövendőt jelenti. H. L.

Imádság.
Qh hála Néked, - Lét Királya l
Udv Kutfeje légy százszor áldva
A ránksugárzott, szent kegyért :
Az új magért, az életért!

,- Qh hála Néked - fent magasban
Őrtálló és kiolthatatlan
Izzásu fény - Mindenhato,
Hogy általad jött annyi jó!

Óh hála Néked, - hogy Te adtál
Kövér tavaszt és szinarany nyár
Méhéből ömlő, langy esőt
És napfényt - lassan érlelőt!

Óh hála Néked - égi Aldás,
Hogy volt iogamzás, ŐŐ csirázás.
Szárszokkenés, dús fejvetés -
Igéret s beteljesedés! ....
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Oh hála Néked, - hogy Tetőled
Nyerénk erőt és Magvetődnek
Megszenteléd bús könnyeit,
Omló vereitéhcseppieit I

Oh hála Néked, - hogy fiadnak!
A tévelygőnek - megmutattad
Tövisboritott útad is,
Mely boldogabb jövőbe oisz l

Oh hála Néked - törvényt szabtál :
Por! sírba dölsz, ha nem arattál !
A duzzadó, a drága szem,

. Kincs : bőség s biztos győzelem !

Oh hála Néked - asztagoknál
Csendül Feléd halk, régi zsoltár
A mérheietlen, szent hegyért:
Az új magért, az életért!

Vályi Nagy Géza.

l, Dr. Luther. Márton . házassága.
a
i, - Az evangélikus lelkipásztor-házasság megalapításának és az evangélikus családi élet ösalakja
e megteremtésének négyszázados évfordulója alkalmából. -

·t Nehéz volna megállapítani, hogy az
újkor megteremtése legnagyobb mun-
kásának reformátorí cselekedetei kö-
zött melyik az óríásibb? Az-e mikor
kifüggeszti a 95 tételt, tüzbe veti az
átokbullát, hitvallást tesz Wormsban,
lelordítja a nép nyelvére aBibliát,
reformálja az istentiszteletet, evan-
géliomi alapra helyezi az iskolaügyet,
megírja azt a sok-sok nagyobb és
kisebb munkáját, amit összeségükben
ma egy ember szinte elolvasni se
képes, leveleivel, személyes megjele-
nésével, egyházi, társadalmi, nemzet-
életi, sőt egyéni vonatkozásokban min-
denütt csak a Krisztus ügyét szolgálja,
avagy az, amidőn volt szerzetes lé-
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tére törvényes házasságra lép egy volt
apácával? Ez utóbbi a köztudatban
szinte elvész az egyházjavítás tör-
téneti adatai közőtt, s Luther magán-
élete körébe 'szorul, de az a szertar-
tás, amit Bugenhagen János, mint
városi lelkész ott a wittenbergí fekete
kolostor egyik cellájában Kranach
Lukács íestöművész és Dr. Apel jog-
tudós hites tanusága mellett Jonas
Justus és Kranach L. feleségének
jelenlétében 1525 június 13-ikán vég-
zett, ameiy alkalommal maga az ima-
lelkü Luther mondotta a fohászt, nem
forradalmi önkény volt, mely a fel-
fordulás elmultavai érvényét veszíti,
hanem olyan reformátori cselekedet,

3'1'
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amely nélkül az egyházjavítás nem-
csak csonka, befejezetlen mü, hanem
erkölcsi alapjában gyenge és a kánai
mennyegző átalakító, új életet adó ha-
tása hiányában a legnagyobb áldást
nélkülöző, sülyedésre ítélt őtletszerű
próbálkozás maradt volna.

Luther reformátori cselekedetei je-
lentőségének sáíránymérlegen való
mérecskélése olyan szőrszálhasogatás
lenne, mintha azt a kérdést feszeget-
nők, vajjon a napsugárnak milyen fajta
hatása a fontosabb és nagyobb? Azt
a megállapítást azért mégis megen-
gedhetjük . magunknak, hogya kor
gáncsos megitéléseivel, az ellenséges
üvöltésekkel szemben Luthernak ép-
pen a házasságkötés kérdésében volt
szűksége a legnagyobb bátorságra,
hogya képmutatás pokolra Ioszló
köpenyének múló, evilági előnyeivel
szemben az igaz emberélet útját, . a
sátáni agyarkodás tövis, hurok és
gyilok szórásai kőzőtt is megmutat-
hassa, Egyetemes emberi vonatkozás-
ban - tehát a papságra vonatkozóan
is -'- életének magyarázója, a tiszta
lelkiismerete példamutatást .keresett
arra, hogy az erkölcsi rend és meg-
tisztult érzelmek által a. test ösztöne
az új élet magasabbrendűségének a Te-
remtő által belénk helyezett egyetemes
vágyában mindenkire : kiterjedően és
e vágy hordozóira, tehát a p~pra,
szerzetesre is erkölcsileg kőtelezően,
mennyei avatást nyer, úgy hogy a
férfi és nő viszonya a törvényes há -t

zasságban megtisztultan a Sátán rom-
boló keze helyett istenibb élet fakasz-
tásának oltáreszközévé lesz.

Luther a keresztyén ember lelki-
ismeretének nagy felelősségérzetével .
ment bele szinte magától, minden
mesterkedés és számoigatás nélkül a
reformáció munkájába j ez a nagy
keresztyén felelősségérzet indította a
házasságkötésre is, ami az egész világ
elfogulatlan emberei előtt bizonyítja a
reformátor eme lépésének tengerszem
tisztaságú és a lélekmélység kincseit
megmutató erkölcsi alapját. Ez a lé-
pése is az egész világ véleményével .
szemben őt szabaddá tevő és egyedül
az Isten akaratához kőtő ~itéből eredt.
Ez edzette őt hőssé a világ büne által

kényessé tett eme kérdésben is, úgy-
hogy csak arra nézett, minő erkölcsi
rendet kiván, - nem a világi érdek
és hatalom - hanem ~gyedül az Isten.

A férfi és nő viszonyát a renais- .
sance kora erkölcsének pokoltorná-
cából Luther, vitte vissza ismét az
Isten kertjébe. "Aki a házasságot szé-
gyenli - írja -egy barátjához - az
szégyenli azt is, hogy ő ember, vagy
csináljon jobb rendet, mint aminőt
Isten csinált. E világ istene, az ördög
az, aki a házasságot szégyenletessé
tette". Szinte természetesnek tartja
azért, hogy evilág okoskodói a házas-
ság isteni, szent lényeget nem értik
meg. Azért a botor rosszmájúság
egy pillanatra sem ingatta meg, sőt
szinte örült neki, mert amidőn azt
tapasztalta, hogy házassága miatt so-
kan megvetik és elesettnek tartják, e
világ bűnének fordított észjárásaból
- saját szavait idézve - azt követ-
keztette és azt remélte, .hogy e tette
fölött "az angyalok örülni, az ördögök
pedig sírni fognak". "Ha ugyanis a
házasság Isten. műve, - fejti ki a
gondolatot mélyebben - nem csuda,
hogy evilág benne megbotránkozik.
Hisz megbotránkozik azon is, hogy a
mi Istenűnk és Teremtőnk a mi tes-
tünket és vérünket magához vette s
azt a mi üdvösségünkre .megváltásul
mennyei eledel gyanánt adta a szá-
munkra". "A házasság űzi, hajtja,
kényszeríti az embert a legbensőbb
és legmagasabb szellemi valóságba,
nevezetesen a hitbe. Nincs is maga-
sabb és bensőbb valóság, mint a hit,
mert az egyedül Isten igéjen csüng".
Mélységes meglátások. csodás beszé-
dek ezek, mind-rnind az új emberért.

Ez a hite keltette fel benne még a
parasztlázadás zavarai kőzőtt 1525
tavaszán azt az elhatározást, hogy
Ile világ ördögének bosszantására"
("dem Teufel zum Trotz "] megháza-
sodik. Isteni parancsként fogta fel azt,
hogy neki az életveszedelmek között
is az ördög' fanyar vigyorgás a ellenére
épen az angyalok öröméért meg 'kell
házasodnia. Edesatyjára is gondol, aki
kivánta tőle, hogy megházasodjék.
Rendeltetésének tudata is nagy súllyal
nehezedett elhatározására. Maga írja:



Luther házassága.
Emlékül a reformátor házasságának négy századik évfordulója alkalmából.

Nyomta: Székely és Társa, Sopron. 1925. A Luther-Naptár számára íestette : Balázsfy Rezső.



Luther Márton és neje: Bóra Katalin 1525-ben.
.~ (Kranach Lukács festménye.)

"Mindehhez még az is járul, hogy fa-
nításomat tettemmel is igazolj am, mert
még az Evangelium nagy fénye elle-
nére is olyan sok kicsinyes gondol-
kodásu lelket látok". Abban a korban,
amidőn a szerzetesek és a papság
akkori élete egykoru iróknak tanu-·
bizonysága szerint a .kőzmegbotrán-
kozás céltáblája volt, úgy saját egyéni
erkölcsi tisztaságának a világ általáno-
sító gyanujával szemben ékesen be-
szélő bizonysága, a galambokra is ki-
vetett rejtett török'[ártalmatlanná té-
tele, Krisztus egyházában a papi
becsület megvédése és az isteni élet-

rend betöltése érdekében lelkiismeret-
beli kőtelességének tartotta; hogy
megházasodjék.

Ismeretes, hogy Luthernek a szer-
zetesi fogadalomról, papnőtlenségről
szóló iratai élénk visszhangra találtak;
szerzetesek elhagyták kolostoraikat,
közöttük a Grimma helység melletti
nimtschei apácakolostor elszegényedett
nemesi családokból származott nő-
vezeklői is megértették. a magasabb
fokú vallási és erkölcsi életre felsza-
badító igéket., Ezeket Luther férjhez
menetelükig tisztes, szigorú erkölcsű
wittenbergi családoknál helyezte . el.
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Bora Katalin a városi jegyzőnek,
Reichenbach Fülöpnek házához került.
Luther őt eredetileg Dr «, Glatz Gáspár
orlainündei vikáriusnak szánta, dc
Katalin ehhez a házassághoz semmi
hajlandóságot nem érzett. Dr. Arnsdorf-
nak egyenesen kijelentette, hogy ő

hozzá, vagy Lutherhez kész volna
hozzá menni, deoaz ajánlott vőlegény-
ielőltröl tudni sem akar, mert szivének
nincs hozzá semmi vonzödása.

Luther lelkét az általa nagyrabecsült
Bóra Katalinnak nemes vonzalma
megkapta. Nagy gondolatokkal, gon-
dokkal, egy. új korszak lelkiismeretét

hordozó világából ugyan nem Iépett
ki a hold világ izzó trubadúrjaként,
megmaradt ő továbbra is reformátor-
nak, de érezte, hogy nemcsak földi
atyja kivánta a házasságát, hanem.a
mennyei is s érezte, hogy Bóra Kata-
lin a mennyeinek választottja. O maga
mondotta : "En nem vagyok lángban
a szerelem miatt, de becsülöm nőmet".
Ez a csendes, de annál mélyebb, lelki
erkölcsi vonatkozásokban oly gazdag
érzelem a 'világ egyik legszebb, leg-
harmonikusabb házassági frigvének.
legboldogabb családi életének áldás-
fakasztójává lett. .
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Awittenbergi fekete kelostor homok-

kőoszlopos kapujának latin felirása:
"Csendes~ég és reménység az erőssé-
gem 1" (Ezs. 30, 15), valójában csak
azóta illett rá e házra, amióta elszé-
ledtek belőle azok, akik csak emberi
tételek elfogadása, megállapított for-
mák megtartása által kényszerítették
magukra a nyugalom bódult álmát és
varázsolták szemük elé a reménység
szivárványát s amióta e hajlékban
felépült Luther családi tüzhelye. Azelőtt
is, ha borongós hangulatban este ki-
tekintett a kolostor ablakán s feltárult
előtte a csillagos ég Iciterjesztett erős-
sége, erősségűl, megnyugtatás ul szol-
gált ez az ő háborgó szívének. Beszélt
ő Wartburg várában is az ablakára
szálló madarakkal, tartott kezében
rózsát ,a -harc idején, Ielderűlő arccal
tekintett a gyümölcsöző fára, amidőn
a lelki kertjében a kártevők pusztítá-
sát volt még kénytelen észlelni a
gyümölcshozás reményének tompítá-
sára' ,s rnindez emelte a lelkét. A
menny kapujához vitte öt a zene már
akkor, amidőn gyötrelmeinek kábult-
ságából az felébresztette s a meghitt
barátok köre előbb is elég gondolat-
aranyat pattantott ki a lelkéből. De
mennyire más, mennyivel gazdagabb
lett mindez j csillagos ég, madár,
rózsa, gyümölcsö~ hozó fa, ének, zene,
jó barátok társasága a reformátor
családi kőrében, Ha előbb hite az
emlitett jelenségek szárnyain elvitte
Luthert a mennyország kapujáig,
akkor házassága utan családi körében
az egyenesen a menny kapuját nyit-
tatta meg velük, hogy beláthasson

'annak a magasabb életnek, az örök
létnek valóságába, amelynek a jelen-
való világ sok szépsége csak átmeneti
jelképe s amelynek meglátása vetít
fényt a földi élet értékeire, tanít meg
annak megbecsülésére és segít az át-
menet útjának megtalálására. Mint
családos ember látja' és dicséri Istent
igazán a világ dolgaiban j mint ilyen
mondja: "A világ sem Istent, az ő
teremtőjét, sem .az ő 'teremtményeit
nem ismeri. Ha Adám nem vétkezett
volna, mennyire felismerné az ember
az Istent minden teremtményében,
szeretné és dicsérné. mert a legkisebb

virágban is Istennek mindenhatóságát, te:
'bölcseségét és jóságát szemlélné ".M
Mennyire emelkedik még ez a han- vc

cgulata, amidőn saját gyermekeire gon- sz
dol. Midőn barátja Jonas Justus egy sé
az asztal fölött függő cseresznyeágon he
elgyönyörködött s ennek kifejezést "I
adott, azt mondotta neki Luther: d(
"Miért nem gondolod meg mindezt a ki
saját gyermekeiden, a te testednek ru
gyümölcsein, akik Istennek szebb, ,,(
dicsőségesebb teremtményei a világ SE

minden gyümölcseinél : ezeken látjuk a,
Isten mindenhatóságát, bölcseségét és IT
művészetét a legjobban, aki semmiből n
'teremtett". "

Szóval a családi élet körében hal- a
lotta meg Luther legjobban a Minden- 1
ható örök akaratának, a magasabb ,
élet rendjének 'a teremtett dolgokban f:
megnyilvánuló jelbeszédét és itt jött Il

annak teljesen a tudatára, hogy mint 1
maga mondja: "Mi most a jövő élet- '
nek a hajnalhasadasán vagyunk." Igy ~
családi életében lett igazán maradan- 1

dóan és römolhatlanul erős várává az
Isten j az élet viharaíban menedéke,
vígasztaló, megnyugtató erőforrás az
új küzdelmekre, a magasabb életcél-
nak iránytűje és egyuttal a hit parancs-
szavának törhetlen evezőlapát ja. Szó-
val Luther házassága nélkül az általa
megindított reformáció könnyen meg-
torpanhatott és mindenesetre élő bi-
zonyságtétel nélkül maradhatott volna.
E frigykőtés magának Luther "reformá-
ciójának is egyik erős erkölcsi oszlopa.

Luther házasságának boldogságát a
nagy férfiú lelki' gazdagsáMn kívűl
első sorban is hitvestársáriak, Bóra
Katalinnak egyénisége biztosította, aki
"kegyes, hűséges felesége volt, akirea férj szíve rábízhatja magát". Nem
a férjéhez hasonló lángelme, de tiszta

'látású, józan nemes gondolkodású, nő,
akivel Luther "sok kérdést megbeszélt",
akinek az evangéliumban való jártas-
ságáról és erős hitéről a nagy biblia-

)smerő és nagy hívő elismerő szavak-
kal tett bizonyságot. Szorgalmát, há-
ziasságát, takarékosságát., szolgálat-
készséget, szívességét, odaadó gondos-
ságát, gyengéd ápolását, rneleg hálá-
val emeli ki Luther., Hivatkozással
reggel négy órai koránkelésére "WH-



it, tenberg hajnalcsillagá't-nak nevezte.
" Mindezen szelid női vonásai mellett
1- volt benne bizonyos határozottság,
1- szilárdság, erős akaratú következetes-
'v ség és őnérzet.Ezen tulajdonságai
'll hozták férjének ajkára a "Kata uram",
st "Kata fejedelmem", "Luther Katalin

doktorhölgy a zuhlsdorfi gazdag úrnő"
a kifejezéseket; de kedélyessége és szív-
k melcgsége ilyen megszólítással is illette:
i, "oldalbordám, Kata". A kölcsönös hű-
g ségen, szeréteten és megbecsűlesen
k alapuló házastársi viszonyukat szintén
s maga az őszinteségnek és nyíltságnak
,1 nagy embere fejezi ki legjobban:

, "Istennek legnagyobb kegyelme az, ha
a házastársak egymást szívből egyik
a másikért odaadóan szívből szeretik."
Dicséri Katalint, hogy hozzá milyen
figyelmes, engedelmes, szolgálatrahajló,
mintha csak szolgálója lenne s magá-
i:ól is azt mondja : "Jobban szeretem
Katámat, mint önmagamat." Házassá-
gára utalva, gázdagabbnak mondja
magát Krözusnál s a derék Kata asz-
szonyt - szintén saját szavai szerint
- többre becsülte a francia király-
ságnál és a velencei uralomnál.:

E világ gonosz torka hiába rikította.
hogy ebből a házasságból egyenesen
az ördög születik, Isten annyira reá
adta gazdag áldását erre a házasságra,
hogy tán legjellemzőbben szólunk, ha
azt mondjuk: Luther családi élete a.
maga egészében valóságos karácsonyi
angyaljelenés volt. Az volt nemcsak
akkor, amidőn Koburg várából 4 éves
kis Jancsi fiának az apai levelek gyön-
gyét írta, hanem akkor is, amidőn a
virágkorának 14-ik évében elhunyt,
lelkéhez nőtt, szeretett Lenchenjet si-.
ratta. Első' gyermeke születését így

.adta tudtára egyik barátjának: "En-'
gem ma az én derék, drága feleségem
egy kis Lutherrel ajándékozott meg
Isten csodálatos kegyelméből Imád-

,kozzál értem, hogy Krisztus őrízze
meg fiamat a' sátántól, aki, tudom,
mindent megkísért, hogy nekem fiam-
ban ártson." i.Har.madik gyermeke, a
kis Lénchen szűletésekor ezt írta:
"Három derék gyermekem v.an, ami
nincs a pápa theológus ainak és ez a
három gyermek nekem három király-
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ság, akik, nékem biztosabb örökségem,

, mint F erdinándnak Magyarország,
Csehország és a római birodalom."

Luther családi életének gyönyörű
részleteiről már a Luther-Naptár előző
évfolyamaiban volt szó, Már arra nem
jut ez alkalommal hely, hogy ennek
bővebb ismertetésére kiterjeszkedjűnk,
Csak azt jegyezzük meg, hogya csa-
ládi élet változandóságait. kellemetlen-
ségeit ~s gondjait, örömeit és fájdal-
mait e két lélek evangéliumi érzülete
és hite a maga egészében a keresz-
tyén. élet eszményi magasságának gyö-
nyörű összhangzatossagába és boldog-
ságába emelte s az Isteni gondviselés
attól is megóvta őket, hogy hat gyer-

.mekűk közűl a sátán nékik és e há-
zasságnak akár egyben is árthasson.
Méltán mondja azért egy angol pap-
író (Tulloch) : "Valóban Luther házas-
sága nemcsak minden pap,' hanem
minden keresztyén, sőt rninden ember
előtt példa gyanánt állhat."

Luther házassága négyszázados év-
fordulójának nagy jelentősége arra
indított, hogy ez alkalomból minden
akadállyal megdacolva, egy művészi
becsű emlékkel aiándékozzuk meg a
Luther-Naptár olvasóit, mely berá-
mázva értékes íaldíszűl szolgálhat az
evangélikus családban. Balázsfy Rezső
jeles művészűnknek ecsete, amint
mesteri tökéletességgel áldozott Kra-
nach Lukács 1525-iki leghitelesebb
képei alapján a történeti hűségnek,
úgy az alkotó lélek átélésével kifeje-
zést adott az eszmének és papirosra

. vetítette azt a gondolatot, hogy Luther
és Bóra Katalin házassága olyan ég-
ben kötött frigy, amelyen az angyal-
seregnek öröme telik.

Minél több ilyen öröm 'legyen az
égben, az evangélikus családi élet
eszményének gazdagítására,' a kincs-
tudat emelésére igen szép volna, ha
a nevezetes évfordulón, 1925. június
13-án nemcsak az evangélikus lelkész-
családok, hanem általában az evangé-
likus családok egy bensőséges, házi
ünneppel ••ülnék meg az evangéliorni
szellemű, házasság megalapításának
emlékezetét. H. L.

)
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Az Óriás.
- A uiormsi birodalmi gyűlés 400 éves fordulója alkolmahor írta: Reményik Sándor. *)

Lefojtott álmok, lenyűgözött vágyak,
Zöldből sziirhére halványúlt remény,
Kiábrándulás, te keserű füst:
Oltárok romján imbolyogna szá lló,
Gyász, mely hamuban tépi önmagát,
Gyengeség, melyre egy világ zuhant,
Torpék mi mind, akiknek óriások álmát
Álmodni adta lsten:

Jertek ma uelem,
Jertek kapaszkodjunk az óriásba!

Ki hát az óriás?
Akinek homlokán
Ijesztőn tündököl a büszke bélyeg:
Ha kell: egy oiláo ellen egyedül.
Egyedül. Hallottátok ezt a szó.t?
Úgy hangzik ez a szó, mint <>gysirám,
De úgy is, mini egy diadalkíáltás!
Nézzétek őt.
Ott áll a szörnyű körben,
Egy vas és aranygyűrű közepén,
Sisakoh, dárdák, kardok, koronák,
Zászlók veszik körül.
Egy embererdő, egy világvadon
Es azzal szemben:' Ő.
Egy lélek.
Milyen kicsi. - Es milyen végtelen.

0, mert a lelkében az Isten él,
Valami, ami nála több,
Amit meglátott önmaga felett.
Amit nem lehet onnan hiiiiriilni ,
Es, amit letagadni nem lehet,
Ami tüzes horbúccsal kergeti

Irgalom nélkül végig a világon
Es ö~ztökéli: tégy vallomást rólam.

Ső vallomást tesz: Nem tehetek máskép,

Savasmaroknak, mely hinyili előtte,
Szioét odaveti :
Szoriisd hát, világ!
Állitsd el lassan minden dobbanását,
Vajjon amit dobog: azt is megfojtod-e?

Istent dobogja - és az Isten él!
Igazságot dobog - s az eszme él.
Hitet dobog - s az nem hal meg soha,
Szabadságot - ,s a szabadság' örök,

Látjátok nőni ezt az árva árnyat,
.A barát árnyát egy világ fölé?
Hallotok döngő léptei nyomán
Recsegni korhadt birodalmakat?
Mert ami korhadt, az a korhadásé!

Es ami lélekből lelt: megmarad.

Lefojtott álmok, lenyügözött vágyak,
Zöldből sziirhébe halványúlt remény,
Kiábrándulás, te keserű füst:
Oltárok romján imbolyogva szállo,
Gyász, mely hamuban tépi önmagát,
Gyengeség, melyre egy világ zuhant,
Törpék mi mind, akiknek óriások álmát
Álmodni qdia Isten:
Jertek ma velem,
Jertek, kapaszkodjunk az óriásba!

*l Ez a kiváló újabb kőltőnk, "Erdély poétája" 1890 aug. 30-án dobsinai evang, szűlök-
töl született Kolozsvárt. Elemi, középiskolai és jogi egyetemi tanulmányait ugyanott vé!!ezte.
Dédunokája a 48-as idök nagy vértanú püspökének: Pákh Mihálynak és unokaöccse a humo-
rista írónak, a Vasárnapi Ujság megalapítójának: Pákh Albertnek. Első költeményeit Fagyöngyök
c. alatt még a háború előtt adta 'ki Kolozsvárt, az újabbat A műhelyből c. alatt a f. évben
Bpesten a Studium kiadványaként jelentek meg. E kötetnek A pacsirta c. költeményéről azt
irta a Napkelet egyik legujabb száma, hogy "páratlan az újabb magyar költészet irodaimában".
Ha Gyóni a világháború, úgy Reményik a megszállás korszakának legkiválóbb magyar költője.
A legelső irod. társaságok tagja, Pititér J. a maga kisebb Magyar Irodalomtörténetében "Az
erdélyi magyar irodalom" c. alatt. így jellemzi: "A kőltők kőzűl Szabulcska Mihály mellett
Reményile Sándor a legnépszerűbb. Izzó nemzeti érzéstől áthatott. borongó hangú lirikus". Evang.
egyháztársadalmunk egyik öröme. büszkesége. Sz. M.
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Mese a boldogságról.
Jelige: Az élet is egy ~zép mese.

A Luther-Naptár pályázatán jutalmat nyert pálvamű. Irta : Belicz~ Andrásné, Okolicsányi Éva .

. Volt egyszer egy öreg mesekirály,
Ep-pen olyan; amilyennek elképzelitek
gyerekek: hosszú fehér szakállal, bi-
bor palásttal és arany koronával, amit
csak esti harangszókor tett le a fejéről,
hogy a puha párnák közőtt nyugodtan
álmodjék reggelig «,

Azaz, dehogy is aludt ilyen nyugod-

fiuk ikrek voltak és egyformán ked-
vesek az ő apai szívének, 'választani
nem tudott közöttük. •

Összehivatta hát egy napon az' or-
szága bölcseit és nagy tanácskozást
tartott velük. Sokat beszéltek a bölcs
emberek jobbra is, balra is, de a király
nem lett okosabb tőle - most még

A bölcsek tanácsa.
- A Luther-Naptár számára rajzolta: Balázsfy Rezső. -

tan, nagy gond nyomta az ő szí~ét,'
nehéz volt neki az arany korona, só-
hajtva yette föl, sóhajtva tette le, mert
nem tudta eldönteni, kire hagyja biro-
dalmát, kire bízza hűséges népét. Nem
mintha nem lett volna gyermeke -
két szép fia volt: a fekete hajú Le-
vente, aki a harcban lelte minden
gyönyörüségét és az aranyszőke Zen- .
gő, akit az Úristen is dalolásra terem-
tett -, hanem ott volt a baj, hogya

1
kevésbbé tudta, hogy mitévő legyen -,
amikor előállott a birodalom legöregebb
embere és szólott a következőképen:

"Hej, Uram Király, hijába magasz-
talja ez a sok bölcs ember hol az
egyik fiadat, hol a másikat, azzal nem
jutunk előre, hanem adok én neked
egy jó tanácsot. Van nálunk egy régi
ióslat, hogy eljön az idő, mikor egy
királyfi elindul aboldogságot keresni-
amire mindnyájan vágyakozunk -'
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meg is találja, haza is hozza a népé-
nek. Azért azt mondom neked: küldd
el fiaidat, hogy keressék meg ezt a nagy
kincset és aki megtalálja. haza hozza,
azé legyen a koronád, birodalmad."

Megörült az öreg király a jótanács-
nak. Még aznap JeItarisznyázta a két
királyfiút s útnak indította egyiket
északnak, a másikat délnek, hogy
keressék a boldogságot, amit olyan
nehéz megtalálni. -

Levente észak felé tartott, sokat
vándorolt, sok országot látott, de bár-
merre járt, a boldogságnak csak nem
akadt a nyomára. Hiába kérdezős-
ködött utána, az emberek csak a
fejüket csóválták: "Szeretnénk azt mi
is tudni, hogy merre van, hej nincs
olyan ember, aki ne kivánná, csak az
a baj, hogy nem lehet megtalálni. "
Belátta a királyfi, hogy nagy dologra
vállalkozott. "Inkább a hétfejű sárkány
ellen hadakoznék" - sóhajtotta -,
mikor egy tudós ember ilyen útba-
igazítást adott neki:

"Nem messze innen van az öreg
erdő, ott ahol a harkály kopog a fán,
iszalag fonódik a bokorra, ott lakik az
erdei anyóka. Száraz rözséből van a
háza, szederinda kúszik fel rá, veres
kalapos gomba nő az ajtaja előtt. Ha
az sem tud neked tanácsot adni akkor'
haza mehetsz fiam üres kézzel."

'Levente hát neki vágott az útnak,
megtalálta az anyóka házát, türelmet-
lenül megzörgette az ajtaját: "Nyisd
ki már no öreg ányó, Levente akar
bejutni a meseországi királyfiű. "

"No, no fiam betöröd az ajtót -
hallatszott belülről - azért ha királyíi
vagy, még tudhatnál illendöséget."
Azzal kinyilt az az ajtó és egy vén-
séges vén anyóka csoszogott ki rajta,
éppen olyan volt, mint a fonnyadt
szederlevél a feje fölött.

"Szedte-vette mit akarsz itt a ház
körül te ördög pozdorja," zsörtölődött
mérgesen.

"Azt akarom - kiáltott kardot
rántva a királyfi - hogy tüstént mondd
meg, hol találom meg a boldogságot,
ha kedves az életed."

"Kedvem volna nem felelni, válaszolt
az anyóka, mert nekem már úgysem
kedves az életem, hanem a boldog-

ságot, hej azt még én is szeretném
megszerezni. Csakhogy azt nem találod, s,
akármerre mégy, mert az nincs az
egész föld kerekségén, azt csak a
mennyországban osztogatják, hanem
oda nem eresztenek be élő embert.
Azért én mégis tudnék tanácsot, de m
azt csak úgy mondom el neked, ha
szentül megfogadod, hogy nekem is a
hozol abból a mennyei fényességből, m
ha magadnak megszerezted, II g

Fogadott a királyfi minden szépet,
jót, mire az anyóka így igazította útba:
"Túl az öreg erdőn, túl a selyem réten,
'éppen ott, ahol a világ vége van, kez-
dődik a tejút, csillagporral van kikavi-
csolva, csillag-virágok nyílnak a szélén;
azon addig menj, míg csak a mennv-
ország ajtajához nem érsz. Ha szeren-
cséd lesz,szóba állhatsz az öreg szent
Péterrel, mikor kinyítja az ajtót, attól
kérjél egy sugárkát a boldogságból.
ami odabent világít. II

"Hó, megállj csak, a köszönetet el-
feledted -" kiabált utána, de bizony
hiába, mert, Levente túl volt már
ungon-berken, bent a sűrű erdőben,
ahol még az eget sem látta, se napot,
.se holdat, csak felhőkig érő öreg fákat,
ágat-bogot, mohos kővet. Ment men-
degélt, hosszú volt az út, csak nem
akart vége lenni. Visszafordult volna
már, de amennyi előre, annyi hátrafelé,
előre is nehéz az út, visszafelé szintűgy.
Mégis egyszer szétnyílottak a 'fák,
selyem réten pihenhetett akkor este.
Pihenhetett volna, ha nyugta lett volna,
csakhogy épen az nem volt, mert ha
egyszer a fejébe vett valamit, nem
pihenhetett addig, míg véghez nem
vitte. Hiába volt fáradt, csak ment
előre, selyem réten, édes vízen, zörgő
haraszton, csörgő patakon a szipor-
kázó tejútig. Meredek volt az út, fáradt li

volt a vándor. Megátkozta régen keser-
ves barangolásít. megátkozta azt is, ~
aki kitalálta. ' I

Régen a felhők között járt már,
mikor meglátta a fényes arany kaput,
amí mögött a mennyországot sejtette,
de akkor már olyan kimerűlt volt, hogy
se hallott,' se látott, csak a feje alá
gyűrt egy darab puha felhőt, a másikkal
betakaródzott és édesdeden elaludt a
mennyország kűszőbén, " 1



Arra ébredt, hogy egy hoeszű fehér
szakállú öreg ember rázza a vállát.

"Hallod-e hé, emberfia, hogy kerülsz
te ide? Mi dolgod van erre mifelénk. II

. "Te bizonyosan szent Péter vagy,
látom kezedben a nagy kulcsot, -
mondta a királyfi szemét tőrűlgetve,
- hát én épen hozzád jöttem, hogy
adj. nekem sebtében egy sugárkát a
mennyei boldogságból. amit haza vi:"
gyek magammal. II

"Tudsz várnílííam?" kérdezte az.öreg,

"Nem tudok én, eleget kínlódtam,
míg idáig értem. II

"No ha nem tudsz várni, tanulj meg"
mondta szent Péter, azzal' vette a
kulcsait és otthagyta mérgelödni Le-
ventét, aki bizony nem nyugodott meg
benne, hogy az orra előtt becsapták
a mennyország kapuját, hanem ugyan-
csak döngette ököllel is, csizmasarok-
kal is.

"Micsoda pokoli lárma ez? - hal-
latszott belülről - maradj békesség-
ben, vagy üres kézzel kergetlek haza. II ,

••
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Belátta szegény királyfi, hogy itt

nincs mit tennie, .leült a küszöbre és
várt. Bizony két nap, két éjjel taní-
totta őt szent Péter várni, csak akkor
nyította ki a kaput.

"Bolondok vagytok ti földi emberek
- mondotta .:.--.keresitek a boldog-
ságot, ha pedig megtaláljátok. nem
tudtok vele mit kezdeni. Itt van hát
egy sugárka,· tedd el jól, vigyázz is
rá, de annyit mondok, jól hasznát
vedd. II

Gondolta Levente, hogy ennyi vá-
rásért nagyobb és fényesebb sugarat
is adhatott volna neki szent Péter, de
ezt nem merte hangosan mondani,
sőt még meg is köszönte illendően az
ajándékot, mert azt már látta, hogy
nem jó az öreggel tréfálni, még vissza
találja venni, amit adott. n ecsavar-
gatta hát a súgarat egy selyem kesz-
kenőbe, úgy rejtette kebelébe sindult
hazafelé. Most már könnyebb volt az
út, . talán az égi ajándék tette, hogy
olyan vigan szedte a lábát. Egyszeri-
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ben lejutott a földre, kiért az ország-
útra, még a nagy· meleg sem bán-
totta, hej pedig de forró sugarakat
küldött le az áldott nap az égrőL

Tőrűlgette is a homlokát az a sz;e-
gény kötőrő, aki az út szélén dol-
gozott keservesen, meg sóhajtoz ott is,
hogy azt mondia "Uram., Istenem, de
meleget adtál, kemény a kő, fáradt a
karom, száraz a' kenyerem, sok a
gyerekem" nem érdemes él ni, minek
is vagyok a világon." Es csak csudál-
kozott, hogy Levente se fáradt, se
lankadt, pedig izzadt is, poros is, nem
is állotta szó nélkül. ,~

"Ki vagy te boldog ember, aki olyan
v;ígap járod a poros országútat ?"

"En vagyok Levente,' a meseországi
királyfiú, egyenesen a mennyország
kapujából jövök, itt hozom a boldog-
ságot magammal, amit ott adtak."

"No az sem igaz-mondta rá a
kőtőrő - tedd \ bolonddá az öreg-
apádat, de. ne engem."

Megharagudott a királyfi, hogy .nem
hisznek a szavának, veszi elő a selyem
keszkenőt.. hát amint kibontja, csak
eláll a szeme-szája a kötőrönek. a
nagy mennyei fényességre. Kéri is
szépen a királyfit : "Ne vedd zokon,
kérlek, hogy' nem hittem a szavad-
nak, ritka ám mifelénk az ilyen vásár-
fia. Hej, ha nekem adhatnal egy ici-
pici darabkát 'belőle de nagyon meg-
köszönném, de meg is áldanálak száz-
szor, senkinek sem kell annyira, mint
nékem."

Megharagszik a királyfi - "No még
csak az kéne j azt hiszed tán loptam ?
Nem azért kínlódtam érte annyit, hogy
elosztogassam. Aztán itt van ni, most
meg mintha kisebb is lett volna. Az
ám,már a fényét is veszíti, bizonyosan
nem tesz jót neki a napfény." Aszal

.sebesen betakargatta a, sugárkát és
eltette jó helyre. Szomorúan vágott
a kőtörő a kőbe, szikrázott a kala-
pács, de Levente már mcssze járt.
Az öreg erdő szélén ballagott, már
nem vc" olyan vidám; mint reggel,
mert féltette sugárkáját, mennyei bol-
dogságát. Azután meg eszébe jutott
az erdei anyóka, még annak is ki
kellene adni a részét, akkor azután
mi marad neki? Már látta is a szeder-

indás házat, bemenjcn-e, ne-e? "Eh, h
minek már olyan öreg asszonynak a s
boldogság, ideig-óráig ha él" - gon- a
dolta magában és tovább ment. r,

Ezenközben be is esteledett, "Meg- fl
nézem én az én sugárkámat, hátha a n
holdfény jobbat tesz neki" - mondta

'magában a királyfi, de 'bezzeg meg- t:
ijedt, mikor szétnyította a selyem r
kendőt, mert képzelj étek gyerekek, d
úgy megfogyatkozott a sugárka, hogy ~
márcsak egy drága csepp volt belőle, c

. az is olyan szomorúan pislákolt, mint 1
egy mécses. N0 Levente rémültéhen
nem is inert pihenni, csak ment, nem r
is ment, de szaladt, hogy mielőbb r
hazajusson, mielőtt végképen elfogy a r
boldogság. (

Reggel felé egy fényes nagy város- 1
hoz érkezett, de bizony ott minden S

gyásszal volt bevonva, fekete zászlók 1
.Iobogtak, búsultak az ernberek. Nem 1
. is volt ideje, hogy kérdezősködjék, r
mert már jött elébe egy kűldőttség
fényes ruhás emberekből, akik nagy ,
örömmel fogadták. ~

"Ugy-e te vagy Levente, a mcse-
országtkirályfi, aki, a boldogságot
hozza magával. Tudja már mindenki,
elfutott a híre. Ide épen jó helyre
jösz. Soha jobbkor. Nagy a bánat,
nagy a szomorúság. Nem volt boldo-
gább ember a mi 'királyunknál, gyö-
rryőrű az országa, temérdek a kincse, ~
hát nem épen a legdrágább at veszíti' J
el, a szeme-világát. Azóta van itt ez 1
a nagy boldogtalanság. Hanem most
már minden jól van. Nem hijába gyűlt 4

már ide az ország minden nyomo-
rékja, minden szenvedője, minden bol-
dogtalanja, Ezek is mind téged vár-
nak. hogy majd juttatsz te nekünk is
a te boldogságodból.

"Dehogy adok - kiáltott a királyfi
megrettenve - nem vagyok bolond,
hisz ugyis tudja Isten, mi lelte, beteg
tán, vagy mi a csuda, mert egyre
fogy, sápadozik." Azzal már sietett
is el onnét, hiiába kőnyörögtek, be-
fogta a két fülét, híjaba kérték, össze-
tett kézzel, behunyta a szemét, se

, nem látott, se nem hallott, míg hazáig
nem ért. .

. Megör{llt az öreg király a fiának.
hát még mikor a jó ujságot is meg-



hallotta, hogy itt ám a mennyei kincs
selyem keszkenőbe takargatva. Szaladt
a hírvívő, összehívták a bölcs embe-
reket, jöttek is a legőregebbek, leg-
tudósabbak, tele lett a márványpalota
nagy terme.

"No fiam, édes egy fiam, most mu-
tasd meg, amit hoztál." Veszi a ki-
rályíi-a keszkenőt, szétteríti, mit gon-
doltok mi volt benne? Bizony üres
volt egészen, nem volt benne semmi,
de éppen semmi.

Hej elbúsulta magát az öreg király.
Fájt neki, hogy nincs boldogság, de
még jobban fájt, hogy hazudott a fia,
mert nem hihetett mást, nem is sze-
rette látni attól fogva. Nem volt mara-
dója Leventének odahaza, háborús-
kodásba akarta fojtani' a mérgét, nem-
sokára elment hadakozni a világba.
Most az Operenciás tengeren túl vere-
kedik a félszemü óriásokkal j az épen
neki való hely. .

Ezenközben Zengő is bejárta a fél-
világot, de azt már tudjátok, hogy a
boldogságet ő sem találhatta. Haza-
felé készülődött már, mikor az a bi-

.~; zonyos bölcs ember őt is útbaigazí-
totta az erdei anyokához.:d, E

re 1 is jutott öreg anyó öreg háza
t fűvel benőtt küszöbére. Kopogtat azl ,

0- ajtón egyszer, kopogtat másodszor is,
ö- se hang, se nesz. Bajnak baj, gon-
e, dolja, de hogy az idő ne telj en hi-
iti . jába, belekezdett egy szép dalba, zen-

gett tőle az erdő. Tarka harkály abba-
hagyta a kopogást, méh a zümmőgést,
csalógány a csattogást, úgy hallgatták
áhitattal az aranyhajú királyfi nótá-
zását. .

"Ki jár itt dalos szívvel, nótás kedv-
vel a házam kőrűl ?" hangzott a
kunyhóból és csak csoszog ki az öreg
anyó, száz ránc a szoknyáján, száz
ránc az arcán.

"Adjon Isten öreg anyám - kő-
szönt rá illemtudóan Zengő - én
vagyok itt a meseországi Zengő, ke-
resem a boldogságot, kigyelmedhez jó
tanácsért jöttem, meg is köszönném,
ha megadná, megis hálálnám erőm
szerint !"

Nevetett az öreg anyá. "Mondta
azt más is, még sem volt igaz. A fél-
világ idejárt hozzám jó tanácsért, or-
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vosságárt. Javasoltam, kuruzsoltam, I

gyógyítottam, vigasztaltam. hanem há-
lát, azt még sohasem láttam. Minap
is volt tőletek itt egy királyfi, az isa
boldogság után szaladgált, majd fel-
nyársalt a kardjára. Az is igért fűt,
fát - h<;>gyhát így-úgy, hoz ő nekem
is a boldogságból. mégse láttam soha-
többé."

"Én nem leszek olyan" - bizony-
kodott Zengő.

"Dehogynem fiam, te is olyan leszel,
mint a többi, hanem, mert olyan jó
képed van és olyan szépen danoltál,
hát megmondom ingyen, amit kivánsz.
Egész a mennyországi kapuig kell
menned és ha szerencséd lesz, neked
is ád az öreg szerit Péter egy sugár-
kát a mennyei boldogságból. Hanem
az út, az keserves is, hosszú is, el-
kopik a lábad."

"Dehogy kopik - örvendezett a
királyíi - csak az útat magyarázza
el kegyelmed, lelkem öreg anyám."

No azt elmondta az öreg anyó jó
szívvel, mire a királyfi elhálálkodott
onnan, azután neki a sürünek. Tüske
tépte, ág tépázta, kő volt' a párnája,
kemény föld az ágya, de a nóta, az
még sem fogyott el az ajkán. Csudál-
kozva hallgatták az öreg fák; a virá-'
gok a selyem réten, meg a fényes
csillagok a sziporkázó tejúton. Bizony
még a fényes kapu elé is dalolva ér-
kezett meg.

Kinyílt a kapu rögtön, jön ki szent
Péter, de a kapunyílás is tele lett sok
kiváncsi angyalfejjel, azok is látni
akarták az édes hangú királyfit.

"Ki vagy, mit akarsz," - morgo-
lódott az öreg, de a szeme jóságosan
nézett az aranyhajú fiúra, aki ilyetén
képen kezdett el könyőrőgni : "Ked-
ves jó szent Péter, adj nekem kérlek
szépen egy sugarkat a menny ei bol-
dogságból, hazavinném öreg ősz apám-
nak, meg az egész népnek. Marad
nektek elég, nekünk földieknek semmi
sincs belőle. Nem sokat kérek, csak
egy ici-pici sugárkát."

"Tudsz várni?" - kérdezte tőle is
szent Péter a szakállát simogatva.

"Tudok öreg apó, nem kell sietned,
csak amikor ráérsz."

"No én épen rá is érek, csak látod
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Ham az a baj, hogy ti földiek nem
tudtok a boldogságra vigyázni j ha
nincs, akkor sírtok utána, ha meg van,
elvesztegetitek. Itt van no fogjad, azért
csak adok, te talán szerencsésebb
leszel."

Hej kőszönte Zengő, megörült az
égi kincsnek, amit azonképen ő is a
kebelébe rejtett. Ment szaporán le-
felé. Most fakadtak még csak szép
nótákaz ajkán, most látta csak, hogy
ez a; világ szép is, meg jó is, temér-

vigasztalta - adok én neked egy
keveset a' mennyei sugárkámból, jut s
is, marad is, elég lesz nekem a fele."

Azzal meg is osztja hűségesen az j
égi kincset, hát csodák-csodája, csak ~
nőt a sugárka a kezében, még egy- t
szer olyan lett, mint volt. Dörgöli a lj

szemét a királyfi,· hogy [ól-Iát-e, de lj

csak fényesebb is, nagyobb is a su-
gárka. Hálálkodott a kötőrő, vigan B
kapta kalapácsát, jól esett neki a
munka, érezte, hogy fiatal is, akar is, ~
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Zengő boldogsága. így nagyobbodott.
- A Luther-Naptár számára rajzolta: Baláz.sfy Rczs6. -

dek öröm várja, ~eg egy jóságos öreg
ember, az édes apja. Hogyne sietett
volnashát, mikor az útfélről keserves
sóhajtásokat hall. Ott üti a követ
nehéz munkában a kőtőrő, keservesen
szidja a rossz sorsát, szegénységet,
fáradságát. '

"Mi bajod atyámfia, hogy úgy jaj-
gatsz, keseregsz 1" - kérdezi tőle.
Panaszkodik a kőtőrő, a királyfinak
meg egyszeriben megesett a szíve
rajta. "Soh'se búsulj olyan .nagyon,

bír is dolgozni j sok gyerek, sok öröm
várja odahaza, csak este ne legyen
még, hogy dolgozhatna. Nem baj, ha
süt is a nap, csak küldje lefelé áldott s
meleg sugarait, fakadjon áldás a a
nyomán. . ro

Igy gondolkozott Zengő is: "Edes v·
napocska csak addig világíts, míg az
öreg erdőhöz érek" - sóhajtotta. De
bizony este lett, mire az erdei anyóval
is osztályt tehetett .Ió szerencse, hogy
a sugárka már olyan nagy és fényes



Evangélikus öntudat, evangélikus hivatás ..

• A két első: "A német nemzet keresztyén nemességéhez' a keresztyénség állapotának megjavítása ügyében" c.
és "Az egyház babyloni fogságáról" szóló kőnyve a mult évi "Luther szava komoly időben" c: fejtegetésünknek szolgált
alapul és e folytatás a harmadiknak alapgondolatán épül fel,

r volt, hogy világított, utat mutatott a
sűrű sötétségben.

Világos volt öreg' anyó rőzsekunyhó-
jában is, öröm a szivében, sok-sok
régi emlék kőrűlötte. Eszében volt szép
fiatalsága, gyermekkora,édes anyja,
minden mese, amit hallott, minden
nóta, amit dalolt, minden ami szép
volt az életében és nagyon-nagyon
boldog volt

Zengő meg mire kivirradt, ott találta
magát fekete városnak fekete utcáján.
Kérdi egyiktől is, másiktól is, hogy mi
hát ez a nagy gyász, égig érő szomorú-
ság, Mondják neki rendre a dolog sorját.

"No azért egyet sem búsuljatok,
csak vigyetek a király elébe, hátha
tudok tenni róla."

Hitetlenül fogadja a király á hírt,
hogy van ám itten egy ember, aki
tud tenni az ő bajáról. "Vissza tudod-c
adni a szemem világosságát?" - kér-
dezte Zengötöl.

"Nem én királyom, mert nem vagyok
csodatevő, csak a mennyei boldog-
ságból hoztam egy sugárkát, azt szi-
vesen megosztom veled, ha [ó néven
vennéd."

"Nem látom én annak a fényességét
úgysem" - szólott szomorúan a király,
de azért csak elfogadta az ajándékot.
Hát Istenem 'egyszeriben megnyugvás
szállt a s'Zivébe. Hallgatta a madarak
énekét, magába szívta a rózsa illatát,
megérezte, hogy szép il világ, ha nem
is látta. .

Leszedette a fekete zászlókat, ki-
hirdette mindenfelé országszerte, hogy
senki ne gyászoljon, ne siránkozzon
tétlenül, hanem vegye elő a rnunkáját
és örvendezzék, mert boldog az' ő

Ez a fejtegetés folytatása a mult évi "Luther
szava komoly időben" cimű közleménynek,
amelynek keretében az egyetemes papság esz-
méjéről és a szektákról elmélkedtünk. Nyilván-
való ugyanis, hogy a protestantizmus eszmé-
nyének megfelelő, elevenen lüktető élet evan-
gélikus egyházunkban csak úgy indul meg, a
szekták egyre erősebb hódítása csak akkor
csökken, ha az egyház tagjainak legalább is a
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királya, Amit az Isten elvett az egyik
kezével, visszaadta a másikkal. A leg-
szegényebbek meg gyüljenek a palota
elébe, van itt sok kincs, jut abból
mindenkinek bőven. Ingyen osztogatta
a király, de azért mégis kapott érte
szeretetct, hálát cserébe. Zengő pedig
kiállott a királlyal a. palota erkélyére,
egyre nagyobbodo boldogság sugarát
a napfény özönével árasztotta az
ezernyi tömegre, hogy az elvett jókat '
minden ember békés szívvel, meg-
elégedéssel fogadja.

Zengő aiután alig tudott már hazajutni.
úgy kőrűlfogták a szerencsétlen em-
berek. Egyik boldogtalanabb volt, mint
a másik, mindnek a boldogság kellett,
amiből csudaképen mindnek jutott és .
mégis mindíg 'több lett. Mire Mese-
ország határához ért, már kilényes-
kedett a dolmánya alól is. '

Szárnyon repűlt a [ó hír, jött elébe
az' ősz' öreg király, meg az egész
ország. Akkor volt, hogy sírtak az
emberek örömükben. Vitték haza a
kis királyt nagy diadallal, ünnepséggel.
Zengő, mikor hazaértek, a fényes suga-
rat bezárta a ládafiába, hanem a kul-
csot, azt nem' tette messzire, sokszor

/ elővette, ha egy-egy boldogtalant látott.
Fáradt volt az öreg király,pihenésre

vágyott. Olyan királyt választottak a
helyébe, aki a boldogságet tartotta
magánál a Jádaíiában.

A sugárka meg csak nö, nő, ma-
holnap a ládába se fér már, bera-
gyogja fényével az egész palotát.

Mert a boldogság furcsa egy por-
téka, gyerek~k: mentől többet adunk
belőle másnak, annál több marad
nekünk.

zömében felébre'd az egészséges evangélikus
öntudat és ezáltal mozgatva és irányítva meg-
indul az evangélikus hivatás céltudatos mun-
kája.

Az evangélikus öntudat és evangélikus hi-
vatás lényegét legrövidebben és legvilágosab-
ban dr. Luther Mártonnak harmadik íö refor-
mátori munkája *, ,.Értekezés a keresztyén
ember szabadságáról" c. műve állítja szemeink
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elé. Reformátorunk több művének homlok-
zatára egyszerűen ezt a szót írta oda: "Jézus."
Fohász, segítségül hívás gyanánt tekinthető ez
általában Luther irásaiban. Itt azonban úgy
látorn, mintha itt mindjárt egyszerre felelet-
adás is volna a felvetett kérdésre: mi a
keresztyén ember szabadsága s ebben lényének
legnagyobb értéke s ezzel együtt öntudata,
hivatása? Mindjárt elénk tündöklik ime szinte
válaszul a név: "Jézus." Es valóban a Meg-
váltó szellemének olyan egyszerű, rövid és
világos kifejtése az egész mű, annyira benne
van maga a: "Jézus", úgy, hogy a teljes
keresztyén theológíának olyan klasszikus al-
kotása ez, aminő Pál apostol után csak egy
a Jézust teljes mérték ben megragadó és őt 'el
nem bocsátó Luther Márton lelkéből származ-
hatott.

Jézusfö.
- A Luther-Naptár számára rajzolta: Paszlay József. -

Két tételból indul ki a keresztyén ember
szabadságának kérdésében: ,,1. A, keresztyén
ember mindeneknek szabados úra és nincsen,
senkinek' alája vetve. 2. A keresztyén ember
min deneknek készséges szolgája és rninden-
kinek alá vagyon vetve." Az első tételben
foglalt magas keresztyén máltóság biztosítá-
sának titka a hit, amely által "a lélek Isten
igéjétől szentté, igazságossá, igazzá, békéssé,
szabaddá és minden javakkal teljessé, Isten
valóságos gyermekévé lészen j miként János
(1, 11) mondja: "Mega~ta nékik, hogy mind-
nyájan Isten gyermekeivé legyenek, akik t. í.
az ő nevében hisznek." A Jé:zus Krisztus
megváltásának áldását meghozó hit az avval
kapcsolatos megtéres s annak erkölcsi gyü-
mölcsei nélkül nincs evangéliom szerint való
keresztyénség. nincs valójában is evangélikus
egyháztag. Az egészséges evangélikus öntudat-
nak nélkülözhetlen rugója, mely nélkül a
keresztyén élet lüktetése megáll, a gyümölcsöt

hozó hit. Ha tehát kevés, vagy nem eléggé
erős egyházunkban az evangélikus öntudat, pl
akkor kevés, vagy gyenge az élő Krisztust él
megtaláló, s öt el nem bocsátó hit. Luther hl
második tétele látszólag ellentéte az elsőnek, in
valójában pedig egyenesen folyománya annak. éJ
Az élő' hitből szeretet fakad, a szeretetnek ja
élete pedig a szolgálat. Luther szavait idézve, is
a keresztyén ember "a hit által felemelkedik le
önmaga fölé, fel Istenhez j Istenből alászáll Vl
ismét önmaga alá a szeretet által és mégis e
Istenben és az isteni szeretetben marad mind- a
végig." Ez a szerétet mindeneknek szolgájává, fil
bölcs' eszközök felnasználásával segítőjévé f~
válik, mely a maga egészében az új életet, m
Isten országát építi, amiáltal a keresztyén szol-
gálat a világ legnagyobb dicsöségéve válik. Sj

Ezért mondja Luther is: "Láthatjuk, mily Vl
dicső egy élet a keresztyén élet, csak az a fe
sajnos, hogy ma már az egész világon nem-
csak hogy pusztulóban van, hanem már nem
is ismerik, sőt nem is hirdetik." Mi tehát az
evangélikus hivatás? Nem más, mint a szere-
tetnek az igaz evangélikus öntudatból és ezzel
kapcsolatos keresztyén kötelességérzetböl fa-
kadó szolgálat a jelenvaló átmeneti életünk
útján egy magasabb rendű valóságnak, az új g
élet valóságának felépítésére. Az evangélikus
öntudat előtt ugyanis világos. hogy vagy rom-
bolásra, vagy áldásra élünk és dolgozunk s
az evangélikus öntudat hivatásául ez utóbbit,
a keresztyén szeretet szolgálatát választja.

Feltétlenül elismerjük azt, hogy a keresz-
tyénség történeti alakulásában az eszményi
cél, az élő Krísztus felé fejlődésében nagy
jelentősége van úgy a római katholikus, mint
a református egyháznak, azt. azonban erős
meggyőződéssel és tántoríthatlanul valljuk,

Ihogy a Jézus vallása legbensőbb lényegének
szolgálaia., a teljességre juttatás munkája s
ebben a legmagasabb rendű keresztyén hiva-
tás a mi evangélikus egyházunknak jutott, a'
mi nagy keresztyén felelősséget helyez egy-
házunk minden egyes tagjának lelkére. A
római katholikus egyház kűlönleges rendel-
tetése abban áll, hogy a maga erős és szilárd
szervezetével, kemény tőrvényszerűségével,
nagy fegyelmével, feltétlen megadást kivánó
dogmatizmusával és a megtartást biztosító,
erősen rögzítő symbolizmusával a keresztyén-
séget a földön tartsa, biztosítsa ott, ahol még
hiányzanak a keresztyén erkölcsi szabadságnak !lj

az élő hitből, a lelki élményből, az istenségbe a.
. való személyes bekapcsolódásból folyó szel- h

lemi feltételeí. A református egyház külön- ri
leges történeti rendeltetését az eszményi ke- 1'4

resztyénség megvalósítása felé törekvésben SI

főleg azok a földi, gyakorlati feladatok hatá- e
rozzák meg, amelyeket különösen a római a
katholikus egyháznak az Isteni hatalmat és tc
szellemi valóságot a saját hatalmával és szer- a
vezetéveI, megállapításaival és jelképeivel ti
azonosító, szinte földi elemekböl isteni bál- It
.ványt emelő e világi törekvései, túlhajtásai h
miatt ruházott reá ellensúlyozásul a keresztyén 1'1

örállás tiszte. Innét van a kalvínízmusban az IE
erősebb külső fegyelmezés és törvényszerűség 'tv
megtartása mellett az erős óvás attól, hogya a
lelki fegyver műló, földi, hatalmi törekvések IE
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eszközévé s a szellemi s erkölcsi fejlődés, tom-
pítójává ne legyen, innét az állami, politikai
életbe való erősebb beavatkozás a római
hierarchia túltengésének kiszorítás a végett í
innét a szélső puritanizmus, nehogy a jelképek
é,s szertartások fétisekké s bálványokká vál-
janak í innét az erősebb racionalizmus s az
istenség világfölöttíségével szemben evilágban
létének némi elhomályosítása, főleg annak a
viszásságnak kikerülése céljából, hogy gyarló
ember ne tehesse magát .földi istenné í innét
a pápa vilagszuverenításával szemben a világ
fölötti istenség szuverenításának a szélső fel-
Iogásu praedestinációban majdnem a íataliz-
musig menő hangsúlyozása.

Midőn a világnak krisztianízálódása, más-
szóval megújulása érdekében, a gyakorlati élet-
viszonyokat tekintetbe véve,· elismerjük a
fentebb jelzett történeti rendeltetéseket, a
rövid jellemzésböl magából kitünik az, hogy
a jelzett feladat ok nem merítik ki még magát
a keresztyén hivatást. Hátra van még a leg-
föbb: annak a feltámadott Jézus Krisztusnak :
meglátása, aki az ő tanítványaival, tehát itt
e földön marad evilág végezetéig. Azt a hit-
és ennek szereteteszközei által végbement
gyógyulást, testi-lelki megújulást értjük ezen,
amit Pál apostol kijelentése foglal magában:
"élek, de nem én, hanem él bennem a Krisztus."
Az a lelki állapot ez, amelyben már nem külsö
okok; íegyelmezések kényszerítik az embert
az Istennek tetsző életre, nem fegyver teremt
az egyetemes emberjogoknak megfelelő politikai
helyzetet, nem a máglya szünteti meg a téves
tanokat, nem az elégedetlenek lázadásától való
félelem ad látszatszívet a hatalmasoknak. és
gazdagoknak holmi társadalmi toldozó-foltozó
munkára, hanem a megujult benső élet lelki-
ismerete teremt jó erkölcsöt és külsöleg is
tiszta életet, politikai szócsata nélkül is az
evangeliern lelke visz bele új életre erjesztő
kovászt a nemzet életébe, az igaz élet erkölcsi
forrásai mutatják meg az igaz tanokat és nem
az osztályharc eredménye, hanem a keresztyén
szeretet szolgálata, áldásos munkája oldja meg
a szociális problémát. Ennek a szellemnek, a
keresztyénség testöltését, realizálódását teljes-
ségre juttatni akaró törekvésnek a megfelelő
eszközökkel való szolgálata a mi evangélikus
egyházunknak s így abban az egyetemes pap-
ság eszméje alapján minden egyháztagnak a
maga körében kűlőnleges hivatása. Ha képet'
akarnánk használni, talán azt mondhatnók,
hogy Krisztus teste evilági kifejlésében cha-
rizmaszerü eszményi elhivottságuk szerint a
római katholicizmus a történeti keresztyén-
ségnek járni tanuló lába, mely szervi meg-
erősödésseI óriási területet tud bejárni s így
a megőrzés munkájában nagy szerepre hiva-
tott í a kalvinizmus annak feje és védő karja
a keresztyenségbe bevitt önös hatalmi érdek-
törekvésekkel, visszásságokkal szemben í . a
lutheranizrnus pedig a szíve, melynek hivatása,
hogy a hitélet legbensőbb rejtekéből a ke-
resztyénségnek újélet-vérét a legtávolabbi s
legkisebb tagokba is eljuttassa. Röviden csak
Menenius Agrippameséjére utalok tiltakozásul
a jellegzetes szerepmegállapítás miatt eset-
legesen támadó versengéssel szemben, hang-
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súlyozva azt, hogy minden tagnak a jelentő-
sége, rendeltetése a maga helyén teljesen
egyformán fontos, amelyeknek . összhangzatos
feladatteljesítése biztosítja tárgyunkra alkal-
mazottan az egészséges keresztyén életfejlődést.
Ha zavar áll be ez összhangban, ez rnindíg
betegségnek jele az egyes tagokban, vagy
pedig - amint rendesen elő szokott fordulni
- az egész keresztyén életszervezetben.

Mi itt csak a saját evangélikus egyházunk-
nak isteni kegyadomány- és elhivatásszerü
kűlönleges rendeltetésére, - hogy úgy mond-
jam, -- a mi lelki szabásformánkra tekintsünk.
Mi csak arra gondoljunk, hogy nekünk kell
lennünk a keresztyénség teste felépítésében a
szívnek, mely egészséges, megtisztult vért lök
az erekbe, Minő nagy magasztos hivatás ez,
alkalmas arra, hogya krisztusi-szolgélat nemes
alázatosságával bennünk az egészséges evan-
gélikus öntudatot emelje.

Most pedig kérdezzük, hol van ez az ön-
tudat? Római katholikus és református test-
véreinknél előbb találkozunk, - ha nem is
annyira a jellegzetes hivatást fedő öntudattal,
- hanem inkább az igi!-zhitüség itt-ott túl-
tengö önérzetének s ebből fakadó nagyobb
erőszakosságnak jeleivel. Hol van minálunk
még az ilyenfajta vallásos és egyházias ön-
érzetesség is? Egyházunk sok tagjának ajkáról
elhangzott már öngúnyként szinte beleegyezően
temérdek olyan tréfába burkolt. sebzö vágás,
ami a lutheránus ingadozásról. határozatlan-
ságról, olyan se hideg, se meleg természetről,
valami csalafinta-féle jellemről szól. Aki mint
evangélikus egyháztag lelkének teljes felhá-
borodásával ez ellen nem tiltakozik, abból
hiányzik Luthernek átélö, megszentelö, élet-
formáló hite. Van-e valaki, aki Lutherröl azt
merné mondani, hogy ingatag, határozatlan,
se hideg, se meleg, egyszer fehér, majd meg
fekete, avagy' furfangos, mesterkedő ember
volt. Már pedig az evangélikus egyházi kő-
zösségbe való lelki bele tartozás jellemző vonása I

és fokmérője a Luther hite, az evangéliomban
gyökerező jellemszilárdsága és hitéletéböl, a
Krisztusnak realitásokban történő .kiformá-
lásáért folytatott munkája.

Hol ez a hit, hol ez a jellem, hol ez a szi-
lárdság. hol ez a munka? Elméletben remek
formába alakult a hitelv, az evangéliomi világ-
nézet és az erkölcsi követelmény képe. Akkor
sem lennénk igazságosak, ha azt mondanók,
hogy itt-ott mint aranyszemecskéket a kövek
között nem vehetjük észre egyházunk életében
szórványosan azokat az eszményi jeleket. Ha
azonban az egész gyakorlati egyházi kőzős-
séget, az egésznek egységes életnyilvánulását .
szembeállít juk az eszményi képpel, akkor arra
a megállapításra jutunk, hogy bizony sok szo-
morú, beteg jelenség van egyházunkban. Ez
az oka azután annak, hogy az egészséges evan-
gélikus öntudat fája ahelyett hogy lombosodnék,
egyre jobban fonnyad, satnyul és szárad.

Az egyetemes nagy baj már-már a torkot
fojtogatja. A mentés munkája sok helyen nemes
buzgalommal meg is indu!' Sok jóakaratú tö-
rekvéssel találkozunk napjainkban, vajjon az
eszközök mindenűtt helyesek-e, az már más
kérdés? Az első vonalban látom azokat a

4
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törekvéseket, amelyek az egyházi szervezet, a
keret fenntartására vonatkoznak. Ezek jobbára
pénzügyi és általában 'anyagi természetűek,
amikre feltétlenül szűkség van, de sajnos, hogy
sok egyháztag egyházias munkája ezekben az
adminisztrációs munkákban kimerül azt hivén,
h.ogy rriost már kötelességének az egyházzal
szemben eleget tett. Készűlödéseket, felvonu-
lásra való hajlandóságot is látok a védekezésre
egyházunk megtámadtatásával, létjogosultságá-
nak kétségbevonásával szemben í hallom a
"szeget szeggel" elvnek a hangoztatasát is í
olvasom az erősebb külsö egyházi fegyelme-
zésre irányuló törekvéseket is, de ezeket a
fegyvereket nem a mi kezünkbe valóknak
tartom í azok ott - bocsánat a nem eléggé
palléroz ott kifejezésért, de; ez jő a tollamra -
balul sülhetnek el. A sok lazasággal szemben,
·a nagyobb rend érdekében itt-ott már szór-
ványosan a hierarchia egyes jelei is -Ieltűne-
deznek. Igaz ugyan, hogy e körülmény az
egyetemes papság eszméjének és öntudatának
a hívek lelki életében való háttérbe szorulá-
sából származik és annak természetes kővet-
kezménye, de mindenesetre azt mutatja, hogy
baj van az evangélikus egyházi közéletben,'
aminek megszünte magával hozza ama evan-
gélikus eszményi nézőpontból viszásság számba
ménő jelenségnek eltünését is. A tömegre ható
tetszetős kűlsöségeknek, a parádés abb ünne-
pies formáknak, az eszme fensége és méltósága

.kűlsö jelü fényes mutogatásának eszközei is
egyre jobban előkerülnek a közönyösség meg-
törésére. az egyház iránti érdeklődés felkel-
tésére. A külső megnyilatkozási formáknak
jelentőséget illő keretben elismerem s a sym-
bolumoknak fontos szerepét a vallásos életben
nem' vetem ugyan el a megfelelő s tisztán az
evangéliorni eszmét szolgáló határok között,
de a dolgot .éppen fordítottan gondolom el,
mint ahogyan az ilyenféle megnyilatkozásokat
manapság láthatjuk. A kifejezési formának
ugyanis a lelki s érzelmi élet bensejéből kell
fakadni, mely a maga jellegének megfelelően
adja meg a külső alakulás jellemző vonalait
épen úgy, valamint az ásványvilágban a kris-
tály is formáját az alakulásban levő anyag
elemei' benső mozgásának energiáitói és ter-
mészetétől nyeri. Ha mi a külsöségeket idegen-
ből akarjuk kőlcsőnőzni és holmi diszlövések-
kel, bandériumokkal és más fényes szem-
kápráztató jelekkel akarunk hatást kelteni,
azokkal az evangéliom lelkének egyedül sza-
badító erejét nem vihetjük be a szivekbe,
célt nem érünk, legfeljebb a mindezekhez való
összes feltételek és a teljesen más levegő,
környezet és berendezés hiányában kudarc ot
vallhatunk, vagyegyébként is rosszul jár-
hatunk. Nem, nem ezek a mi eszközeink í
ilyen utakon és módokon az' evangélikus ön-
tudatot ~ szemernyivel sem erősbíthetjük
és nem helyezhetjük bele legalább is az egy-
háztagok többségének egy~niségébe azokat a
lelki, erkölcsi készségeket, amelyek tüzön,
vizen, minden akadályon keresztűl az evan-

géliomi szolgálatra, tehát az evangélikus hivatás
betöltésére kényszerítenek.

Leperegnek a védekező szó- és irodalmi
csaták, hivatalos oldalról is végbemegy sok
buzgó fáradalom, lelkes fellendítésre törö
munka, elhangzanak a kifogástalanul evan-
géliomi elméletek, fénylenek a magasban s
átmennek az elméken a tündöklő igazságok,
lefolynak a szép ünnepségek ragyogó külsö-
ségeikkel és egyházuhk életében egyetemesebb
hatalmas megmozdulás, evangélikus rcnais-

.sance, erősebben nagyarányokkal lüktctö-ön-
tudatra ébredés s egységesen szervezett, cél-
tudatos, a kőzélet legkűlönbözöbb köreibe a
megfelelő úton behatoló evangélikus hivatás-
teljesítés 'különösen a most napirenden levő
világkérdésekre vonatkozóan' még .sem tapasz-
talható. Ezzel szemben pedig azt látjuk, hogy
egyre terjednek s erősbödnek a szekták kü-
lönösen ott, ahol gépies sablónszerűségnek,
merevségnek, mozdulatlanságnak, a szeretet-
lenségnek. igazságtalanságnak, bosszúnak, en-
'gesztelhetetlenségnek, irigységnek, testvériet-
lenségnek, az igaz megtérést nem ismerő élet-
módnak szomoru jelei mutatkoznak. A szekták
terjedése pedig első sorban is egészbenvéve
a mi evangélikus egyházunk lelkiismeretét
terhelheti, mert a fentebbiekben kifejtett kű-
lőnleges hivatása alapján épen reá. hárul az a
kötelesség, hogy ezeknek a beteges tünetek-
nek elejét vegye egészséges, evangélikus benső
élet teremtése által. A másik oldalon pedig a
reverzálls-adásoknak a tömege s az ezekben
nyilvánuló híttagadás, evangéliomtapodás és
az evangélikus hitükért szenvedni is kész elő-
döknek rút elárulása mind mind a lutheri
reformáció vallásos öntudatának, az evangé-
likus hivatásérzetnek teljes hiányát rnutatják
sok sok lélekben. Ez pedig nem jelent mást,
mint szellemi s erkölcsi értékhiányt. jellem-
telenséget s gerinctelenséget a magyar élet
számára. Mindaddig ugyanis, amig az evan-
géliom szerint való reformáció szelleme nem
árad ki a szívekböl s nem kezdi meg nagy-
arányokban a céltudatos munkát, szellemi s
erkölcsi értékemelkedésre s ezzel kapcsolatban
a gazdasági, társadalmi. és politikai helyzet
javulására nem számíthatunk.

Szornorú képet kellett festeni, mert igazak
akartunk lenni. Ezt az igazságot pedig .meg
kellett írni a gyógyulás érdekében. De egy-
általán várhaturik-e gyógyulást, remélhetjük-e
számottevő módon a jól értelmezett evan-
gélikus öntudatnak felébredését és az .evan-
gélikus .hivatás' teljesítésének -megindulását.
Igen várhatjuk. mert nagy ami Istenünk ke-
gyelme, mely megjelenik nékünk a maga idején,
legfőkép en akkor, ha mindenért nem mindíg
csak másokat okolunk és kárhozta tunk, hanem
magunkba' szállva megvizsgáljuk. vajjon rá-
léptünk e már magunk is a keresztyénség igaz
útjára s él e saját magunkban az igaz érte-
lemben vett, az élő hitből származó evan-
gélikus öntudat és a magunk helyén betölt-
jük-e evangélikus hivatásunkat?!' VigyÓzó.

• A .Luiher szava komoly időben" cikk által a mult évben megindított nagy probléma ezzel a közle-
ménnyel még nem nyert teljes megoldást. Adósak maradtunk még föleg az utolsó kikezdésben íelcsendülö keresztyén
reménység megokolásával. amit Isten segítségével jövöre "Az evangélikus életújulás útja" c. közleményben szándé-
kozunk kifejteni.



Karácsony.
- A "Luther-Naptár" pályázatán jutalmat nyert költemény. Írta : Vályi Nagy Géza. -

Az ég Urához fölfohászkodom:
Uram! Ez nem az én karácsonyom!
Az Istenember nem ma sziileiett,
Nem így hépzeliem ezt az ünnepet, -
Olyan hazug most fény, malaszt, zene,
A bibliai pásztor éneke ...
S oltárlépcsőkre hullva zokogom:
Nem ez, nem ez az éti Karácsonyom! .

Nem ez, nem ez az én Karácsonyom!
Tarlott mezőkön árván bujdosom ...
Amerre járok: hin, kétség, - komor,
Sötét gyász, rabság - vad halotti tor,
Koldusrongy talmi csillogás alatt,
Armány, gazsAg, bűn diadalt arat,'
S a lelkek mélyén gyom hajt - gyatra

[gyom -
Nem ez, nem ez az én Karácsonyom!

Nem ez, nem ez az én Karácsonyom!
Tépett vitorla leng az árbocon -
Sehol: hit, érchar. hősi lendület,
Egy Iérhtett, egy biztató tiinet ...
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Jelige: "Dicséret, dicsöség"

Nincsen próféta, nincsen Messiás,
Ki megfujná az intőjelt : Vigyázz!
Es átsegitne szenriyhullámohon, -
Nem ez, nem ez az én Karácsonyom!

Nem ez, nem ez az én Karácsonyom !
Lidérces fény, gyúl barna lápohon,
S a kékes lángtiál dib-dáb emberek,
Mint részeg lepkék táncot lejtenek -
Öh! szörnyű látvány: gyászban hetyke
'Vigadva sírba omló új Bizánc, [tánc,
Imádott, vétkes, büszke városom -

. Nem ez, nem ez az én Karácsonyom!

Az ég Urához szárnyal énekem:
Uram! Öh, hozd el, hozd el már nekem
A várvavárt, csodáttevő napot,
A betlehemi, fénylő csillagot -
Rút hangzavarban : tiszta, lágy zenét,
"Megértés", .Béhe" boldog ünnepét,
Melyről csak titkon, félve álmodom:
Hisz, az lesz majd az én Karácsonyom !

A mesék királya,
- Emlékezés Jókai Mór születésének századik évfordulója alkalmából. Irta: Hamvas József.

t,

Száz évvel ezelőtt született Jókai
Mór és nem halt meg a mai napig.
Még csak meg sem öregedett. Fiata-
lan, tele ábránddal, a gyermeki lélek
naiv fiatalságával beszéli el álom-
képeit ennek a nemzedéknek is, mely
már nem láthatta jóságos szelid arcát,
ártatlan kék szemeit.

Az emberiség legnagyobbjai nem-
zetüket, és korukat úgy fejezték ki,
hogy akor volt bennük a test, a
nemzet géniusza a lélek. A nemzet
lelke pedig halhatatlan, azért nem
mulnak el azok, akik általa szólnak.
Testük: a kor, amelyben éltek, velük
mintegy bebalzsamozva menekül meg'
az ényészettől.

Jókai kora: a tizenkilencedik szá-
zad ötvenes és hatvanas évei. Ezt a
kort a magyar nemzetnek huszonöt-
esztendős derék munkája előzte meg.

g
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A középkor formáiból újkori államot
teremtett a magyar. Legyőzte a csö-
könyös maradiakat, tettre sarkalta a
gyenge szívü kételkedőket. megtörte.
az ellenséges kormányellentállását és
1848-ban készen állt az új szervezet
a modern élet számára.

Azután tudjuk, hogy mi történt. A
szabadságtörekvésekben európaszerte
több volt a lelkesedés, mint az erő.
A hagyományos uralom az· első meg-
lepetés után magához tért és szerve-
zcttsége letiporta az új vetést. Utol-
sónak a magyar kezéböl hullott ki a
kard. Két császár birodalmának együt-
tesen kellett rátámadnia, hogy ezt a
kardot kezéből kicsavarhassa.

A nemes munka diadala' végén és
a nagyszerű háboru után bénító csend
feküdt Magyarországra. Ugy látszott,
hogy minden elveszett. A nemzet teste

4"
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békében vergődött és a lelke álmodott,
álmaiban visszatértek a szabadságharc
hősi jelenetei. és az egész régi elve-
szett világ. Almodott és mindent el-
hitt, ami hihetetlen. Az ábrándok
mámora fűtötte ebben a nagy der-
medtségben a magyar szíveket. A leg-
merészebb lehetlenség hivökre talált:
Jön Tűrr Pista Garibaldival át az

. Alpeseken és fölszabadítja a magyart!
Az angol flotta fölhajózik a Dunán és
hozza a segítséget! Török hadakkal
jön vissza Kossuth, Amerika támo-
gat ja! Ilyen kalandos ábrándokat sut-
togtak egymásnak az emberek, álmok-
kal volt tele' a magyar levegő. A
valóságot, mely kétségbeejtett, a mesék

Jókai Mór.

tündérfátyolával kellett eltakarni. Ezt
a nagy nemzeti vágyat egy" szelid
komáromi fiú elégítette ki. O szőtte
meg ezt a jelent elborító, ragyogó
meaefátvolt. Szőtte, szővögette bámu-
latosan csillogó szépre, a mesék bű-
vös varázsából enyhítő balzsamot hin-
tett a sajgó magyar szívekre.

Jókai ,Mór a szabadságharc össze-
omlásakor. még csak huszonnégy és
fél éves volt. 1825 február 18-án szű-
letett Komáromban. Ifjúságának nem
voltak olyan lelki válságai, mint amilye-
nek Petőfit és Aranyt belekergették
a világba. A szerelcm sem hatott dön-

tőleg művészi fejlődésére, ~int B~las-
sinak, Vörösmartynak és közvetlen
regényíró elődjének, .Iósikának, pályá-
ján látjuk: Özvegy édes aayjának jó
kis fia volt. Elment Pozsonyba német
szóra, Komáromban szépen elvégezte
a kőzépiskolát, Pápára kerűlt filozófus-
nak. Az igaz, hogy itt megismerkedett
Petőfivel, akinek csillaga ekkor kelt
föl az ismeretlen mélységekből, de
Jókait Petőfi sohacem ragadta ugy
magával, mint Aranyt. Mindvégig csak
a rendkívűli jelenséget látta benne,.
aki jött, hogy bámulatba ejtse a vi-
lágot. Petőfi két évvel volt idősebb,
rnint Jókai és mégis szinte atyja, gon-
dozója lett. Mert a kiskőrősi mészáros
fiának bölcsesége korán megérett, er-
kőlose öntudatosan kemény volt. A
komáromi özvegyasszony fiacskája
nem .kűzdőtt, nem tanította meg sem-

. mire az élet. Abrándozó lelkének vi-:
rágos kertjét előbb a ió anya, utóbb
a derék, férfias lelkű feleség oltal-
mazta az élet viharai ellen. Mert
1848 augusztus 29-én megnősült, fele-
ségül vette a legszebben szavaló ma-
gyar színpadi hősnőt, Laborfalvi Rózát,
aki kézen fogta a gyermeklelkű kőltőt
és tovább vezette, hogy el ne tévedjen
az élet útjain. Jókai sohasem esett
át .azon a változáson, mely a ki-
ábrándult ifjut férfivá teszi. Lelkében
csodálatosan megmaradt gyermekifjú-
nak élete végéig. Tapasztalás, valóság
teljesen megfoghatatlan dolgok ma-
radtak előtte.

Legmozgalmasabb éveinek jelenetei
úgy vonultak el előtte, mint az álom-
képek: Március tizenötödikén Petőfi-
vel a' nemzeti mozgalom élére kerül,
kivívják a sajtószabadságot. Ujjongó
felvonulások, lelkesedés, mámor, csoda-
szép álom neki az egész. Mindíg
így ír róla. Azután az önvédelmi
harc höskölteménye következík. A
nemzeti hadsereg keletkezése, Bécs
ostroma, a kalandos téli hadjárat,
fényes haditettek. Pest bombázása,

. Buda visszafoglalása, majd a rílagosi.
katasztrófa és a. bujdosás. A Bükk
hegység mélyén rejtőző költőt felesége
menti ki, elhoz neki egy menedék-
levelet, amilyet a komáromi kapitu-
láltak számára állítottak ki. Milyen



gyönyörű mesévé szövi ezt a Politikai
divatokban és a Tengerszernű hölgyben !
. Pestre kerűl és elkezd' írni az ál-

modó- magyarnak az álmodó kőltő.
Regényeket, elbeszéléseket Már a
szabadságharc előtt kiadja első regé-
nyét, a Hétköznapok-at, de igazi mun-;
kassága rnost kezdődik, mikor 1851-
ben Erdély aranykora megjelenik.
Gyorsan jön utána a többi: Török-
világ Magyarországon, Egy magyar
nábob, Kárpáthy Zoltán. A' régi jó
táblabírák. Az elátkozott. család, Sze-
gény gazdagok, Az új földesúr, Poli-
tikai divatok, Mire megvénülünk és
1869-ben A kőszívű ember fiai. ,

A hideg tudós föltette szeművegét,
olvasta és megcsóválta a fejét: Mi-
csoda munkák ezek? Hol van bennük
az élet hű rajza? A valóság hiányzik
ezekből a regényekből ! Es valóban a
tudós bíráló, a maga szempontjából,
joggal csóválta fejét, mert ehhez ha-
sonló nem akadt az irodalmi múzeum-
ban, ahol a tudósok a költészetet ta-
nulják, Jókai ebben a korban, mikor
nem volt jó a valóságra gondolni, a
magyar népmese varázsát vitte bele a
regényirodalom ba. Mert .mi a népmese
kőltői hatása? Az álmélhodtaiás ? A
mese hősének olyan feladatokat kell
megoldani, amik mindenéstül lehetet-
lenségek és a hős mégis játszva győz
Ie mínden akadályt, mert emberfölötti
tulajdonságai vannak, csodálatos az
ereje, okossága. A hajaszala sem gör-
bül meg, bele se rokkan a kűzde-
lembe, fiatalon, szépen ér a célhoz,
még bele se fárad. Ebből fakad az a
költöi hatás, amit álmélkodásnak ne-
vezűnk.

Jókai hősei is ilyen emberek Kár-
páthy Zoltán még szinte gyermek-
korában kész csoda, olyan derék,
tudós és erős. Az elátkozott családban
az egyszerű lelkész fia bámulatos
nyelvtehetség. kifogástalan világfi, ki-
tünő birkózó. Az új földesúr-ban Garam-
szeghy Aladár mosolyogva tűri a nehéz
politikai rabságot, Még arcának pi-
rosságát sem veszti el, pedig sohasem
lép ki börtönéből. Egy az Istenben .
Adorján Manasszé diplomata, Iilozó-
fus...J<.iválóműértő, stratéga, bányász
és nagyerejű ember.
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A mesék e csodálatos lovagjaihoz

méltók Jókai nőalakjai. .Eszményibb,
tisztább asszonyokat soha senki meg
nem álmodott. Szentirrnayné, Anker-
schmidt Eliz, Baradlay Odönné, No-
émi, .Zboráy Blanka csak néhány a
sok kőzűl. Jókai női ideálja a gyer-
mekifju ábrándos látomása. .

A mesék tündérkisasszonyai ők,
akiket gonosz sárkányok őriznek.
Zboráy Blankát a rosszlelkű férj és
romlott csábító tartja rabságban. Ba-
radlay Rikárd mennyasszonya egy
erkölcstelen család foglya. Noémít a
züllött Krisztyán Tódorfenyegeti. Azon-
ban a tűndérkirályfi megjelenik, min-
den akadályt játszva bont Ie. Még az
erkölcsi akadályokat is, mint Timár
Mihály, az aranyember esetében, akit
Krisztyán vizbefúlása a kettős szerelem
törvénytelenségéből egyszerre kiment.

Jókai lelke tele volt álmélkodtató
nagyszerűségekkel. A mesében nem-
csak az emberek ejtenek ámulatba,
hanem a természeti jelenségek is.
Oriási elemi' csapások hatalmas, meg-
rázó képei bontakoznak ki Jókai kép-
zeletéből: A komáromi földrengés, a
Tisza áradása, a felvidéki éhinség, a
pusztító szárazság. Gazdag, sokszinű,
fenséges képei ezek a nyugalmából
kizökkent világnak A7;ősidőkben ilyen
jelenségek tanították meg az embert,
hogy van egy láthatatlan, titokzatos
erő, túl ezen a világon. Ez az ámulat
költészetté nemesült és megteremtette
a népmesét. Az elenii csapásoknak és
a .mesének rokonsága újra kivillan
Jókai lelkéből, mert igazi, tiszta, ősi
mese talaj volt ez a lélék.

Eseményekben megmérhetetlentil
gazdag Jókai költészete, de ezek az
események csak eszményeinek kön-
tösei. Eszményei közül legnagyobb,
erővel a haza- és szabadságszerétet
lobog benne. A magyar nemzet fiait
száz meg száz vonzó jelenetben mu-
tatja be. A reform-kor munkás, ve-
zérlé? főurát, a népet szerető okos,
derék, régi jó táblabirót, a köznemes-
ség vendégszerető, áldozatra kész,
nemesen gondolkozó tagjait, a váro-
sok becsületes polgárait, kereskedöit,
iparosait, a professzorokat és diákokat,
a .falu népétcsőndes bölcseségével,
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jóravalóságával. még a cigáuvt is há-

. lásnak, együttérzőnek mutatja az a
jóság, me ly a mesét sugallja" mert a
mese a jóság kőltészete.

A .hatvanas évek .vége felé, a ki-
egvezéskor, megenyhült a magyar
nemzet sorsa, de új nemzeti ideálok
nem támadtak Csak szabadabban
lehetett sóhajtani a régi ideálokért,
melyek 1849-ben elvesztek A magyar-
ság világnézete nem változott meg,

. Jókai mcsevilága kedves maradt to-
vábbra, is és az utána következő el-
beszélők mind az ő csodavilágából
indultak el a valóság felé. Mikszáth-
nál az ábrándnak és valóságnak egy-
más mellé állítása teremti meg a hu-
mort. .Gárdonyi az Egri csillagokban
Jókai tanítványa és innen fejlődik ki
az egri remete eszményi világnézete.
Herezeg Ferenc a Gyurkovicsokban
ép úgy meglep és álmélkodtat, ahogy
Jókaitói tanulta.

Elmultak az évtizedek, Jókai test-
ben megöregedett, de lélekben tapasz-
talatlan, álmodozó gyerrp.ekifju maradt. .
Akkor tőrtént vele a szerencsétlenség,
hogy életének oltalmazója, Laborfalvy
Róza meghalt és árván hagyta az

•öreg gyermeket. 1899 szept. 16-án
megint megnősült Jókai és a fiatal
Nagy Bellát vette feleségül. Ennek a
házasságnak a története a mesék ki-
rálya emlékének fényét el nem ho-
mályosíthatja, csak sajnálkozhatunk
sorsa fölött. Többet azonban mi ne szól-
junk erről. 1904 tavaszán Jókai vissza-
tért a délvidékről. ahol a telet töl-
tötte. Éjjeli útján a hálókocsiban fele-
sége és anyósa pihent, a hetvenkilenc
éves költőnek kint kellett átszenvednie
az éjszakát a kocsi folyosójan. Meg-
hült és május 5-én meghalt.

A lelke örökkévaló, magyar kincs
marad.

Jókai világnézete.
- Irta: Dr. Császár Elemér, egyetemi tanár. -

nézete csak annak van, aki az életet
ilyen kiforrott meggyőződések világá-
nál szemléli, értékeli és - éli.

.Iókainál ilyen értelemben világ-
nézetről nem beszélhetünk Az élet
és a világ nagy kérdései őt mélyebben
nem izgatták, kétségek nem hábor-
gatták, vette a világot, amint van, és
rajzolta úgy, ahogyan neki tetszett.
Mint tősgyökeres magyarban, benne
is élt valami sajátos idegenkedés a
metafizikai spekulaciótól, sőt a filozó-
fiai elmélkedéstől is. A valóság meg-
ismeréséhez és a nagy misztériumok
megértés éhez Ő nem a filozófia, hanem
az intuició és a hit útján jutott
el - s ez adott neki, ha nem is
világnézetet, de valamit, ami, hasonlít
hozzá, ami annak tökéletlenebb meg-
valósulása: életfölfogást. .Ez az élet-
fölfogás a naiv optimizmus, az a
derült hit, hogy itt' a földön minden
úgy van jól, amint van, az élet, bár-
mennyi bajjal, nyomorúsággal, fájda-
lommal látogatja is meg az, embert,

Világnézet - súlyos szó l Jelenti,
hogy az embernek kialakult véleménye
legyen az életről és a világról. Filo-
zófiai meggondolásokon keresztül le
kellett szürnie magának határozott
nézetet egyfelől arról, mi ez a mi vi-

,lágunk, míl ven erő teremtette, mílyen
tünemények tartják fönn és kormá-
nyozzák, másfelől arról, mi az emberi
élet értelme 'és célja, -mílyen értékek
és események szerepelnek az emberi
gondolkodásban, végül arról, mílyen
a viszony a véges és végtelen, a ter-
mészetes és természetfölötti, az ideális
és az emberileg megvalósítható kőzőtt,
S nem elfg mind erről pusztán el-
mélkedni s az eredményeket a tudós
nyugalmával és hideg objektivításával
megállapítani: ezeknek a tudományos
megállapításoknak, psychikai valósá-
gokká válva, életet kell kapniuk, át
kell járniuk az emberi elmét és szívet,
hogy mint eleven, állandóan müködő
tényező írányítsa az ember gondolatait,
akarati elhatározásait, tetteit. Világ-



mégis szép és kívánatos, az emberi
lét már önmagában érték.

Ei a derült életfölfogás . éltető ele-
meit Jókai testi-lelki valójának szeren-
esés alkataból szítta föl. Jókai maga
volt a viruló egészség. Teste friss,
erős, . rugalmas volt, s az volt a lelke
is. Erték csapások. írói és politikai
pályáján nem egy sebet kapott, de
mint a fiatal, egészsége~ fa a kérgén
ejtett vágásokat, könnyen és hamar
kiforrt a magából. S ami jót és szepet
nyújtott neki az élet, azt egy gyermek
ártatlan örömével élvezte j a siker, a
népszerűség, a· dicsőség mámorító
borát fenékig kiűrítette. Sok volt benne

, Kazinczy kedves naivságábólés lelke-
sedéséből, de hozzá kegyelmesebb volt
a sor.s és természete is jobb volt ..
Innen törhetetlen optimizmusa és
idealizmusa - emez mérkőzőtt a
széphalmi mesterével, amaz meg is
haladta.

Igazi érté két ennek az életnézetnek
a beléje vegyülö erkölcsi értékek
adták meg: .az eszménynek kultusza,
nemzetének és a magyarságnak sze-
retete, az a hév, az a lelkesedés,
mellyel eszméinek szolgálatába sze-
gődött. S lelkesedni, hevűlni csak az
tud, aki hinni tud - s láttuk, Jókai
optimisztikus életfölfogásának gyökere
épen a hit volt. . .

.Iókaioptimizmusa, az a derű, mely
besugározta egész lényét, átjárta köl-
tészetét is, s egyik legfontosabb
eleme annak a varázsnak, mely regé-
nyeiből, elbeszéléseiből kiárad. Az
élet gondjaival kűzkődö, a sors csa-
pásaitól le sújtott embereknek vigasz-
talás és üdülés ez a költészet, mely
minden költött történetével azt· hirdeti,
hogy dolgozzunk: és kűzdjűnk, legyünk
jók és becsületesek, mert az élet igaz-
ságos és megjutalmazza az igazat,
megbünteti a gonoszat már itt a földön.
A népmesék életfölfogásával találkozik
e ponton .Iókaié, s ha optimizrnusukat
nem igazolja is a valóság, kétségkívül
a gyönyörködésnek egyik leghatalma-
masabb forrása. Sőt épen mert az élet
tele van szenvedéssel, árnyékkal,
mert a valóság dere ellagyasztja a
reményeink szépen feslő bimbóit :
kétszeres örömmel menekülünk Jókai

55
költészetének világába, ahol a minden-
nap szűrkesége helyett fényt, ragyo-
gást találunk, ahol rózsakoszorú várja
az élet diadalmas hőseit. '

Milyen pazar látvány, mikor Jókai
hősei és hősnői fölvonuinak a testi-
lelki kiválóságok ragyogó fegyver-
zetében! Nincs kőzűk/ a valósághoz,
nem olyanok," mint mi, kőzőnséges
emberek, hanem olyanok, amilyenek-
nek egy gazdag képzeletü optimista
látja az emberek színe-iavát. De
ép azért tetszenek, mert százszor
különbek, mint rni, Sorsukban is,
amint kalandról-kalandra vágtatnak és
sorban legyőzve az akadályokat és
ellenségeket a mese végén elveszik
méltó jutalmukat: írójuknak derült
lelke tükröződik, az ő jósága, szere-
tete, idealizmusa. S mily fölemelő,
bátorító tudat az olvasóra: íme, a
világ nem oly rossz, az emberek nem
olyan gyöngék, az élet nem olyan
szürke és sivár, mint a pesszimisták
hirdetik. Vannak még, hacsak Jókai
regényeiben is, nemes lovagok, akik
az eszményekért élnek j küzdelműk
nem meddő szélmalomharc, hanem
győzelmes út a boldogsághoz. Jókai-

. ban a néphit tündére öltött testet:
megadta neki a sors, hogy széppé,
boldoggá varázsolja a halandók életét.

Nekünk magyaroknak Jókai optimiz-
musa kétszeresen kedves, mert nem.
állt meg az élet és az emberek idealizá-
lásánál, hanem eszményi fénybe vonta

-nemzetünket.és a magyarságot is. Ra-
jongó sZeretettel csüngött hazáján,
nemzetén és faján j ez a lüktető sze-
retet párosulva az ő határtalan opti-
mizmusával minden költői alkotását
.a magyarság glorifikációjára emeli. A
magyarnak még fogyatk9zásai, hibái

.is kedvesek, erényeivel pedig fölülmul
minden más emberfiát. Azáltal, hogy
mindíg a magyarság nagyságát, kivá-
lóságát, dicsőségét hirdeti: emeli a
nemzeti öntudatot, erősíti. a hazafias
lelkesedést. Voltak, akik megütköztek
ezen -Ó Hűvös "objektivek" és fanyar
bölcsek azt mondogatják, hogy Jókai,

. hízelegvén a nemzet hiúságának, meg-
rontotta a magyarságot, azt a hitet
keltette benne, hogy a magyar, mint
az Úr választott népe, nem szorul
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komolv, nehéz munkára, hanem megél
a puszta ábrándozásból. nagyságá-
nak hítéből. Mesebeszéd! Ha igaz
volna, akkor tűzzel-vassal ki kellene
írtani a népmeséket s mindazt a köl-
tészetet. mely az élet szomoru, lehan-
goló képeivel szembeállítja a mese-

. világ bűbáját, s az életre hívó,' az
élet vágyát fokozó optimizmus szám-
üzésével a pesszimizmus volna az
egyedül jogosult világnézet, a pesszi-
mizmus, mely a maga következetes
megvalósulásában nemcsak az emberi
értékeknek, hanem magának az élet-
nek is tagadása - a megsemmisülés!

Boldog időkben, mikor a nemzet
duzzadó tetterővel halad az emelkedés
útján, mikor pezsdül az élet, a munka,
s a szerencse kedvezése magasra lob-
bantja a faji öntudatot, nem kell tű-
zelni a nemzeti érzést, lobog az ma-
gától. De Jókai legnagyobb regényeit
az abszolutizmus idején írta, mikor a'
bécsi kormány az országot a nyers

Bárkám uszott a tenger árján,
Csobbant a víz és dalba csengeii,
Villant a hab és ringva hátán
Holdfény alatt azÉj merengelt.

Csengeit a víz, hulláma .fénylett;
Habján szendergoe járt az Álom.
Csillogtak iáool - pariszegélyele.

. Rezgq, ezüstös holdsugáron.

De hírtelen borúl fölöttem,
Vihar támad, bárkám sodorja j

Hullám dagad, tajtékba szökken -
Fent villámok járnak lobogva.

A hold tünik. Nézem remegve:
A csillagok hullnak, kiégnek ...

erő jogán, eltapodta, törvényeinket fél-
redobta, nemzetünket a szolgaság jár-
mába verte. Jókai ekkor a szenvedő,
tetterejében megbénított, zsarnok ura-
lom bilincseiben sorvadó, nyomorusá-
gában .már-már reményevesztő ma-
gyarságnak a maga rajongó hitével és
páratlan optimizmusával édes varázs-
italt nyújtott. S mialatt a magyar föld
erejéről, a magyar lélek nagyságáról
csábos képet festett eléje, akarva-aka-
ratlan ébren tartotta a csüggedező
hazafiakban az elkövetkezendő jobb
idők reményét.

Jobb idők? Elkövetkeztek - de
hul vannak megint! Ma újra a szégyen
és a fájdalom főldjévé lett országunk
- nemzetünk ismét rászorúl a Jókai
regényeiból kicsendülő bíztatásra, bá-
torításra, arra, hogy az ő optimisztikus
életíelfogásából merítsűnk erőt a ki-
tartásra és reményre. A dia Isten, hogy
költészete minél előbb elveszítse ha-
tásának ezt az elemét!

Alom.

Felnő az ár és zúg kesergve "
Reszketnek távol - partszegélyeh;

Vad ár paskolja ott a partot,
Hol jaj sikolt. Kérdem riadva:
Miért e jaj? 0, mi kavarg ott?
Mily fájdalom sikolt e jajba' ? . , ,

A part omol és róla reszket
A félelem döbbent sikollya:
"Jajong feléd a fénye-vesztett·
Világ, - a népek millioja ... "

Mellemből én .szioem kitépem
,S merészen írn magasba tartom ...
Ember-szerelme ég fehéren ~
És én halottan elhanyatlom.

Kutas Kálmán.
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,Kell lenni!

- Elbeszélés. Irta: Vértessy Gyula.

Elvont társadalomtudományi problé-
mákkal, szocialista tanulmányokkal és
népjóléti kérdésekkel foglalkozott üres
óráiban Dernyei tanár úr. Nem sok
üres órája volt ugyan, mert a VI.
b.-ben a latint meg a görögpótIót
tanította és 'nyolcvan nebuló latin
dolgozatát kellett javítgatnia, hanem
pótolva a nappalokat éjtszakával, reg-
gelekíg olvasgatta a népboldogító, kom-
munál-szocialisztikai eszmékkel foglal-
kozó kőnyveket és gyüjtötte az ada-
tokat nagy munkájához, az "Emberi
bolgogság"-hoz.

Aldott, jólelkű ember volt az öreg
ÚT, aki a légynek se vétett, csak egy
ba[a volt: az atheízmus. Nem hitt
semmiben. Nem vitázott ugyan ebben
a kérdésben senkivel j nem akart hité-
ből kiíorgatni senkit, mindössze egy-
szer egy kis rnunkácskáiában, amely
valamelyik túlságos szabad szellemű
folyóiratban látott napvilágot. abban
fejtegette természettudományi és élet-
tani érvekkel próbalva támogatni azt
az állítását, hogy az ember teste ha-
lálával egyűtt megszűnik a lelke is,
miután az csak az agy és szív műkő-
dése és 'hogy velünk emberekkel ép
úgy nem törődik senki, semmiféle égi
hatalom, mert hogy is lehetne és ki
lehetne az az égi hatalom? - mint
ahogy .nem törődik senki a legyekkel,
bolhákkal, férgekkel és általában a
föld egyéb szánandó élölényeivel, akik
itt élnek pár percig, napig" évig s
aztán elrothadnak a sírban. Nekünk
magunknak ernbereknek kell hát igye-
keznünk ezt a rövid, örök eltnulásu
életünket ideális alapon széppé, kel-
lemessé tenni,élvezve a tudomány,
művészet és irodalom alkotásait és
gyakorolva a jóság és szeretet erényeit.

Dernyei tanár úrnak, cikke vég-
eredményében nemes tendenciája elle-
nére is, nagy kellemetlensége volt
akkoriban ezért a cikkért. F egyelmit
indítottak ellene s kis híja, hogy el nem
csaptak. S igaza is volt fölöttes ható-
ságának, mert elvégre egy állami iskolai
tanár nem hirdethet ilyen elveket.

El is hallgatott a tanár úr és nem
mert írni többet. Csak gyűjtötte az
adatokat az "Emberi boldogság" -hoz,
amelyet akkor szándékozott megírni,
ha majd nyugdíjba mcgy, amikor már,
ha lesz is benne olyan, ami nem tet-
szik a kultuszminiszter úrnak, hát
azért már nem csaphatja el.

A tanár úrat békés, csöndes mun-
kálkodása kőzben érték a háborus
évek,. a forradalom s a vőrős uralom.
A háborus évek alatt el volt ugyan
keseredve az egymást gyilkoló em-
berek butasága és gazsága miatt és
mindíg, szinte mániákus' dühvel mon-
dogatta :

- A buta embereknek egy céljuk
lehet: ne szépen és jól élni' és
ahelyett, hogy az életet egymásnak
szépítenék, hát így tönkretesznek rnin-
dent. . . ,

Mikor azután a forradalom kitőrt,
az öreg úr a maga elvakult idealiz-
musában lelkesedéssel' üdvözölte a
szabadság, egyenlőség és testvériség
álapostolait. Es remélte bizó hittel a
szebb és jobb idők eljövetelét. Hogy
azután a forradalom átjátszódott a
kommunista csőcselék kezére, az egyre
jobban elvakult tanár úr, a maga kis
szobácskáia négy fala között elmél-
kedve a kommunizmus, az ideálisnak
látszó kcmmunizmus eszméi fölött,
eleinte nem látta és nem érezte, hogy
kik és mifélék akarják megválósítani
ezeket az eszméket, hanem azt hitte,
hogy az emberiség boldogulásának
eszméi kezdenek megvalósulni. Es az
első napokban főlcsapott lelkes kom-
munistának és úton-útfélen hirdette,
hogy elérkezett a boldog egyenlőség
ideje j az ember kiemelkedése a rab-
szolgaságból és a jók, az idealisták
uralma. Hanem hamarosan be kellett
látnia, mikor megismerkedett az ural-
'mat bitorló csorda alakjaival, hogy
nem az egyenlőség ideje érkezett el,
hanem az az idő, mikor a butaság, a
kőzönségesség, a vád szenvedélyek
kerülnek uralomra és mikor a jók, a
műveltek, a vezetésre hivatott elemek
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kiszorulnak mindenünnen j mikor a
szolgákból lett urak a régi igazi urak-
nál ezerszerte zsarnokabbak s mikor
a legközönségesebb kapcabetyárok,
szadista őrültek és tébolyodott elmé-
jüek kerülnek a vezető állásokba.
. És az , öreg úr a maga nyílt szó-

kimondóságával egyszer, 'nyilvánosan,
kijelentette, hogy "az egész tanács-
köztársaság akasztófára való gaz-
emberekből áll ... " I

Természetesen, a kémek hamarosan
besúgták a szörnyü bűnt és egy szép
májusi napon, mikor GI.Z Qreg,úr, meg-
utálva az utálatos közéletet, megint
visszabújt a kőnyvei kőzé és dolgo-
zott az "Emberi boldogság" -on -
jöttek a vad, részeg vörös katonák és
előbb jól fölpofozva a szegény öreg
urat, megkötözve vitték a vörös őr-
parancsnoksághoz. ahol hamarosan
végeztek vele. Tanuk igazolták, hogy
szidta a vöröseket. azonfelűl őmaga
se tagadta le a nyilatkozatát, hanem
ékes beszédben megmagyarázta, hogy
ő . milyennek gondolja az ideális kom-
munistát - tehát többé ki nem en-
gedték a fogságból. Kenyéren, vizen
tartották egy bűzös oduban j minden
nap megvertéle és még csak azt se
engedték meg neki, hogy könyvet ol-
vashasson.

Mikor a vésztörvényszék Ürgyalása
elé került, testileg, lelkileg már any-
nyira el volt gyötörve a szegény öreg,
hogy az "elnök" úr (valami mázoló-
segéd volt azelőtt) durvaságaira és
faggatásaira csendes, szomorú hangon
csak annyit felelt: '

- Mít kinoznak? I Kell is ide tár-
gyalás? Maguk gazemberek, halálra
akarnak ítélni; hát csak ítéljenek. Úgy
sincs kedvem élni ebben a macuk un-
dorító világában .• " "

Ki· is mondták rá a halálos ítéletet
a "tanácsköztársaság" gyalázása cimén.

- Holnap reggel agyotilövik az ud-
varon. Megértette?

- Meg.
~ Van valami kívánsága?·
- Hogy magukat többé ne lássam

egy percig se. Vigyenek vissza a bőr-
tőnőmbe. Ott legalább csak patkányo-
kat látok, úgynevezett emberek helyett.

Különben kőszőnöm, hogy halálra
ítéltek.

- Akar gyónni? - kérdezte rö-
högve az elnök ur. Majd kerítünk va-
lami csuhás papot.

- Nem akarok! Az én vallásom és
hitem a lelkiismeretem volt.

- No, csakhogy maga se hiszi az
Istent! Legalább egyben velünk tart!

Már abban a pillanatban, mikor ez
a durva, vadállatszerű állatember
ezeket a szavakat mondta, valami
csodálatos világosság gyúlt ki az öreg
úr agyában, mintha egyszerre lépett
volna ki valami vak sötétségből a vi-
lágosságra j amint pedig berűgták a
cellájába és ráfordították a zárat, úgy
érezte, mintha becsuktak volna vele
oda valami láthatatlan, csak érezhető,
hallható árnyat, aki szeliden, halkan
beszél hozzá. Csak később jött 'rá,
hogy a saját lelkéből beszél ki valaki,
hozzá~ .

- Hát te, a gondolkozó, okos, jó,
becsületes, tisztességes ember egyfor-
mán gondolkozol ezekkel az állatok-
kal? Ezeknek okuk van nem hinni,
illetve nem akarni hinni az Istenben,
de neked ép az ellenkezőre van okod:
hogy higyj benne! Vagy lehetségesnek
tartod azt, hogyagazemberek itt ural-
kodhassanak és gyilkolhassanak, ha
nem lenne valaki, aki majd ott, túl a
földi életen, igazságot szolgáltat ? Hi-
szed, hogy az egész élet ilyen aljas
gazságon épüljön föl? Valakinek létre
kellett hozni a világegyetemet, s te
azt hiszed, hogy aki ebbe a világba
májusokat. virágokat, szűz leányokat,
verseket, képeket, szobrokat, az em-
beri agy és szív csodálatos műveit
teremtette, hogy az egy igazságtalan,
gaz szellem legyen, aki minden más-
világi igazságszolgáltatás nélkül engedje
itt diadalmaskodni a gazokat ? Hát te
magadat egyformának tartod az elnök
úrral? Neked ép úgy okod van félni
annak a gondolatától, hogy van egy
igazságos Isten, mint neki? ...
. Eleinte nem tudott felelni a lelke

kérdéseire. Csak leborult a durva fa-
pricsre és el kezdett keservesen zo-
kogni.

Gyerekkora óta se sírt! S most, ime,
vén szeméből patakzettak a könnyek.



· S előtörő kőnnyein át, mint valami
kaleidoszkópon, .hirtelen végiglátta az
egész életét. A szegényes paraszti
otthont, a szegényes falusi házacskát;
azután a falusi iskolát, ahol a betű-
vetést tanulta az öreg kántortanítótói ;
a kis várost, ahol a gimnáziumba járt
a tisztelendő úr kegyességéből, aki
kitaníttatta, s aki lehetővé tette neki,
qogy az egyetemet is elvégezhesse.
Es Isten ,jósága folytán úr lett belőle,
~ szegény kis koldus parasztfiúból !
Es esze volt, szíve volt, egészsége
volt; az élet sok szépségét élvezte;
a nyarakat, a tavaszokat. a bűbájos
őszőket. és a kedves teleket a meleg
kályhák, ió kőnyvek mellett : a tiszta
ideális szerelem se hiányzott fiatal
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éveiből, egy hosszú életen át semmi
csapás se'érte - és ő cserébe mind-
ezért megtagadta azt, akitől míndezt
nyerte! '
~~Sírt, keservesen sírt az öreg ember ...
Azután imádkozva elaludt. Es nyu-
godtan aludt reggelig. S reggel szinte
derülten készült az utolsó útra.

Aki eddig ilyen jó volt hozzá, most
s~ akarhat vele rosszat. Magához hívja
Ö, akinek kell lenni . .. .

- Tovább akarsz még élni néhány
percig, te vén majom, - gorombás-
kodott vele, a vörösőr, akit megkért,
hogy hívjon papot.

- Igen, tovább akarok élni, örökké
akarok élni. .. - mondta csendes,
.nyugodt. hangon az öreg ember ...

Veres Pálné eszméinek felújítása
, egyházunkban.

A nőnevelés terén újabban tapasz-
talt' egyoldalúságnak, a. gimnázium~
egyeduralmának kívánt véget vetni

Veres Pálné.

Dr. Raffay Sándor, bányaheriileti P.... -
pök azzal, hogy 1920 őszén meg-
alapította a pesti ev. magyar egyház

evangélikus
I

Veres Pálné;'ól eln~vezett leánynevelő-
intézetét.

Veres Pálné heve a magyar nö-
nevelés történetében korszakalkotó s
éppen ezért, a protestáns nőnevelés
első apostoláról e helyen is meg aka-
runk emlékezni.

A nagyasszony, (leánynevén Be-
niczky Hermint 1815-95. közt élt;
az ősi Beniczky-család sarja, mely már
az Arpádok korában is neves szerepet
játszott, később Péter költő, Gáspár
pedig II. Rákóczy Fereric diplomata
titkárja legnevezetesebb tagjai. Korán
árvaságra jutva, nagyatyja, Sturmán
Márton neveli tótgyőrki kastélyában;
itt él két testvérével egyhangú életet,
mely az elmélyedésnek, olvasásnak
bő lehetőséget nyújt. S mikor kezét.
a jólelkű Veres Pálnak, Nógrád vár-
megye későbbi alispánjának ' nyújtja,
nemes élethivatását a leányifjúság ne-
velésében látja. Férje evangélikus es-
perességi felügyelő, ő maga is evan-
gélikus s így méItán emlékezhetünk
meg róla születésének llQ-ik és ha-
lálának 30-ik évfordulója alkalmából e
Naptár hasábjain. A nőnevelésről ide-
vetjük egy-két szép gondolatát: "A
leány tanulja meg jó korán kedvét
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találni abban, hogy hozzátartozói iránt
tiszta, csendes, jól rendezett rnunkás-
ság által szeretetet mutasson; szíves-
ség, gondoskodás, okosság által kíván-

. ságaikat megelőzve, örömükért éljen."
Vagy: "Nem a tehetségek, oh nem!
A mély kedély és vallásosság teszik a
nő valódi értéhét. •• Ilyen elvek szerint
nevelte Szilárda leányát, özv. Rudnay
Józsefnét, ki előrehaladott kora elle-
nére még ma is anyja hagyományai-
nak legnemesebb őrizője az Országos
Nőképző Egyesületben. Veres Pálné
nemcsak anyja, hanem játszótársa és
nevelője is gyermekének --.:...s ilyen
értelemben akarta minden szépre és
jóra tanítani a magyar leányokat, kik-
nek nevelését addig elhanyagoltak.
1867-ben május 24-én alapítolta gróf
Teleki Sándornéval együtt munkál-
kodva, lelkes asszonyok támogatásá-
val az Országos Nőképző Egyesületet
s 1869 október 17-én nyílt meg 14 nö-
vendékkel az első magasabb képzett-
.séget nyújtó nőnevelő intézet. Igaz-
gatója Gyulai Pál, igazgatónője Wachott
Sándor özvegye. ,

Ez az intézet a középosztály lányai-
nak nevelését tűzte 'ki célul, pályára
nem akart hépesiieni, de annál jobban .
elö akart készíteni a háziasszony, család-
anya és honleány legnemesebb hármas
hivatására. Intézetében idővel elemi,
felsőbb-leányiskola, .sőt tanítónőképző
is volt. Alig fejlődött azonban ki,
máris más irányzat jutott felszínre.
A kor kivánalmai szerint kenyér-
kereső pályakra készültek a leányok,
ami később oklevélhajszává fajult s
Veres Pálné intézetéből a fenntartó
Nöképző 1896-ban leánygimnáziumot
alahitott. míg a többi iskola lassan-
ként megszűnt. Ez volt az első leány-
gimnázium, melyet kővetett a többi,
s 1916 óta alig van. már más intézet:

Ilyen körülmények között mindenki
gimnáziumba tódult; hacsak a polgári
iskolával meg nem elégedett, tovább
tanulnia lehetetlen volt, hiszen tanító-
nő nem lehetett mindenkl, a keres-
kedelmi iskola sem nyújtotta a szük-
séges általános ismereteket. Ennek
következményeképpen érettségizett
leányaink tömegesen tódultak az egye-
temre, hol oklevelet szereztek - s

Első évben Dr. Szigethy Lajos igaz-
gatása alatt "líceum" néven egy év-
folyam indult meg, melynek 29 beírt
növendéke volt; az internátusban 40
növendék kapott ellátást Szluika Elia
igazgatása alatt, ezek nagy része még
a Nöképzö gimnáziumát látogatta, 8
járt az ú.. n. liceumba, hol az V.
felsőbb-leányiskolai osztálynak meg-
felelő tanításban részes ült, csak a mo-
dern nyelvek tanítása volt intenzívebb,
amerinyiben angolt is tanítottak. Az
év tapasztalatai alapján 1921 év őszén
Dr. Bőhm Dezső igazgatása alatt az
eredeti célnak (t. i, az általános mű-
veltségrevaló nevelésnek)" megfelelőbb
tantervvel 2 évfolyam nyilt meg. Ezek
ben 61 növendék volt, bből már 20
internátusi (különben internátusbar
ettől fogva 70 növendék volt állan
dóan], kik allásos és hazafias szel

aztán várták a jó szerencsét, mely
álláshoz juttassa őket. A "jó szerencse"
a háború alatt - mikor Iérfi-munka-
erőkben hiány volt - eljött, de utána
kiszorultak a lányok, s a nagy össze-
omlás megmutatta, hogy a nőnek
milyen egyoldalú irányban nyújtott
közoktatásunk útmutatást, milyen el-
vont, lelkétől távol álló s az életben
sem nagyon használható tanulmányok-
kal fárasztotta a jövendő családanyá-
kat. Külföldre megfelelőbb tanulmány
céljából menni nem lehet még való-
szinűleg hosszabb ideig, - nemzeti

o szempontból ez amúgy sem helyes
megoldás ; benn pedig protestáns lá-
nyaink a polgári leányiskola elvégzése
után - ha gimnáziumot nem végez-
tek - katholikus zárdák leánynevelő-
intézeteiben. vagy pedig zsidó magán-
intézetekben tanul hatt ak csupán - amí
egyházi szempontból volt hátránvos.

Így a körülmények is elősegítették
Raffay püspök régi tervét. De a sze-
renesés véletlen is úgy hozta, hogy
az eredeti hivatásától úgyis eltávo-
lodott Országos Nőképző Egyesület
anyagi gondokkal küzdve, felajánlotta
internátusát egyházunknak s ebben az
épületben nyílt meg 1920 őszén az ev.
egyház Veres Pálné-Ieánynevelöinté-
zete, mely továbbképző évfolyamok-
ból és internátus ból álL
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*l Köztük vezetnek; Dr. Szelényi Ődön, Dr. Szigethy Lajos, Mi'kola Sándor, Dr. Lersch
Ernő •.Dr. Kubacska András, Dr. Láng Margit, Oppel Imre, Dr. Koch István, Klaniczay Sándor,
Schaádt Gyuláné; Bűnker Josefin í egy évig Győry Lóránt, Dr. Elischer Vilmos í az intézet
egészségügyi felügyelöje Dr. Haberern J. Pál, odaadó orvosa és egészségtan-tanára Dr. Stühner
Frigyes, evangélikus 'iskolaügyűnk megannyi neves munkása.
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lemű nevelési kaptak, de nem gyakor-
lati pályára készültek, s nem is
tudományos babérokra áhítoztak, ha-
nem "csak" arra törekedtek, hogy
társadalmi állásuknak megfelelő mü-·
veltséget sajátítsanak el, mely a csa-
ládban nekik vezetőszerepet biztosít.
Hogyamegszállt területek érdeklődő
magyarsága minél nagyobb számban.

.jöhessen ide, a felvételt semmiféle
felvételi, vagy kűlőnbőzeti vizsga nem
nehezítette, csupán a polgári vagy kő-
zépiskola IV. osztályának elvégzése
volt a felvételhez kötelező. Az 1. év-
ben 3, IL-ban 5, IlL-ban 15 s a jelen
lV ..-ben már 22 megszállt területi nö-
vendék van. Különben is tanulságos .
a statisztika: a III.-ik évben már 117
beírt növendék volt 3 évfolyamban,
ebből 35 internátusi j az 1923/1924.
- negyedik - évben 138 van ugyan-
csak 3 évfolyamban, (ebből 42 inter-
nátusi) s a IlL évfolyamot végzettek
számára rendezett irodalmi, müvészet-
történeti, továbbá varró-, kalapkészítő
tanfolyamokon, Növendékeink a pro-
testáns családok színe-javából kerülnek
hi., álljon itt néhány név jellemzőül:
gróf Bethlen, Bezegh-Huszágh, Dras-
kóczy, Dvortsák, Elíscher, Forberger.
Imre, Jancsó, Krornpecher, báró Lin-
delof (Radvánszky-unoka), Lipták,
Mesterházy, Orphanides,Píldner, Rásó,
Roxer, Saxlehner, Toepler, Verebély,
Papp- Várv stb. - Ezeket a növen-
dékeket, kik a polgári iskola legjobb
anyagából kerülnek ki, tanítja a lelkes

.óraadó-gárda, mely anyagi érdekeket
riem néz odaadó munkájában."]

Lássuk 'már most, mire is tanít ez
az iskola! .

Magyar nyelvre és irodalomra, hogy
szeressek meg serdülő leányaink a
magyar kultúrát, tudjanak érté lelke-'
sedni és áldozni is j itt főleg a mo-
dern irodalom útvesztőjében akar
irán yítást nyújtani. De tanít világ-
irodalmat is, mely tárgy a kőzépísko-
lákban mostoha elbánásban részesül,

s részben az illető nyelvek, részben 1
a görögpótIó keretébe van utalva j

nálunk három évfolyamban olvassák
jó .magyar fordításokhan a' világíro-
dalom híres alkotásait. Természetesen
segítségére van e tárgynak a nyelv-
tanítás, mely eredetiben olvastat ja a
nevezetes müveket. - Foglalkoznak
művelődés- és művészeftörténeftel, hogy,.,
az emberi kultúra alkotásait meg
tudják becsülni s bennük gyönyör-
ködni "tudjanak. Nem csatákról, év-
számok bemagolásaról van a történe-
lem órákon szó, hanem a kultúra
fejlődéséről, Ennek helyeit ismerteti
meg a Ill. évfolyam földrajztanítása,
melv vetített képekben mutatja be a
világ szép tájait, hová manapság utazni
nem lehet. A művészettörténet pedig
megtanít látni, bemutat részben ké-
pekben, részben vetített képekben
(melyekből az intézetnek több mint
1100 darabja van), minden lehetőt, de
felhasználja a főváros szép múzeumait
is. - A művészeti nevelésre különben
is nagy gondot fordítunk, hiszen ez a
női léleknemesítését leginkább elő-
segíti j gyakorlatilag is müvelik a
növendékek a rajzot, festészetet, kézi-
munkát, egyéb ízlésfejlesztő ügyes-
ségeket [mint varrás, kalapkészítés],
továbbá zenetiirténeiet is tanulnak sok
zenei bemutatással, annyit, amennyire
minden' müvelt embernek' szűksége
van. S hogy klasszikus példákat nyer-
jenek, mennek szinházakba, .hang-
versen velere. De az ilyen kirándulás
nem csupán szórakozás, hanem épp-
oly tanulmányút, .mint pl. Aq uincum, •
vagy a kerepesi temető, egy múzeum
megtekintése. amenn yiben ismertető
előadások előzik meg, mel yek a szer-
zőről, müvéről tájékoztatják a növen-
dékeket, zenés daraboknál a zongora
és énekhang felhasználásával is. Igy
maradandó hatása, mély benyomása
marad' egy szinházi élvezetnek· 'is.

Foglalkoznak természettudományok-
kal is: a természetrajzban -' gazdag'
.szemléltetö képgyüjteményünk. fel-
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használásával - főleg élettannal, úgy
a növény, mint az állattanban, azután
embertannal s ennek kiegészítője az
egészségtan, mely életrevaló, bölcs
tanácsokkal látja el a jövő család-
anyákat j a természetfanban a minden-
napi jelenségek magyarázatát kapják
kísérleti alapon. Epígy a számtanban
is a háztartás s mindennapi élet ki-
'vánalmaira hallgatunk. Jogot és nemzet-
gazdaságot annyít tanítunk, ameny-.
nyire minden művelt nőnek szűksége
van az életben, nehogy téves tanok
hálójába kerüljön.

Végül, de talán legelsősorban, a
vallást és=iilozoiuii szellemi fejlődésük
betetőzésére tanulják, ~hogy majdan
fennkölt gondolkozású, hitbuzgó tagjai
legyenek egyházunknak.

Ezeken a lélek kiművelésére szol-
gáló tárgyakon kívűl praktikus hasznú,
s talán főtárgyaink a modern nyelvek.
Némei, francia, angol nyelvet a tudás-
nak megfelelő csoportokban tanulnak
(fakultative olaszt is),· s az iskolai
munka kiegészítője -az internátus tár-
salgó órái, melyek a beszélgetés gya-
korlására szolgálnak.
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Lehet emellett még gyorsírást, var-

rást (fehérnemű és felsőruha), kalap-
készítést is tanulni.

De a 'rendes tanításí órákon hioiil is
minden alkalmat megragadunk arra,
hogy az érdeklődé st felköltsük.
- Irodalmi, művészettörténeti, földrajzi,
s más előadások vetített képekkel
vésnek be sok hasznot a fogékony
lelkekbe. Alkalmas napokon emlék-
ünnepeket rendezünk, így rövid életű
intézetünk (időrendben) Dante, Moliére,
Erkel, Wagner, Petőfi, Madách, Kis-
faludy Károly, Shakspere-estet rende-

zett, melyeken tanulságok mellett a
növendékek szavalásban, énekben gya-
korolják magukat, művészi izlésűket

. díszletezéssel, festéssel mutatják meg,
ruháikat meg maguk készítik tetszetős,
de olcsó - papir anyagból - Szóval
sokoldalú ügyességre tanítunk, s azt
hiszem, sokan lesznek vidéki lányaink
között, kik otthonukba visszatérve
egyháztársadalmi mozgalmaink irányí-
tóivá és tapasztalt vezetőivé lesznek.
Ezek az estélyek -- melyek folyamán
operakat is játszottunk - annyi kő-
zőnséget vonzanak, hogy már két-két
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előadás is szűkséges, s egyuttal anya-
gilag is annyira kedvezőek, hogy az
intézet gazdag felszerelésének, (főleg
szemléltető könyvtárának) képeinek és
praktikus eszközeinek [varrógépek] be-
szerzését tették lehetövé.

Munkánk az 1923. évben a hultusz-
miniszterium iigyelmét is felkeltette, az
eredményes tanítást a kultuszállam-
titkár Dr. Schwöder Ervin, Dr.Waj-
dinger Gyula ügyosztál yvezető és
evang. iskolaügyünk pártolója, Dr.
Walther Béla főigazgató kiséretében
személyesen megvizsgálván, az intézet
fentebb, vázolt tantervét helybenhagy ta
és mint "nyilváno,s tan- és nevelőinté-
zetet" elismerte. Igy a magyar leány-
nevelés történetében Raffay intézete
új typust és remélhetőleg új irányt is
adott. Nem lesz, -de nem' is kell sok
ilyen intézet, azonban a művelt anyagi
gondokkal nem.kűzdő osztályok leányai

. is elvárhatták, hogy róluk, nevelésűle-
ről megfelelően gondoskodjék egy-
házunk. Hiszen ök lesznek társadalmi
vezetői egyházi életünknek; a nőknek
itt sokkal nagyobb befolyásuk van, s
kell is, ,hogy legyen, mint a nagyvi-
lágban elfoglalt férfiaknak: fel kell
tehát őket a műueliség., az igazi tudás
(de .nern tudálékosság l] nemes fegyve-
reivel szerelnünk a lélek kultúrájáért',
való eredmén ves kűzdelemte. Ezt a
mutihát oégzi a Pesti Ev. Veres Pálné-
Leánynevelőintézet s így betetőzi a pesti
és főleg az aszódi polgáriiskolák ala-

.pozó munkáját. Egyháztársadalmunkon
áll, hogy lányainak idejáratásával, pár-
tolásával igazán 'evangélikus intéretté
tegye. A jelen évben megnyilvánult nagy
érdeklődés reményt nyújt arra, hogy
a helyes úton vagyunk.

Budapest.
, , Dr. Bőhm Dezső.

- Irta: Konrad Ferdinand Meyer.

Luther.

Halad, hegyen és völgyön át,
Visel szegényes .pérruhát,
Sötétűl az ég boltozat,
Fiú felnéz, siet, szalad,
Villám villan, mennykő lecsap,
Sarkánál tűz a fűbe kap,
Bányász fiát aznap az ég
S .uihar együttkeresztelék.

Barátcellának szük tere:
Nyomasztó álom élete,
Eszménye önkinzó barát;
Üdvöt, hiszi, az érdem ád.
Sírjába kis madár benéz:
'Luther, szioed mért oly nehéz?
Repülök én egekre fel,
Lsten kegyelme felemel.

És Ágostában szembenáll
A kis barát s nagy kardinál.
Ennek tudása nagy lehet,
Nem ismeri a lelkeket.
Luther szeme mély, mint az ég.
Pap szól': "szemedbe pokol ss".
Rettent-ez égi iűzsugár?
Igazság s:;;ól így, kardinál!

A uiiitenbergi kap:.mál
A máglyaláng magasra száll.
Luther kilép a nép közűl,
A bulla láng közé röpül.

Ahogy Pál is a tűzbe szórt
Karjára felfutó kigyót.
S miként a fény észak fölött
A máglya messze tündökölt.

Worm'sban Luther bátor szauát
Császár s úrak meghallhaták :
Ember, keresd az üdvödet!
Zsinat s pápákhál 'nem leled.
M~lyebb helyen fakad vize,
E tiszta forrás az ige.
Utána vágy a kebelem.
Itt állok! Isten légy velem.

Finom császár! Luther neked
Közönséges, te hirdeted.
Közönséges, mint sé, kenyér,
Halál, amely mindenkit ér
Család, otthon, a szeretei,
A bűnt lesújtó gyűlölet.
Luther mélyen szívünkben él,
Te élve eliemethezél,

Erős uér a wartburgi vár,
Virraszt Luther későn, korán,
Míg végre, szó a szó után
Miénk vagy, édes Bibliánk.
Jó doktorunk, honnan vevéd,
A tiszta, szép, súlyos igét?
Népajak adta azt nekem,

, S .ott leltem sziuem mélyiben,



Luther, tanításod nekünk.
LegyőzhetetlelJ fegyverünk.
Kétséget tör nleg a hited,
Lehozza főldre az eget.
Jöhet sátán sok ezere,
Pozdorja lesz a fegyvere.
Hű vagy, jöhet átok, veszély, .
Egész. valód hős és vezér.
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Vidáman pezsdül meg a sziu,
Az érc szava ünnepre hív;
Rejtett falu, kis völgyi zug ,
Harangja csak örömre ·zúg.
"Erős várunk" csendül ma fel,
Király, nép együtt ünnepel.
"Erős vár a mi Istenünk",

, Megszégyenül az ellenünk.
. Fordította: Szigethy Lajos:

A legfőbb bíró ..
Kis regény, ,

- A "Luther Naptár". pályázatán jutalmat nyert pályamű. Itta: Béri Gyuláné. -

J-
A furulya és holdvilág.

A teli. hold sugarai hosszu nagy
árnyat vetettek, tiszta fehér fénnyel
árasztották el az alvó falu kis házait,
sötét ablakait. '

A nagy rnunka időben hamar el-
pihent mindenki, hogy mihelytpity-
malik, -Ó, új .munkába állhasson. Aludt
mindenki. Csak Gárdos Palit vkerűli
az .álorn, pedig egész nap rakodott a
szénás szekerekkel, derekasan ki-
fáradt. Mégsem bírt aludni. '

Egyre csak hánykódott a hárs-
ágyon, az istáló előtt, ahol nyaranta,
hálni szokott. Felkönyökölt és úgy
bámulta a szomszéd' kert sövényét,
amit a. holdvilág ezüstszínűre festett.

Haj! haj! sóhajtózott a legény,·
minek. is van ez a szép holdvilágos
este, miért is nem szakad inkább az
eső, a széna ugyi~ boglyaban áll már.
Minek ez a szép holdvilág. A sze-
gény Juliska: bizton kint vár az eszter-
haj alatt és várja mikor szólal .meg a
furulyám a 'sövény mellett. _

Nagy sor is az, mikor ilyen szépen
süt a .holdacska iés egy szép leány
lesi a furulyaszót. Várja, de hijába
várja. A furulya hallgat, a legény meg
búsul és egyre csak emészti magát.

Mintha a holdvilág képe is csak a
íurulyaszót lesné a kertben, a bok-
rok, .a fák, mind csak azt ügyelik a
Juliskáv.ál együtt, aki már bizton föl
is fázik, mert hűvős az est és az éj-
szakaiharmat, rnint megannyi gyöngy-
szem csillog a gyepen. '

A nagy csendességben Ielhallátszik,

hogy az'alvégenniégisjár valaki; a
kopogós lépeseket kutyaugatás kíséri j

egy kis kapu becsapódik, _csak olyan
csendesen, úgy hallatszik csak, mint
egy csók csattanása. azfánújra csend,
csak a holdvilág vigyáz le az égről.

Micsoda ravasz. szerzet is. az 'a
holdvilág, most már az egész képével
fordult Gárdos Pali felé és elkezdte
csalogatrii a sövény felé, valami fehér
árnyékot mutatott neki, ami úgy ha-
sonlított egy kis leánvhoz.. .

Pali már nem is feküdt a hárs ágyon,
de állt előtte és .odabámult a szom-
széd kertbe, ahol a \ fehér árnyékot
látta.' Aztán' megindult a csalogató
sugár után, kivette a lajbija zsebéből
a: furulyáját, odaállt a szomszéd kert
sővénye mellé és elkezdte fujni lassan,
keservesen.
. "De szomoru ez az élet én 'nekem."

AUg szólalt meg' a furulya, a szom- .
széd kertből olyan neszezés hallat-

..szott, mintha egy megijedt madárka
rebbent volna fel. .

"Már azt hittem el sem i jőssz,"
mondta .Iuliska a sövényen át, pihegve
a futástól, mínregy fáradt galamb és
.a szép szemei úgy harmatoztak. mint
a füszálak: I

""Nem is' akartam én már jönni,"
adta .vissza a szót Pali keményen,
"ha az édes apám olyan nagyon ellen-
.kezik, úgy vót, hogy, már nem is
gyüvök, ott tusakodtam. magammal,
de mi haszna; mikor . olyan nagyon
szeretlek, lelkem .Iuliskám."

\ "Tudom, tudom, szipogta .Iuliska,
úgy-e édes apád szólt megint."

I
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"Az hát! Ki más szólna, csak az

tiltja. Az édes hem bánná. Aztán
c~ak ne volna az édes apám is más-
kent olyan szörnyű jó ember."

"Meg ha mink, nem volnánk ilyen
~agyon szegény sorban, sóhajtott Ju-
liska, talán minden másként volna
d~ma-holnap, már a födél sem ~
mienk, ami' alatt hálunk.
. ,,~e hidd azt az édes apámról Ju-

liskám, hogy a pénzt nézi. Szereti a
pénzt, szereti: de : nem az itt a baj.
Sokszor mondja, hogy mikor az édes-
sel ősszekerűltek. nem igen vetette
fel őket a pénz, mégis megvoltak. Ma
pedig négy őkrős gazda az apám, úgy
megsegítette őket az Isten. Nem is
e~ a baj, 'de a ~ecsületé:e nagyon
kenyes s a te apadnak már volt baja
a törvénnyeL '

"Ez igaz," mondta szomorúan Ju~
liska és lehajtotta a fejét, mint a
szomorú fűzfa ága. "De az is igaz,
hogy az én szegény apám, ártatlanul
szenvedett, azt a jó Isten tudja csak
aki mindent lát, olyan ártatlan volt Ö
abban az orgazdaságban, mint a ma
született gyerek."

.Én elhiszem Juliská~, de mikor
az apám egyre azt hajtja, hogy be
volt zárva és ezt mindenki tudja a
faluban." '

"De azt is tudhatják, hogy kisült az
ártatlansága, különben nem eresztették
volna olyan hamar haza. Mit tudta ő

szegény, hogy azok a passzusok ha-
misak, a két ló lopott. Csak éjszakai
szállást kértek tőle, mert elsötétettek,
ahogy, a vásárról jöttek, s aztán a
gazemberek megugrottak, mikor érez-'
ték a pecsenye szagát. hogy jönnek a
csendörök, a két lovat meg otthagy-
ták a mi istállóükban, így sütötték rá
az apámra az orgazdaságot."

"Ez az, amit az apám mindíg hány-
torgat, már csak kimondom Juliskám,
hogy börtönviselt ember lányát- nem
hozhatom az ő becsületes fedele alá,
ma este is ezen nagyon összegyöttünk,
az édes anyám sírt is, csítitgatott
mindkettőnket, de az apám váltig azt
bizonygatta, hogy ő nem bánia, akár-
kit hozok, is a házába, nem bánja ha
nem lesz egyebe, csak a rajtavaló,
de becsületes emberek gyereke legyen."

Elh~llgatt~k mindaketten, az égen
egy kIS feher felhő tutott végig, elta-
karta a hold képét, 'elsötétedett, rnintha
a hold is együtt bánkódnek a szegény
szerelmesekkel.

"A,ztán most le~z majd a biró vá-
,lasztas! kezdte ujra Pali a beszédet.
Az apamat akarja az egész falu talán
csak Gaál Gábor, a majdnem úr
~Z szaval ellene, az is csak azért, mert
o maga akar biró lenni."

""Oh a~ a lelketlen uzsorás, kiál-
tO,tta egész felháborodva .Iuliska, az
kene csak, hogy ő legyen a biró akkor
lenne csak igazság, o "miatta k~rülünk
mi is dobra, hacsak' valahogyan a jó ,
Isten meg nem segít. Il,

"A vén gazember sok szegényt tart
a m~rkában .a péti~~vel, mégsem kell
senkinek, mindenki' csak az én apá-
mat- akarja bírónak;" é ' \.

"A Tej apádnak nagyon nagy a be-
csülete a, faluban, ha "engem nem
szível is, de ami igaz, az igaz."

"Dehogy 'nem szivel, téged ő nem
bánna, multkor is' mikor az édes di-
-csért téged, hogy milyen derék, milyen
dolgos vagy, azt mondta rá: biz az
derék, biz"az dolgos, csak más apja
volna, de én ~em fogok parolázni bőr-
,tönviselt emberrel, hogy legyen a ná-
szom? ... De azért Juliskám bízzunk,
azt mondja az édes is mindíg, hátha
jóra fordul minden."

"Nem bizom" én már semmiben,
legjobb volna már ott lenni az akác-
fák alatt a temetőben - odalent már
'nem fáj semmi - ahogy a nóta is
mondja."

!,Ne beszélj ilyeneket Julískám, rnert
,biz Isten ríva fakadok, ilyet hallani
nekem szívfájdalom. Talán ha meg
lesz a biróválasztás, az apám is jobb
kedvü lesz, az édesanyám meg ugyis
velünk van, .majd ő is szót emel mel-
lettünk."

"Csak azt látná a te édes apád,
hogy milyen igaz ember. az én szegény
apám, őtet csak az emberek itélik el,
de a jó Isten nem, aki a szivekbe lát."

"Jul-iskám galamqom, .szólt elérzé-
kenyedve Pali, hiszen én sem ítélem
el azért, hogy ezeket elmondtam neked,
csak aszívemen könnyítettem."

Pali áthajolt a sövényen _és mikor



a holdvilág ismét kibújta felhő mögűl,
széles arca mintha nevetett volna, két
ölelkező ember árnyat rajzolta le a
kert pázsit jára.

It.
A vásáro

Országos vásár volt MakIáron. Már
korán reggel zörögtek a szekerek az
országúton, mely odavezetett ; most
olyan népes volt, mint amilyen csendes

. szokott lenni máskor. Kocsi, kocsi
hátán, megrakodva sátoríával, pony-
vával és a nagy vaspántos ládákkal.
Hajtották a sok jószágot, tehenet, lovat,
disznót. Szekéren •. gyalogszerrel men-
tek az emberek, akik venni, vagy el-
adni akartak valamit, messzi vidék
népe ép .úgy" mint a közeli' falvaké
találkoztak itten ...

Gárdos' Pál .az őregebbik, a mihály- '
falvi nagy gazda is ott hajtott a ko-
csiján a hosszu sorban. A saroglyahoz
egy kétéves _csikó _volt kötve, azt
akarta eladni a vásárban. Nehezen
haladhatott a szekerek közöt'; mE1gis
bánta, hogy erre' jött a/ ....országúton,
nem pedig a mély úton a hegyeken
át, De mivel az éjszaka esett, azt
hitte, amarra sár. lesz és nehéz lesz
az út, Pedig már régen ott lett volna,
ha nem kell folyton kerülgetni a lassú
járású vásáros szekereket.

A lassú ügetés nem tetszett Gárdos
. gazda jó vérű lovainak, de még a gaz-
dának sem, avval mulattatta hát magát,
hogy pípára gyújtott s a vásárramenő-
ket nézegette, úgy az embereket, mint
az állatokat. . ,

Sok falujabeli volt közöttük {Gaál
Gábor is ott ment, kis bricska kocsi-
ján, bőrkabátban, zöld tollas kalappal
a fején, két szép vasderest hajtott és
nem törödve az emberek szitkozódá-
saival, nekiment mindenkinek, ~lig tud-
tak kitérni az útjából, előre hajtatott
és mindenkit megelőzött.

Gárdos uram nem igen engedte
volna magát megelőzni senkí' fiától, .
de előtte volt még egy egész sor sze-
kér. Igy Gaál Gábor mellette is nagy
hetykén elhajtatott és csak úgy fog-
hegyről köszöntötte a gazdát és majd-
nem~ázolta Gergely Istvánt, aki

"
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szintén ott:rkocogott az országúton,
egy sovány kajlaszarvu tehénkét veze-
tett kőtélen, mig a leánya .Iuliska két
kocát hajtott mögötte : alig birtak ki-
térni a robogó kocsinak, aztán tovább
mentek, szomorúan, lehajtott fejjel,
-szinte az arcukra volt írva, hogy az
utolsó jószágukat hajtják a vásárra.

Gárdos Pál a szekérről észre vette
őket, kedvetlenül biccentatt a fejével
és megérintette a kalapjaszélét, amint
azok köszöntötték Szóba nem is állt
velük, pedig lehetett volna, lassan
ment a szekér és egy Ialuból voltak,
még hozzá szomszédok

Egy faluból, de nagy volt a kűlőnb-
ség közöttük, a börtönviselt, eladó-
sodott szegényember és a bírójelölt.
nagygazda !fözött.

Gárdos Pál, jószívű ember volt, bár
haragudott . Gergely Istvánékra fia
rniatt, mégis megszánta. amint meg-
látta őket az országuton ; nagyon is
jól tudta.' hogy miért kell nekik a jó-
szágot eladni, mire kell annak az ára,
hogy elhuzzák megint egy időre az
~rverést.

Gyü te Ráró! Gyü té Sárga! ki-
áltotta a lovaira, amirit egy kicsit ki-
került a szekerek közül és szabadab-
ban: hajthatott. Nem szivesen nézte
.Iuliskát, szépsége, jósága csak bán-
totta, hiszen emiatt jött minduntalan
a. fiával őssze, akivel eddig soha
semmi baja. sem volt. Akár minő
'derék személy is ajuliska, évődőtt
magában, mégsem lehet a menyem az
apja miatt. A becsület az első a vi-
lágon, enélkül élni sem érdemes. Majd
elfelejti a Pali is őtet, Julis 'meg majd
férjhez megy máshoz, akad majd neki
is párja, aki 'nem olyan kényes 'a be-
csületére, el veheti . . . '

Ilyen gondolatok között érkezett
Gárdos Pál a városba, hogy a dolga
után lásson. Lassan míndenki eljutott
a vásárra, ki előbb, ki utóbb, de
mindcnki eljutott, aki akart.

Mennyi reménnyel, pezsegő jókedv-
vel indultak meg r.eggel és bizony
elég sokan közülűk fáradtan, csalódva
tértek vissza este.

Gergely István eladta a tehenét, de
bizony a soványka jószágért nem
sokat adtak, a kocák már jobban eI-

s'
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k;'Itek, így mégis egy kis pénzt sze-
dett össze és reménykedett, hogyha
ezt átadja Gaál Gábornak, az, várni
fog aratásig, amikor, a termésböl
megint csak fizethet. Igy talán vala-
hogyan kilából a bajból. Csakhogy jó
akarat is kellett még ehhez Gaál
Gábor részéről. Az árverés napja ki
van már tűzve, így sietős a dolog.
Fel kell keresnie még itt a városban
Gaál Gábort, hogy beszéljen vele,
mert aztán néha napokig sem lehet
otthon találni;

Gergely István jól tudta, hogy hol
kell ilyenkor a mihályfalviakat keresni.
Este felé hazaindulás előtt, ott gyüle-
keznek mind a lacikonyha mellett a
sátorban, ahol az italt mérik, ide jön-
nek egy kis áldomásra vevő meg el-
adó.

Itt volt Gaál Gábor is, aki hol vett,
hol eladott, de mindenesetre bőséges
áldomást ivott,' de ritkán a maga
pénzén. A faluban úgy csúfolták őt,
hogy "a majdnem úr" mert min-
díg. az urakhoz dőrgőlödzőtt, s igen
nagyra volt véle, hogy a városi isko-
lában járt néhány, osztályt, de azt
hamar otthagyta, mert csak pénzszar-
zésen fogott a feje.

Kupeckedni kezdett, pénzt adoga-
tott annak, aki megszorult, nagy ka-
matra, akinek csak tudta, a földjét,
házát magához kaparította, így hamar
me gtollasodott.

A sátorban is ő volt a leghango-
sabb, ahol a többi mihályíalvi gazda
borozgatott együtt, most ezekkel akart'
barátkozni, mert bíró szeretett volna
lenni. .

Gárdos Pál is a gazdák kőzőtt űlt..
aki ugyan nem' volt italos ember, ha- .
mar megártott neki a bor, de a töb-
biek kedvéért ő is csak. betért egy
pohár' borra, egy. kis lacikonyha pe-
csenyére. .

Gaál Gábor jó kedvű volt, nagy
áron adott el egy kehes lovat, s még
az áldomást is az új gazda fizette.

"Igyunk!" KIáltotta Gaál Gábor,
az a mienk, amit megiszunk és fel-
emelte a poharát a gazdák felé.

"Igyunk," hagyta helyben egy tisz-
tes mihályfalvi gazda, akit már régen
boszantott a Gaál Gábor hangos szava

és hencegése, - de most már igyunk
az új bíró egészségére! Lelohadt a
Gaál Gábor jókedve egyszerre, mert
látta, hogy mindenki Gárdos Pál felé
néz. és vele koccint ja össze a poharát.

"Hát olyan biztosan tudják már
gazduramék, hogy ki lesz a bíró?"

nHonne tudnánk, mikor mi vá-
laszt juk II

. "Paraszt falunak, paraszt biró kell,"
. mondta durván' Gaál.

"Nem csak paraszt," szólt keményen
az egyik gazda, "de talpig becsületes
ember, és Gárdos Pál az.'"

"Hát Isten éltesse,. én miattam lehet
akár a római pápa- ill." adta vissza a
szót Gaál, paprikás' hangon, mert már
az ital is tüzelte, éI1.nem állok útjába,
boldogulj on a ,paras~t . is, mindenki
nem lehet úro En már-jnegyek is .

.Indulni akart, de ép~n akkor jött a
sátor elé eérgely István a Juliskával.

"Ep ió, hogy jön Gaál nemzetes úr,"
mondta Gergely István, "egy kis be-
szédem volna vele."

Gergely István látása olyan volt a
felharagudott ,Gaálnak, mint a bikának
a veres pós#ó, mert sejtette, hogy mi
járatban. v~n.~ .

"No mit akar?" -kérdezte röviden,
"nincs időm, sietek, még estig sok a
dolgom." '.,

"Ha kicsinvég odább mennénk,
kérte Gergely, "q;ak négyszem közt
szeretnékrszólni. "

"Nem megyek, nincs rá érkezésem,
mondja meg hamar, mit akar, aztán
odább állhat."

Gergely Istvánnak a goromba szóra
kezdett a vér' a fejébe szállni, de
tűrfőztette magát, hiszen tudta, hogy
az adósnak nehéz a dolga. Előszedte
hát a. kék kendőt, amibe a pénz volt
belecsavargatva és csendes hangon,
hogy mások ne igen hallják, előadta
a mondókáját,

Előhozott mindent, amit csak a ment-
ségére tudott, hogy mért nem fizet-
hetett eddig, szinte. alázatos hangon
kérte, hogy fogadja el ezt-a kis pénzt
és várjon aratásig a többivel. .

. Gaál végig hallgatta·· az egészet,
anélkül, hogy csak egy kicsit js meg-
indult .volna a szegény adós szánal-
mas mentségein, bánta is ő az egészet,



"Mit akar édes apám 1"
. - A "Luther Naptár" számára rajzolta: Balázsfy Rezső. -

oneki a Gergely portájá, megta földje
kellett, amelyik épen az ő tagjához
szögellett, Tudta jól, ha aratásig vár,
kicsuszhatik az egész' a kezéből és
különben is nagyon fel volt indulva.

"Vagy az egészet. kifizeti, vagy sem-
mit, eleget vártam már. Nem tud
fizetni? Persze, mert nincsenek potya
lovak az istállójában. Nem tud fizetni,
deo én meg nem tudok várni, az ár-
verést megtartjuk " .

"Hová legyek akkor, ha elveszik a.

házamat?" kérdezte nehezen lihegve
. Gergely István.

"Kérjen szállást a vármegye házán,
van ott mindíg ingyen szállás az olyan
embereknek, mint maga, aki már is-
merős is ottan" Gergely István béke-
tűrése megszakadt és a nehezen vissza-
fojtott indulat rnost hatalmas erővel
tőrt elő. -.A sok méltatlanság, a sok
igazságtalanság, amit az utóbbi idő-
ben el kellett szenvedníe, most elvette
a józan eszét és megvadulva most
minden arra, ösztönözte, hogy kapja
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két:;kézne az ólmos végű botot, amire
eddig támaszkodott és minden szen-'
vedését, megaláztatását, ami őt érte,
ezen az egy emberen boszulja meg,
ezen a rongy emberen, aki tönkre
akarja őt tenni, .aki rosszabb mint ő,
becstelenebb mint ő, ha nem is volt
bezárva soha, Két kézre fogta hát a
fütyköst és Gaál Gáborra akart
rohanni, de abban a pillanatban egy
kéz, a Juliska, dolgos erős keze vissza-
rántotta őt.

"Mit akar édes apám?" kiáltotta
messzecsengő hangon, "maga, aki
nem követett el soha bűnt, most egy
rossz ember miatt bünbe akar esni."

A sátorban nagy kavarodás támadt,
mindenki hallotta a szóváltást, az em-
berek lefogtak Gaál Gábort, mert
most meg az akart Gergelynek neki
támadni; folyton szid ta, piszkolta azt
és a csendörök után kiabált.

A sátor körül összefutott a vásár
népe, Gergely Istvánt és Juliskát
egészen kiszorították onnan a kiván-
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csiak,~h~gy egészen r magukra marad-
tak a vásártér egy elhagyott részén.

Juliska sírt és apja nyakába borult.
"Mit akart cselekedni édes apám ?.•
"Bűnözni akartam lányom, de a te

kezed visszatartott, áldassék érte az
Isten neve. .. de te, te édes lányom
azt nem tudod, mi az, mikor én ér-
zem, hogy ártatlan vagyok és min-
denki bűnösnek tart, hát most fel-
támadt bennem a rossz, hát legyek
igazán bűnös, de ne félj, már vége
van, most már nem tudnám meg-
tenni."

"Ne is! Ne is édes apám!" szepe-
gett még mindíg Juliska.

Igy álltak ott egy darabig, látták,
'hogy a vásár népsége is kezd oszlani
és minden elcsendesedik.

"Eregy haza édes lányom;', mondta
Gergely István a lányának, "már es-
tére hajlik az jdő, 'édes anyád, beteg,
nehezen' vár. En még egy utolsó pró-
bát teszek, elviszem ezt a pénzt az
űgy védhez, hátha benne lesz több ir-
galom." .

"Inkább csak jöjjön haza édes apám",
mondta szorongva Juliska, "az ügy-
védhez menni úgy is hasztalan."

De a szegény Gergely István sze-
mében az ügyvéd olyan volt, mint az
a szalmaszál, ami után a vizbefuló
kapkod.

Elváltak. Juliska hazafelé indult,
Gergely István p~dig az ügyvéaet ment
felkeresni. .

Ill.
A mély-uton.

Az Ivó-sátor hamar üres lett, mire
a csendőrök odaértek, már alig talál-
tak ott valakit, sietett el .mindenki,
mert senki, sem szeret tanuskodni.
Maga Gaál Gábor is elment, amint
dühe lecsillapodott: jobban megtorolja
ő azt Gergely Istvánon, ha az utolsó
dunyháját is elveszi, jobban megtorolja,
mintha most csendőrkézre adja, ei-
megy inkább az ügyvédjéhez és ha
lehet, még siettetni, fogja az árverést.

A gazdák is elmentek, senkinek
sem volt kedve ottmaradni, ki a dolga
után látott, ki meg hazafelé indult.i

Gárdos Pál megkereste a kocsiját
a kocsma .félszer alatt, ahol hagyta,

l~~zedte az abrakos tarisznyát a lovai-
ról, befogott és megindult hazafelé, ő
volt a legelső, aki elment, de nem
az .országuton, hanem nekivágott a'
rövidebb útnak, a hegyeken át. .

Sehogy sem érezte jól magát, már
a vásárra is rossz kedvvel ment, most
meg ,még a feje is fájt, bizonyos a'
rossz einschlogos bor tette, amit ott
ivott a sátorban., Gyenge' feje volt,
ártott neki a bor. . .
.- Ami pedig a sátorban történt, na-
gyon gondolkodóba, ejtette, a Juliska
messze csengő szavaból mintha az
igazság hangja csendült volna ki, mint-
ha az egész világ előtt bizonyságot
akart volna' tenni az apja ártatlan-
sága felől.

Akár hogyan is, mégis csak he volt
csukva GergelyIstván; meg vanbélye-
gezve. Nem! Es ezerszer nem! Nem
lehet vele atyafiságba keveredni.

Nem is nagyon ügyelt' a lovaira,
azok mentek .szépen, ismerték az utat,
a kocsi egy nagyot zökkent, az ,egyik
kerék furcsán kezdett nyikorogni, a
lőcs mintha meglazulf volna.

Gárdos' .~ál odapillantott, menten
észre vette, hogyakerékszög vala-
hogyan kiesett.

M~gállította a lovait, leszállt a ko-
esiról és .elkezdte a kerékszőget ke-
resni. Csakhogy már homályosodni
kezdett, különösen itt a, Mélyutban
hamar leszállt az alkonyat, végig ment
egy jó darabon, de seholsem találta .
az elveszett :keréks~öget j még javá-
ban keresgélt, mikor távolról kocsi->
zőrgést hallott. Ez még jobban bosz-
sz antotta, mert itt az út oly keskeny
volt, hogy két kocsi nem fér el egy-
más mellett, nem lehetett kitérni, így
az utánajövő kocsin ak várni kell, amig
ő el nem indul.' Sietve visszatért hát
akocsijához s az útszéli akácfáról
levágott'. egy ágat, hogy kerékszöget
Iaragjonbelőle, amelyikkita:rtson hazáig.

Nehezen ment a .munka.: meg mint-
ha a feje szédült volna, nagyon melege
lett egyszerre. Sietve faragta' késével
a kerékszöget .és próbálta a kerékbe
beleilleszteni.

'. De akkorra már az utánajövő kocsi
is beért a mély útba, s az esti szűr-
kületben majdnem neki hajtott Gárdos
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Pál veszteglő szekerének.
"Hát mi il fenének áll meg itt",

kiabált Gaál Gábor, mert ő volt az,
! aki Pál gazdát utolérte. Nem: találta

otthon az űgyvédet, .hát ő is hama-
rosan elindult a rövidebb uton, olyan,
dühösen kergette alovait, mintha Ger-
gely Istvánt hajtaná. Még míndíg dúlt
fúlt magában, most ez a váratlan aka-
dály csak fokozta a dühét.

;,Nem állnék itt, ha nem kellene",
mörogta inkább magának; de harago-
san Gárdos Pál, fIde kiesett a kerék-
szőgem, ujat kellett Iaragnom". '

Gaál Gábor nem értette jól a ment-
séget, csak valami dunnyögést hallott,
de Gárdos Pált megismerte, s azt
hitte, hogy semmibe sem veszi a sza-
vát, hogy 'csak így félválról felel.
Lejött ö is a, kocsijáról, s a patfogós
ostort' a kezében tartva, odament,
ahol Gárdos Pál a, .kerékhez hajolva
a lőcsöt igazgatta.

"Félre paraszt, ha urat látsz!" kiál- .
totta nagy mérgesen és a levegőben
nagy türelmetlenül megsuhintotta az
ostorát, ebben a pillanatban emelke-
dett fel Gárdos Pál és az -ostor egye-
nesen az arcát érte végig. Az ostor-
csapás csípett, de mi volt ez ahhoz
a megbántáshoz képest, amit Gárdos
Pál a kevély, a gőgös ember, becsü-
letére olyan kényes ember, Gárdos
Pál, érzett. A szeme vérbe borult,

I gondolkozás nélkül kapta fel a kezé-
ben tartott lőcsöt és zavaros fejjel
sújtott vele, ahonnan, -az ostorcsapás
jött. Azután egy nagy zuhanást hal-
lett, mint- mikor egy erős test a
földre esik.

Ez a zuhanás rázta fel Gárdos Pált
a düh őnkívűletéből, amelybe az ostor-
csapás hozta. Odament az összeesett
emberhez és felemelte, rázni kezdte,
de az visszaesett, mint egy zsák. Nem
mozdult többet. Gaál Gábor itt .a föl-
dön immár befejezett mindent.

Gárdos Pál' egy darabig csak állt
a halott felett, de egyszerre észbe
kapott. .. Szeatséges Isten! Embert'
ölt! A becsületes Gárdos Pál gyilkos
lett! A halottat talán nem is sajnálta,
rongyember volt, csak magára gon-
dolt ebben a pillanatban, hogy mit
cselekedett. .Holnap már mindenki

~ " J
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fogja tudni, az egész falu, az egész
vidék, csendőrök jönnek érte, vason
viszik el a börtönbe. a becsületes Gár-
dos Pált ...

Körülnézett, nem látott senkit, nem
hallott semmit, meg nem tudja senki.
Odament a kocsijához, ősztőnszerűleg
beleigazította a lőcsöt, m~g a kereszt-
szőget, a lovak szerszámját megiga-
zította, maga sem tudta, hogyan ült
fel a, kocsira, kieresztette a gyeplőt
és hajtani kezdett olyan veszettül,
olyan rettenetes iramban, ahogy csak
a lovai bírták. A kocsi 'csak úgy haj-
lott egyik cldalról a másikra, ő csak
ment, menekűlt, menekűlta saját tette
elől, de hiába rohantak a lovak, az
elkövetett bűn utána jött.

Hátra-hátra fordult, mert folyton
egy szekér zörgését hallotta maga
mögött, ernberek lármáját hallotta, akik
gyilkost kiabálnak.
. Így érkezett haza, fél óra alatt tette .....
meg az egy órai utat, a lovakat be-
vezette az istállóba, egész habosak
voltak j nekilátott mindjárt és meg-
csutakolta őket, a kemény munka jól
esett neki, és azután ment be a házba.

"Ilyen korán megjött. gazdám" , fo-
gadta nyájas szóval Orzse asszony,
"még nem is vártam".

"Megjöttem'''· felelte az kurtán és
tőrűlgetnikezdte verejtékező homlokát.

,)Mi lelte", faggatta az asszony,
hiszen. egészen ki van kelve magából,
,.mintha napestig törte volna magát
a munkával".

"Hagyj békén", és leült a karos
lócára.

Az asszony nem. szólt többet, csak
a fejét csóválta, csendesen, aggódá~- '
sal, az ő szemét nem lehet megcsalni,
a gazdának valami baja van.

"Eh, azok az emberek", dünnyögte
magában, "nem tudják megállni, hogy
be .ne menjenek egy pohár borra,
még az sem, aki tudja, hogy gyenge
hozzá a feje".

Az asszony tálalt, odatette a jó
, gulyást, a gazda elé, csak úgy párol-
gott belőle a hagyma' és paprika finom
szaga.
, Pál gazda belemerítette a kanalát,

a szájához vitte, de aztán letette azt.



útban és újra és újra átgondolt min-
dent, hogyan is történt az egész. Az
az átkozott ital" az rnent, a f.ejébe,
hogy így megháborodott. Es a végén
mindíg csak 'azt látta, hogy a becsü-
letes Gárdos Pált, ahogyan a faluban
hívták, a .bíró jelöltet, megvásalva
viszik végig az utcán, melyen annyi
évig becsülettel járt., "

Hosszú volt ci nap nagyon. Amint
nem akart megvirradni, most nem
akart alkonyodni. Erre nem járt ilyen-
kor senki, egész nap nem látott egy
élő lelket, sem, ha csak nem az égi
madarakat. Jó volt most egyedül
lenni, kiszakítva egy napra az élet-
ből,' de amint, esteledett, .félelemmel
érezte, hogy vissza kell oda térni.

Nagy lassan befogta hát az .őkrőket,
tempósan rakta fel .az ekét, meg a

Má~náp. , ;, szerszámot és nehéz szívvel" indult
Megvirradt, de nagyon nehezen vir- hazafelé. Amint a dűlöútról letért,

radt meg. Gárdos Pál azt hitte; soha- már 'találkozott falujabeliekkel, de·
sem lesz reggel. Nem szokta meg az épen olyan tisztelettel sűvegelték, mint
álmatlanságot, Amelyik oldalára lefe- ." annakelőtte. Csak' Bordás Péter ki-
küdt este, azon mód ébredt fel reg~ , abált fel valamit utána, csak azt ér-
gel, úgy aludt mindíg, mint a gyermek, tette ki belőle: Gaál Gábor. - Nem

, akit, anyja ringat el. . áll~. meg, -csak hajtott tovább.
Most fel-fel riadozott; mint a félénk üreg este lett, mire a házakhoz ért.

madár, ha el, is aludt egy kis időre, ~ kis kapu nyítva volt, s ott állt
nehéz álmok nyomták, , mintha lidérc Orzse asszony, az utcát kérnlelte.
ült volna a mellén. Mikor meglátta,' hogy jön, szaladt ki-

Felkelt, mihelyt pitymallott, nem is. nyítni a nagy kaput, hogy a szekérrel
járt utána az állatok etetésének. amit bejárhasson.
Istók a szolga, meg a fia Pali, szok- ,,,Hol járt ilyen késő estig, gazdám" ,
tak elvégezni, de máskor ő is meg- fedte az emberét, "nem ió ilyenkor
nézte. már kint maradni, rosszak az embe-

Most csak befogta a két ökröt, fel- rek, hallotta-e már mi történt ?"
tette az ekét a szekérre, meg a szer- "Má' mit hallottam volna fent a
számot, ami még kellett, a tarisznyát szőlőhegyen T"
az oldalára akasztotta, s elment gyepet "Hát még nem is tudja, hogy Gaál
törni. Gábort agyonverték tegnap este a'

Törte egész nap, nem engedett Mélyútban.
pihenőt magának, amig az állatok de- "Ki tette?" kérdezte, inkább, hogy
leltek, ö addig is dolgozott, a nagy csak mondjon valamit.
hantokat. amít az eke felszántott szét- "Gergely Istvánra van a gyánu, sokan
verte kapával. látták, hogy tegnap délután is a vásár-

Gyönyörü nap volt, az éjszakai eső ban' majdnem neki' ment Gaál Gábor-
után már nyár felé hajlott, de még nak, s éjszaka jött csak haza talpig
benne volt a tavasz minden frissesége. 'csatakos an. Korán reggel, alig, hogy

Hajsz te Bimbó, hajsz, Je. Csákó, maga elment, hajtották is a csendőrök
kiabált az ökrökre, de azért sokszor a városba. Felesége se él, se hal.
görbén ment a barázda, rnert nem volt Ugyis beteg volt már. Juliska meg
ott a gazda gondolata. , sír, minta záporeső. Mégis csak maga

Mindíg és egyre .ott volt a mély ítélte jól gazdám,hogy Gergely István

"Valaki jőn !", mondta sötét arccal
az ..asszonynak.

Orzse asszony kiment,
"Senki", mondta, a szél zörgette '

az ajtót.
"Nem kell !"v mondta a gazda és

eltolta a tálat.
"Készítsd _be a tarisznyámba a hol-

napra valót, jókor kimegyek a szőlő-
hegy alá, a gyepet törni, csak este
jövök meg." , ,

"Gyepet törni", csodálkozott az asz-
szony, "mikor sok más, előbbre való
dolog van".

"Odamegyek, ha mondom", és fel-
kelt, nehéz léptekkel indult kifelé,
mint akinek a vállát mázsás teher
nyomja.

IV.
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nem igaz <ember.: Csak a szegény 'hogy Gaál Gábort 6-7 óra között
Juliskát .sainálom." ölték meg. Es alig ment el az ügyvéd-
-"Azt pedig ne sajnáld," vetetteoda től Gaál Gáb<;>r,aki szintén nem ta-
komoran a, gazda és leszállt a szekér- Iálta ' otthon, míndjárt jött Gergely
ről, bevezette az, ökröket az istálóba, István és ott várt 11~ig.. Az ügyvéd
'pár szót szólt a szolgagyerekriek, felesége meg még meg is sajnálta,
'aztán sietve visszament a házba és mert kétszer is küldte a szakácsnét,
készülődni kezdett. hogy ott vari-e még az a szegény

"Hol van Pali," kérdezte az asszonyt. ember,. ki az urát v-árja."
. "Ne haragudjék gazdám," mondta . "Kire gyanakszanak 7" kérdezte

szepegve az asszony, "a .Iuliska na- rekedt hangon Pál gazda.
gyon kérte, hát bement a városba, . "Nem tudnak semmit apám," felelte
hogy megtudjon . valamit. Ne hara-: Pali, "ilyen,kor annyi mindeníéle nép-
gudjon." . .' ". ség jár a vásáron, valami csavargót .

"Nem haragszom !" Es tovább ké- emlegetnek, de semmi biztosat nem
szűlődőtt. Ünneplő ruhát vett magára. tudnak." Amig' Pali beszélt, igazda

"Hová megy 1i
' kérdezte az. asz- ott a padon, úgy érezte, rnintha az a

szony ijedten, amint azt. a komor nagy teher, amely a' vállait nyomta,
készűlődést látta." . . megkönnyebbedett vvolna, Haladékot

'"Bemék a városba." nyert. ..
"Most ilyen későn'?" . Uram Istenem, fohászkodott magá-
"Most mindjárt." ban, egész életem jóvátétel lesz, ha
"De én nem engedem, én félek,' elveszed tőlem ezt a keserű poharat,

hogy arra járjon, ahol' a' gyilkosok minden iparkodásom azon lesz, hogy
vannak." leszolgáljarn ezra bünt, amit 'akaratom

A gazda / megállt a· felesége, előtt, ' ellen kővettern el, csak ne legyek meg-
erőteljes, magas alakja szinte őssze- : bélyegezve, a 'becsületemet, ami a leg-
tört, ánnyigyőfrődés látszott az arcán, drágább nekem, ne vegyék el,' ne

"Örzse, .annyi évig éltünk. békében tudja meg soha senki' a bűnömet.
együtt; de nekem most.a városba kell
mennem."

Az asszony összecsapta a két kezét;
nem lettvolria huszonöt éve hűséges,
szerető hitves társa az urának, ha
most meg nem érti. Alázattal meg-
hajtotta a fejét .a nagy' csapás alatt:

"Menjen, ha mennie Jcell' és utat
.engedett az urának.

A kis kapu nyikorgott, Pali jőtt be,
nagy vidám, hangos lépésekkel. Arca
piros volt az örömtől és alig tudott
beszélni, amikor bejött. .

"Eleresztették Gergely Istvánt," ki-
áltotta diadalmasan, "ártatlan, velem
együtt jött meg." Az anyja elébe
szaladt, Pál gazda pedig inkább le-
esett, mint leült a lócára.
. ,;Hogy volt! Mondjad hát."

"Maga az ügyvéd, Gaál Gábor ugy-
védje, meg az egész háza népe ta-
nuskodtak mellette, hogy kora al-
konyattól kezdve késő estig ott ült
az ügyvéd ambitusán és várta {Stet
egész este ll-ig," mig csak haza nem
jött .. Az orvosok pedig azt mondták.

V.
.A lakodalom.

Gaál Gábor esetét lassan elfelej- ,
tették, az embert nem is igen sajnál-
ták Az' emléke. nem élt sieretettel
senkinek sem a szívébén, .így igazán
meghalt. ,- , . .

A 'csendőrség még nyomozott egy'
darabig, valami csavargót kergettek,
aki ~gy korcsmában 'nagyon kőlte-
kezett, azt hitték rablógyilkosság tőr-
tént.. Gaál Gábornal mindíg sok pénz
volt sa tárcájában alig találtak' egy
néhány százast. A csavargót .kerget-
ték egy.darabig, de nem tudták meg-
.kapni. Elveszett a szeműk, elől. s így
lassan elhallgatott minderi, .:'

Mihályfalván ,is elcsitult.' a nagy iz-
:gatottság. A gyilkosság· miatt is elült
a sok szó-beszéd. Jött az aratás nagy
gondja 'és öröme, mindenkit ez foglalt
el, mindenki csak ezzel törődött.

Gárdos gazdáéknál is . folyt- a .régi .
élet, -csak a gazda csendesedett el
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nagyon. Azelőtt is kevés szavu ember'
volt, de most alig beszélt, régente
hamar felharagudott. nagyon meg-
követelte, hogy a szavának foganatja
legyen, szeretett parancsolni j most
egyszerre nagyon békességtűrő lett.

Szólhatott már szombat este a kert
végében a furulya, Pál gazda jól hal-
lotta, de sohasem szólt semmit ellene.
A magas szál ember s még javakora-
beli, hogy megtorpant, hogy össze-
esett, mindíg úgy érezte, hogy valami

is a segítség, nem birom úgy a dolgot,
mint régen. De Pali nem akar hallani
másról, csak a J uliskáról."

"Vegye hát el a Juliskát", hagyta
helyben Pál gazda s erre, mindketten
nagyot hallgattak.

Uj boron csakugyan megtartották
a Pali lakodalmát. Nagyon nagy lako-
dalom volt, amint a falu első gazdá-
jához, illett. Három hivogató vőfény
volt, az járta a falut. Majdnem min-
denki hivatalos' volt.
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frÓ. A lakodalmasmenet.

- A "Luther Naptár" számára rajzolta: Balázsfy, Rezsd. -

árn Vék jar utána, lassan csuszik a
háta mőgőtt, ha visszafordul nem látja,
de érzi, hogy ott van, kíséri, ébren.
alva.

"Mit szólnál Örzse", kérdezte Pál
gazd_a a feleségét, egy vasárnap dél-
után, amint kint ültek az eszterhaj
alatt a padon, "ha őszre megtartanánk
a Pali lakodalmát ? "

"N~pezen várom már én azt", sóhaj-
tott Orzse asszony,' "elkeIne nekem

Két nap előtte 'már sütöttek-főzte'k,
teknő számra állt a sok Iánk.. meg a
a sok finom foszlós fonottas. Borjút
vágtak, disznót öltek és még a sok
kacsa, liba. Nem hiába első haz volt
a Gárdos Pál háza, de ki is tettek
magukért.

r No felvitte az Isten a Gergely
Julcsa .dolgát, Hogy megtisztelik a
nagy lakodalommal, mintha gazda
l~nya volna.
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Olyan hosszú volt a lakodalmas
menet, hogy az eleje már a templom-
nál volt, a vége meg csak akkor indult
ki az udvarról. Elől a vőlegény ment, '
aranyozott rozmaringgal akalapján.
Kabát jára tűzve meg ott lógott a
hosszú fehér szalag s rajta a csinált
rózsa. A nyoszoló lányok meg két
oldalt mellette. Aztán jött a menyasz-
szony a' vőfélyekkel. Pártája színes
szalagjaival játszott a szél, a csinált
virágkoszorú alatt a fején ott illato-
zott a friss rozrnaring-koszorú, ruhája .
fehérebb volt a patyolatnál. Arca pedig
pirosabb a bazsarózsánál, csak úgy
sugárzott le róla a, nagy boldogság.
A menyasszony után következett a
násznagy meg a nyoszolyó. asszony,
meg a többi násznép. ACigánybanda
húzta a-Kossuth-rnarsot, vagy""aKlapka-
indulót, s előtte táncoltak a jókedvű
legények, a. kezeiket össze-össze-
csapva, bokáztak, vigan kurjongatva.

Az örömapa és az örömanya régi
szokás szerintnem mentek a templomba,
csak otthon várták a nászvendégek
egy részével a visszatérő fiatal párt.

Nagy sürgés-forgás volt a háznál,
ebéd előtt még mézes pálinkát és ka-
lácsot hordtak körül a vendégeknek.
A szakácsnék rizzadtak a konyhában,
a pompás húsleves szaga és a pirosra .
sült pecsenyék ,szaga. be-becsapott a
szobába. ..

Gárdos Pál az őfömapa ott állt az
ablaknál és- a templombamenők után
nézett. -..

Ez is megtőrtént l Gondolta magá-
ban, meg lesz-e .most már a nyuga-
lom? Egy kéz érintette' meg a 'vállát.
Megfordult. Orzse asszony állt ott ki-
pirulva a munkától és az izgalomtól.
.Gazdám" , szólt meleg, nyájas hangon,
.Iakodalom van, a háznál, vigadjon".
A menyasszony szines pántlikái ép
akkor tűntek el a sarkon" a muzsika-
szó is ..kezdett elhangzani, csak egy-
egy hangfoszlányt hozott vissza még
a szél. .

"Vigadjak ?" f kérdezte Pál gazda és
mélyebbre hajtotta le a fejét.

'"

I
VI.

Amit a nagy harang beszél.

Mihályfalván már nagyon régen nem
volt nagy harang. Az öregek beszélték,
hogy még az ő , kisgyerek korukban.v
odaadták ágyúnak, ők legalább így
hallották az apáiktól, azóta csak a két
kicsi harang hirdette Isten dicsőségét.

Gárdos Pál a tisztelendő úrhoz 'ké-
szült. Ünneplő ruha volt rajta, úgy
ment ..végig a falun.

"Hozta'" Isten Gárdos gazda!", fo-
gadta ,a lelkész, kezet nyújtott felé.
"Mi jót hozott? Hogy vannak az
otthonvalók ?"

"Köszönöm kérdését, jól meg vol-
nánk, csak a feleségem nem tud erőre
kapni." .

"Pedig most már van segítsége, az
uj menyecske." "

"Még hozzá minő jó segítség. nagyon
derék fehérszemély a .Iulcsa."

"Orülök, hogy ezt hallom" s épen
magától, aki eleinte nem igen akarta

. ezt a házasságot."
Pál gazda ama, felhős lett.
"Nem akartam, ez szerit igaz, de

ugye tisztelendő uram az elkövetett
hibát jóvá lehet tenni?"

"Es maga meg is tette, s ezért még
jobban becsülöm." .

A gazda arca piros lett, mint min-
díg, ha a becsűletét emlegették.

"A harang végett jöttem én most
tisztelendő' uram", kezdte a beszédet,
"amint hallom, úgy akarnák, hogy köz-
adakozásból vennénk egy nagy ha-
rangot."

,',Úgy volna a legjobb", hagyta hely-
ben a lelkész, "magam is úgy sze-
retném."

"Hát kéremén csak amondó va-
gyok, hogy szerettem volna megvenni
a Cserepes árvák. tagját, ami úgy
hallom, eladódik, meg is van rá a
tehetségem, de azt gondoltam, hogy \

..azt a pénzt inkább harangrá adnám,
a nagy harangra, hogy ne kelljen rá
sokáig várni, amig .a pénzt össze-
kéregctjűk." ,

A pap meglepetve nézett a gazdára.
Jól ismerte Gárdos Pált, sokra is
tartotta, de ilyen nagylelkűséget még
sem várt tőle.
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"Nagyon köszönöm", szólt meg-

hatva, "az egyház nevében, bár sok
ilyen emberünk volna a faluban. Nem
hiszem, hogy a bíróválaszt4son csak
egy hang is lenne, aki mást akarna
bírónak, mint Gárdos Pált?"
. A nagy harang meg lett hamarosan

és első vasárnap, amikor mcgszólalt,
nem egy szem lábadt könnybe, olyan
szép zengő szava volt

Gárdos Pál is ment a templomba,
az egész háza népével. Pali a .Iulis-
ká val ment előre.

A fiatal menyecske arcán az igazi
boldogság Iényeskedett, amint az urá-
hoz fordulva mondta: .

"Hallod Pali, milyen vigan, )0-

kedvtien szól ez a nagy harang?"
"En .is annak hallom" felelte vissza
Pali, "biztosna-gyon jó kedvében ön-
tötte a mester." '

.Az.. öregek a hátuk mögőtt ballag-
tak. Orzse asszony fekete ünneplőben.
O is a harang .szavát .űgyelte.

"Gyönyörüségesen szól", mondta
. urának.i.ja mi harangunk", tette hozzá

büszkén.
Pál gazda is hallotta a harang szavát,

hallotta; amint komoran, sötéterr zúgta:
"Mind, hiába! Mind hiába! Bűnös

vagy, gyilkos vagy!"

VII.
A legfőbb .biró,

A bíróválasztás előestéje volt. Hi-'
deg, éles szél fújt a, hegyek felől.
Zimankós' idő volt odakint, öreg tél
apó közeledett.

Gárdos Pálék is behúzódtak a szo-
bába. A nagy zöld kemence csak úgy
árasztotta ameleget. Melette a pad-,
kán pípázott az öreg gazda, míg a
fiatalabbik Pál és Istók a szolga-
gyerek kukoricát morzsoltak, a két
asszony meg a mécsnél az asztalon
tolla t fosztott.

Olyan nyugodalmasnak, békeséges-
nek látszott minden idebent. '

.A holnapi bíró választásról folyt a
szó. Az Istók gyerek most , jött haza
a faluból selmondta,' hogy mi rnin-
dent hallott: . M,ár a szolgabíró úr is
megjött. Odaát van a szállása a jegyző-
éknél, Nyolckor reggel kezdik, meg a

választást. Nem is fognak szavalni
senkire, csak közfelkiáltással fogják a
gazduramat megválasztani. úgy akarja

. az egész falu, mert hogyagazduram
a legbecsületesebb ember a faluban,
aki sohasem csalt meg senkit, így
mondja a szelgabíró úr is, meg a tisz-
telendő úr is. Gazduram rátermett
arra, hogy bíró legyen. /

,,,Nem is lehet más, csak az édes
apám !", mondta lelkesen Pali, "ugy-e
.Iuliska, a l:e:'gjobban megérdemli !"

.De meg1"Tám!", hagyta helybe Ju-
liska, "azért is, hogy olyan becsületes,
de azért is, hogy olyan szőrnyen jó,
engem is menyének fogadott, siegény
apámmal nem átallott rokonságba
jönni, aki már kétszer volt törvénybe,
ha ártatlanul is ... " és .Iuliska el-
érzékenyedve rtekintett az apósa felé.

Orzse asszony hallgatott, dolgos
kezei megálltak a fosztásban és hal-
vány arcát a mécses felé fordította,
nézte, amint az csendesen lobogott,

A gazda felkelt és letette a pipáját.
"Körűlnézem a jószágot", mondotta

csendes hangon, nyakába kerítette a
subáját és kiment.
, Nem bírta a szoba rneleg levegőjét,
oda:kint csípős szél fújt, jól esett az
az ő forró fejének, .csak úgy, tüzelt
benne minden.

HolnapnÍegválasztják őt bírónak,
a legbecsűletesebb embert, hogy ő
ítelkezzen mások' felett, ő a gyilkos
gazember. Hiába, nem rtud róla' senki,
elég, hogy ő tudja, elég, hogy ő érzi ...

Megállt az udvaron a kis kapu előtt,
felette ezer meg ezer csillag vigyázott .
ezek mind tudják,

Eszébe jutnak az elmult hónapo
rettenetes napjai, az az örökös bir-
kózás maga-magával. 'Hányszor hatá
rozta már el, egy-,egy álmatlan éj-
szaka után, hogy feljelenti magát
milyen remegve kísérte a gyanúsítof
csavargó menekülését, az hitte, akko
ő is megmenekül. Aztán az örökös
félelem, hogy bűnét mégis valahogya
felfedezik, a szégyen, ami azután jőn
Nem! Nem! Senkisem gyanak$;zik reá
itt becsülik, nein vádolja senki. Senki. I

. Csak a legfőbb bíró vádolja" a lát
hatatlan bíró, az igaz bíró: a lelki-
ismeret.



Ezt a, legfőbb bírót nem lehet meg-
csalni, nem lehet félrevezetni, nem
lehet elcsendesíteni, az mindig erőseb-
ben, mindíg hangosabban beszél. Kő-
vetel l Parancsol! .

Nem! Nem! Így nem lehet tovább
élni, hazug becsülettel, hazug orcával
járni az emberek közÖtt. Az, ami már
réges-régen érlelődött Gárdos Pál lel-
kében, az most megérett. Határozott.

Halkan kocogtak a k.Azségházának
ajtaján, ahol a ~zolgabíró és jegyző
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gon',''' Es mintha egyszerre ki akarta
volna dobni magából, amit annyi id~ig
visszafojtott, csak annyit szólt: "En
öltem meg Gaál Gábort!"

VIlI.
Ami a legnagyobb.

Gárdos Pált, a sok enyhítő körűl-
ményt tekintetbe véve, öt évi bör-
tönre ítélték el.

Attól a perctől kezdve, ahogy a
,
,~1

li. ~, ,
"i

"Én öltem meg Ga~l Gábort 1"
- A .luther Naptár" számára rajzolta: Balázsfy Rezsű, -t-;k

t- együtt ültek és pípaszó mellett beszél-
i- gettek. "Ki az ?", kérdezte a jeg'yző
t, erős, hangon 'és kinyitotta az ajtót.
ft '~lfEn vagyok !". "Maga az Gárdos
ir Uram?", kérdezte a jegyző, aki meg-
is ismerte a hangot, "csak kerüljön
.n beljebb." ,
n. A ihangot megismerte, de arra a

támolygó, 'összetört emberre alig is-
mert reá, aki nehéz léptekkel, mintha
súlyos terhet hozna, jött be az' ajtón.

A szelgabíró felugrott.
••Mi lelte .az Istenért Gárdos.gazda."
"Vallani jöttem, .mondta tompa han-

szolgabírónál bevallott mindent, a régi
kemény, határozott Gárdos Pál lett

. ismét. A szolgabírót csak arra kérte,
ne vasaltassa meg, megy ő ugyis .ma-
gától. A szelgabíró még azon este
bevitte őt a kocsijárr a városba, ahol
aztán önként jelentkezett a bíróság-
nál, 'Ahogy fogságba .került, nem en-
gedte meg, hogy az övéi közül valaki
bejöjjön hozzá, sem nem fogadott el
semmit, amit beküldtek neki, rab-

'kosztot evett. Bűnhődni akart.
.öi é-v...re"..ítéltékel, deo hár..Q~ év;

I mulva kegyelmet kápott. Egy szép
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tavaszi napon nyitották fel .a börtön
ajtaját. Szabad,mehet, ahova akar.
Nagyot lélegzett. Három év után a
szabadság levegőjét szívni.

Odaadták a régi ruháit, meg a gör-
csös botját is megkapta, amellyel oda-
jött. Mehetett haza ...

Estefeléig várt és akkor megindult
csendesen hazafelé.. . ,

Bizony nehéz út volt ez, haza-
menni? De honnan? Hogyan is megy
haza a börtönviselt ember. A falu-.
beliekre nem is gondolt olyan nagyon,
csak az övéire, fiára, a menyére és
a jóságos asszonyára, akiknek a fejére
ilyen szégyent hozott.

Friss vetések mellett vitte el az
útja, pacsírták szállongtak a zöld buza-
táblák felett és halkan pityegtek a'
levegőben.
, Gárdos Pál olyan volt, mint a részeg,

megrészegítette a' szabadság és a friss
levegő és ' mégis minél jobban kőze-
ledett a faluja felé, annállassabban
vitték lábai. Nehéz út ez, talán még
nehezebb, mint az volt, amikor onnan
eljött.

Bemenni' a, tulajdon házába, úgy
ahogy a börtönből szabadult ki, sze-
mébe nézni a saját házanépének, akik
közül senkit sem látott' azóta, s akik
jól tudják, milyen keményen megítélte
ő a mások hibáját, aki a bőrtőnviselt
ember lányáról addig tudni sem akart,
amíg maga is bünbe nem esett. Hogy"
fogják már most fogadni, mit fognak
mondani, ha nem is szólnak semmit,
meg fogja látni rajtuk a szégyent, amit
ö hozott reájuk.

,Már egész kőzel', látszott a falu
tornya, letért a rendes útról,' hogy ne
találkozzon senkivel, a kertek. alá ke-
rült, majd onnan hátulról megy be,
a szérűs kerten sompolyog a, saját

. házába, melynek egykor parancsoló ura
volt. Nehéz, nehéz bemenni. Kifáradt,
elszokott már a iárástól, leült hát egy
nagy kőre a kertjűk végébe pihenni,
meg talán azért, hogy késleltesse a
hazatérést. Csak ült, ült, megvárta,
arníg a -nap egészen lebukott a hegyek
mőgött s utána piros lett a látóhatár.

Egyszerre gyors lihegést, futást hal-
lott akarten át, örvendező vakkan-
tást, vidám csaholást, s a következő

, \

percben Bodri, a hűséges házőrző
Bodri már átugrott a sövényen,' ot
volt mellette, fel-felugrott reá, nyalta
a kezét, arcát, kőrűlszaladgálta, olyan
bolondos ugrándozásokat csinált, s
minden mozdulatából látszott, hogya
gazdája itt van.
, "Bodri, Bpdrikám",' szólitotta a
kutyát Gárdos Pál s hangja szinte el-
fúlt, ';,hát ismersz, hát, nem felejtet-
tél el?" ,J'

A gazd~:a hangjára Bodri szinte
megbolondult örömében, előre szaladt
meg vissza, csaholt, ugrándozott, aztán
nyílegyenesen szaladt a kerten át haza,
mintha ,be 'akarta volna jelenteni a
gazdát.

Pál gazda is felkelt a kőről, a'Bodri
fogadtatásától neki bátoródva, meg-
indult ő is a kerten át haza.

A nyári konyhában voltak, ahol
vidám rőzseláng lobogott és nyájasan
világított, kifelé. Orzse asszony épen
egy nagy lábast vett le a tűzhelyről
,és tette le az asztalra. Az asztai
mellett Juliska állt, egy kis gyermek-
kel a karján.

Gárdos Pál megállt az ajtóban, le-
vette a kalapját és verejtékező hom-
lokát tőrűlgette, úgy állt ott, mint egy
szegény vándor, aki bebocsátásra vár.

A felesége vette őt észre, mikor a
lábast let~te és megfordult.

Mennyit töprengett azon Gárdos
Pál, még mikor 'a börtönben 'volt,
hogyan fogadják otthon, mit fognak
szólni, ha egyszer ,~sak mégis .ki-
szabadul és haza kell térnie. o

Hogyan fogadják? Mit szólnak?
Nem szóltak semmit, csak kőrűl-

fogták kétoldalról. beszélni nem tud-
,tak, csak sírtak. Juliska odatette a
karjaiba a kis gyermeket, az unokát,
akit nem is látott még soha, de aki
mégsem félt tőle s .azt mondta neki:
"Nagyapó'''.

.Az istálók felől a fia jött meg, nagy
lelkendezve.

"Megjött, hát megjött édes apám,"
kiáltott oda már messziről,

Az Istók gyerek is előkerült vala-
honnan, most már egész legényszámba
ment, úgy megemberedett, de azért,
amint megállt az ajtóban, még 9 is
elkezdett pityeregni.



"A gazduram, a gazduram !" ...
ismételgette egyre.
... "Palkó, kicsi· Palkó" mondogatta

...Orzse asszony akis unokának, re-
megő hangon, . "ör;ülj,' -Itt a nagyapó,
itt a nagyapó!"

Pál gazda pedig ott állt közőttűk,
keményen akarta magát tartani, de a
nagy öröm, a nagy szeretét, amivel
kőrűlvették, levette lábárólés sírt ...

Örzse asszony tért először magához.
"Hamar, hamar .Iuliska," mondta a

egyedül maradtak, "hogy ilyen szé-
gyent hoztam a fejetekre és tönkre-
tettem a ház becsületet." ÖrZse asz-'
szony elmosolyodott.

"Hát maga azt hitte gazdám, hogy
én nem tudtam, hogy mi nyomja a
maga lelkét, már régen, csak nem
szóltam róla és vártam békén, .hqgy
mikor szabadítja már meg magát. ettől
a tehertől, mert lássa drága, nagyon
drága a becsület, s ha egyszer elvész,
nehéz visszaszerezni. De tudja-e mégis

-,"==-J _ =;-c..L'

"Itt a nagyapó, - itt a nagyapó."
- A "Lt,tthe,r Naptár" számár,a rajzolta: Balázsfy Rezső. -

menyecskének, "vizet forraini és azt
ci kerídermagos esibet hamar levágni
paprikásnak, . de magam teszem fel
fiam, mert én tudom, . hogy szereti a
gazda. De addig is mit enne, mit
hozzak édes uram?"

Leülnék az udvaron a nagy diófa
alá, a kőasztal mellé, amig a vacsora
megfö. Orzse a padot letörli a kö-
tényével, odaüljön a gazda; csak
ketten vannak, Juliska a konyhán van,
az ura meg a jószágot nézi körül.

.Hát ti nem haragudtatok reám,"
kérdezte Gárdos Pál a feleségét, amint

mi a Jegnagyobb 7"
Pál gazda úgy hallgatta a felesége

szavait, mint amikor a tikkadt fűre
friss harmatok permeteznek. .

"AmiR maga elvolt tőlünk, még töb-
bet forgattam a Bibliát, ott kerestem
vigasztalást, ott mondja Pál apostol,
hogy mi az, ami mindeneknél na-
gyobb? A szeretet, amely rriindeneket
eltür, mindeneket megbocsát és min-
deneket elfedez ... "

Az estharang megkendult és olyan
békésen. nyugodtan, boldogan csengett
a szava.
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Szemerei Matkovich Pál arcképe:

A dunántúli kerület e kiváló "fő-
inspektorának" életrajzát elhunytának
százados évfordulójára naptárunk 1923.
évfolyamában írtam meg. Arcképét
akkor hosszú keresés után sem tud-
tuk felkutatni .és már elveszettnek
hittük: De dr. Fischer Gyula egyház-o
megvei felügyelő úr szives kőzben-
járásával az egyik családtagnal mégis
sikerült megtalálni. lby Ferenc uro-
dalmi tiszttartó úr és neje Matkövich
Erzsébet úrnő, akik a szép és értékes

Szemerei Matkovich Pál.
,- Régi arckép után r ajzolt a : Balázsly Rezső, -

olajfestményt, mint családi drágá.' örök-
séget őrzik, Békés megyéből Tarhos
pusztáról tsziveske dtek a róla készített
fényképet megküldeni. Maga az ere-
deti festmény és a fénykép is oly

'setét szinű, hogy róla klisét csinál-
tatni ném lehetett volna. De azért a
setét színböl is az igen érdekes, és
jellemző arckifejezés elé~gé tisztán és
határozattan kiviláglik. Így vált lehe-
tővé, hogy Balázsfy Rezső festőmű-
vész a fényképről teljesen hű és igen
jól sikerült másolatot készített. Az
életrajzhoz pótlásúl mutatjuk ezt be
olvasóinknak.

Az arckép. híven megfelel a nagy
.Térfiú jellemének. A mélyre látó és
magasba törő szellem, az erély és

határozottság, az erkölcsi szigorúság,
.mely szinte parancsoló. tekintéllyel lép
fel, Matkovich sok oldalú művelt lel-
kének ezek a jellemző sajátságai az
arcképről is visszatükröződnek. A kor-
társak és. szemtanuk szájából három
nyilatkozatot ismerünk, melyek Mat-
kovichnak' arckifejezését s egész külső
megjelenését jellemzik. Kis János püs-
pök a hozzá intézett 'ódában "Themis
titkában jártas sasszemét" említi.
Edvi Illés Pál is a katholikus klérust
üd vőzlő rossz versének elkövetése
után személyesen keresvén fel Mat-
kovichot Kőszegen, erről a találko-
zásról irja Kis Jánosnak: "A méltó-
ságos Iöinspektor úr igen kemény
leckévei fogadott. Legalázatosabb,
többször ismételt kőnyőrgésemre is
inexorabilis [kérlelhetetlen] Plutónak
mondá magát." Es a battyándi állo-
másáról elmozdított Malcsics Adám
lelkész is a soproni gyűlés alkalmával

-jelentkezvén nála kihallgatás ra, a már
hetven éves Matkovich szúró tekin-
tetéről emlékezik, amellyel egyik ment-
~égét fogadta: "Meregette szemeit és
rázta a lábát."

De a valóságban nem volt oly ke-
mény szívű, mint amilyennek külseje
mutatta. Eleinte Kis János is idegen-
kedett tőle, de később mégis azt
mondja róla halotti beszédében: "Oly
lángoló búzgósággal, oly éles bölcse-
séggel és józan vigyázás sal járt el
tisztében, hogy akik részrehajlás nél-
kül itélték meg, nem győzték őtet
elegendőképen csudálni és maguk a
gáncsolók is hivatalbeli buzgóságának
sokallásánál egyebet nem tudtak el-
lene kifogásolni."

Ha irodalmi viszonyaink jobbra for-
dulna,k, Matkovichnak részletes, bö
életrajzát kűlön füzetben szándékozom
közrebocsátani. Naptárunkban csak
rövid vázlatot közöltem. Akik ese-
ményekben és alkotásokbart gazdag
életét figyelemmel kísérték, azok az
arcképét is bizonyára szivesen fogad-
ják. A fénykép megküldéseért Iby
Ferenc urnak és családjának e helyen
is hálás köszönetet mondunk,

Pay' Sándor.
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Hattyú-daloh.
1. Csak szálljatok .. ,.

Csak szálljatok, csak szélljatoh, Öh, ho~tok-e emléhbe, mi
Szio embe zárt bús sóhajok! Sziohez tudjon beszélleni ?
Szép ideje, hogy zár alatt Hervadt virág, vtzgy ha maradt,
Nehéz rabúl tartottalak, A zászlóból Foszlánydarab,
Zajos, lármás nép voltatok. . . A sírhalom egy Iiioe szála ...
Most szálljatok, szegény rabok. Hamuadt reményt meggyújtni nála?!

2. Jelentés.

De hát hová? A völgybe tán,
Hol szép időm átálmodám,
Selyem Iűoén, virági közt,
Miket ezüst harmat füröszt? ..
Vagy vágyitok közelbe vannak,
Ormára egy új sirhalomnak?

Megnézitek CI oad folyót,
Parthoz mosoír, törött hajót? "
Zászlám, hincsem : gyönyörű' álmak
Hullámira ho~izhatálak ?!
Kimentém pl1lfzla éltemet,
Zászló, hajó, kincs: ott veszett!

Csak azt váram, szólítsanak ...
Parancsra vár így katona.
O nem jöhet már ide vissza,
Hol ő van, én megyek oda.

Fiacskáját megcsókolom még,.,
Van. Isten, V(.ln jó ember is,
Nem pusztúl el az egyetlen sarj,
Ha árva is, ha gyenge is.

Vágyódni mért, hasztalanúl?
Rab nem tér meg, ha szaba dúl.
Ha jönne is, emlékiuel
A holt reményt nem költi fel;
Ha jönne is, mind hasztalan:
Sziuem, a börtön, zárva van.

Csend gyászol itt, bús utialom
Sötétlik a börtön-falon.
Jártában az idő rálép,
S a volt börtön rom, omladék,
A feledés ráül a kőre ...
Alatta én, a börtön őre.

I

Vén baka ifjú tiszt elé,
Ki a jelentést várva várja,
Rajtarn ünneplő köntösöm:
Ugy megyek én a másuilágra.

•
Add Istenem, csak jót jelentsek
Dicsőültek csarnokiban :
"Az áldozat, véred hullása,
Nem volt hiába, hős fiam?" ...

Góbi Imre.

Nevezetesebb százados évfordulók az 1925-ik
esztendőben.

Az 1923-ik évi Naptárunk e rova- '
tában igyekeztünk megokolni azt a
körülményt, hogy. miért esik a XX.
század elejének, esztendeire oly sok
nevezetes esemény százados emléke.
Az 1925-~k esztendő is bőven meg-
kapja a magáét. Luther házasságának
négyszázadik évfordulójáról, Jókai Mór
centennáriumáról külön cikkben emlé-
kezünk meg. A többit kénytelenek va-
gyunk a változatosság biztosítása érde- •
kében ebben a formában összevonni

1. A niceai zsinat 1600-ik év-
fordulója.

Sok keresztyén lélek szeretné, ha az elsö
századok szenvedélyes vitáival s azoknak gyá-
szos" sok.esetben botrányos kíséröjelenségeivel
az egyháztörténet ben nem találkoznék. Sok
esetben szekták idézni, hogy: Bizánc előtt az

ellenség és benn a városban gyülölködő val-
lási pártok vívnak egymással vad harcokat
egy-egy betü, vagy kifejezés miatt. Igaz, hogy
volt sok szertelenség, emberi gyarlóság ezek-
ben a vitákban, de mégis az élö keresztyén
hit erös ellenállásának köszönhetjük az emberi
értelem gyarló okoskodásaíval, racionalismu-
sával szemben azt, hogy a negyedik században
a keresztyénség, mint a megváltás vallása,
mint reménységünk egyetlen alapja és bizo-
nyossága az emberiség számára megmaradt.
Ha Athanasius ebben az időben hallgat, és
minden a véges emberi ész tetszése és a
hatalom érdekei szerint történik, úgy az igaz
keresztyénség elveszett. Ez azonban nem tör-
ténhetett meg, mert a maga ügyét az Isten'
őrzi. A kellő időben mindíg elküldötte az ő

emberét, Athanasiust állította a negyedik század
elején arra a helyre, amelyen az első század-
ban maga Pál apostol állott. Mivé lett volna
a keresztyénség, ha a kellő időben ilyen őr-
állók nincsenek i nevezetesen ha Pál apostol
a maga élete árán nem védi meg a meguáltásba
vetett hitet és majd Athanasius a kellő időben
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hogy. Istennek, mint Teremtőnek a bűn által
. megrontott műve, e világ csak úgy lesz ujjá-
alakítható. ha magának Istennek lényege jelent
meg e világon a' Fiú személyében s ugyanez
az .örök isteni lényeg él a gyógyítás és át-
formálás munkáját folytató s majdan befejező
Szentlélekben.

A niceai zsinat által megállapított tételt
tehát méltán nevezzük az új élet diadala, a
keresztyén reménység bizonyossága' hítvallá-
sának s e tan híthőse, Athanasius méltán
viseli a "keresztyénség megmentője", "az igaz-
hítűség atyja" nevet. E híthős a keresztyénség
legnagyobbjai között épen azért foglal helyet,
mert nemcsak lelki éles látásával, átélő hité-
vel, hanem szilárd keresztyén jellemével is
mint: mentő, szolgálta az igaz keresztyénség
ügyét. A nic i határozat után ugyanis még
nagyon sok .ilt hátra a teljes győzelemhez
Arius hivei nem nyugodtak, a császárt is si-
került Athanasius ellen hangolniok, akit ellen-
ségei megrágalmaztak, négyszer is száműztek,
úgy hogy negyvenhat ~vi püspökségéből 20
évet töltött számkívetésben. E sok szenvedés
nem törte meg hitét, ISten nem engedte el-
esni azt, akinek lelke tartotta abban a vál-
ságos időben az igaz keresztyénség ügyét. A
hatalmasok minden erőszakoskodása ellenére
is a' kegyes hívő lelkek érezték, hogy ki
mellett van a helyük. Midőn p. o. visszatér-
hetett Alexandriába s újból elfoglalhatta püs-
pöki állását, bevonulása f;egyszerű hiveinek
'szeretetrryilvánttásai között valóságos diadal-
menet volt. Jöhettek ujabb üldözések, úgy
látszhatott, hogy maga a hivatalos egyház is
az arianizmus hatalmábaj'esik, majd Julianus,
a hítehagyó császár idejében teljesen elpusz-
tul •. Athanasius nyugalmát egy pillanatra sem
veszítette el; híte, melyről Niceában vallási
tett, azt mondatta vele: "Nubicula est, trans-
ibit" ("Felhőcske, elvonul").

Bár ez évforduló 'ebben il mi válságos ko-
runkban is sok-sok olyan igazságot látó és
átélő embert teremtene, akik Pál apostol és
Athanasius egyházi atya lelki tapasztalásával

, tudnák mondani a, még olyan leverő jelen-
ségek után is az Ur szabadításának bizonyos-
ságában: "Nubicula est, transibit." Sokkal
előbb jobbra fordulna ekkor a sorsunk. H. L
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nem tudja bele vinni a keresztyén egyház
közérzésébea meguáliás lehetőségének alap-
feltételét abban a hitbeli felismerésben, hogy il
földön megjelent J-ézus lényege szerint egyenlő
az Istennel, .'

Jézus munkájának értéke, jelentősége asze-
rint alakul ki tudatunkban, vajjon minő fele-
letet adunk erre a kérdésre: "Miként véleke-
del ama Krisztus felől, ki fia?" - Arius
alexandriai presbyter olyan feleletet adott erre
a kérdésre, mely a Jézus Krisztus által történt
megváltás munkájában nem engedi érvényesülni
az ujjáteremtésnek hatalmát s ez alapon nem
remélhetjük ait, hogy "lészen még új ég és új
{öld" és diadalmaskodik egyetemlegesen az
Istennek országa. Ha ugyanis Jézus nem több,
mint Istennek legelső és legkiválóbb teremt-
ménye és csak hasonló lényegű az Istennel,
akkor új teremtést nem várhatunk, akkor a
Mester tanítása és élete legfeljebb olyan jelen-
tőségű, rnint Sokratesé, vagy egy-egy prófétáé
s teljes vigaszt, teljes megnyugvást, teljes bi-
zonvosságot nem ad nékünk. Mi pedig új
életet várunk ,!..Krisztustól s ezt ő megadhatja
nékünk, mert O benne a teremtő Isten lényege
él. Ezt a nagy keresztyén bizonyosságot men-,

.~~-
Athanasius diadalmenete.

tette meg az emberiség számára a 325-ben
tartott niceai zsinat határozata és e határozat
szerzője s halálrakész hitvallója: Athanasius,

Nagy Konstantinus császár ugyan elsősor-
ban is, politikai okból, a szakadások megszűn-
tetése s a birodalmi egység biztosítása érde-
kében hívta össze az első egyetemes zsinat ot
és neki teljesen mindegy lett volna akár a
homousiont, 'akár a horneiusiont emeli hatá-
rozattá, mégis Isten kegyelméből azt az igaz
keresztvénséget tette e zsinat az egyház alap-
vető tanává, melyre Péter hasonló értelmü
hitvallása után maga Jézus mondotta: "e kö-
sziklán építem felaz én anyaszentegyházamat".

Athanasius számára Jézus természetének kér-
dése nem az emberi értelem -szörszálhasoga-
tásának, boncolgatásának a tárgya volt, hanem
az élő hitnek az a' meglátása, mely az örök
l~nyegigazságokat közvetlenül megtapasztalja.
O egyszerüen -átérezte, átélte azt, hogy az em-
beriség megváltása Krisztus istenségével áll,
vagy esik. A világszabadítás kornolyságának
lelki élménye életévé tette azt a gondolatot,
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2. Aquinói Tamás születésének hét-
századik évfordulója.

e
E
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Aquinói Tamás szentté avatásának hatszá- sc
zadik évfordulóját ünnepelte meg az elmult a
évben a római katholikus egyház, Mi már elvi al
íelfogásunknál fogva sem ebből az alkalomból
emlékezünk meg a nagy keresztyén- bölcselő- ne

• röl : hanem mert születésének hét századik év· ré
fordulója is e mostani időre esik (1225-ben nr
született Rocca-Sicca várában Aquinó város vc
közelében), egyrészről méltó nak tartjuk a meg- n~
emlékezést, másrészről pedig szükségesnek is,
Ugyanis éppen Aquinói Tamás egyénisége van
kitéve annak a veszélynek, hogya felekezeti
egyoldaluság vitáiban, pártharc aiban az egyik
oldal az érdeklődés és méltánylás köréből tel-
jesen kizárja, a másik pedig a keresztyénség
és általában a gondolkodás nagy szellemei
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között másoknak rovasara, .azokkal szembe-
helyezve a szellemi nagyságnak és dicsőség-
nek olyan egyedülálló 'helyét biztosítja szá-
mára, mely nagy jelentőségének és kűlönleges
érdemének teljes elismerése mellett ismét nem
illeti meg. E sorok célja éppen' az, .hogy az u. n.
thomizmus kérdésében az egyoldaluságoktól
menten egyrészról kiemelje Aquinói Tamás
bőlcseletéböl azokat a gondolatokat, amelyek
a keresztyenségre egyetemlegesen maradandó
értéküek s)gy minden pozitiv keresztyén.irány-
zatra, s igy mi reánk evangélikusokra is tar-
toznak s minden időkre tanulságosak, más-
részről pedig rámutassunk arra, hogy mennyi-
ben képviseli a keresztyén vallási életnek csak
egyik oldalát és míly mértékben van rajta a
középkor egyházának az a jellege és felfogása,
amit azYidő már meghaladt s amit mi nem
követhetűnk.

Igaz ugyan, hogy Aquinói Tamás mint böl-
cselő nem áll a szellemi nagyságnak azon a
fokán, amelyen akár Plato, akár~Kant s mint
hívőnek lelki ereje és sajátszerű egyénisége
nem mérkőzik Augustinus és Luther hite meg-
látásainak aktivitásával, azért úgy mint gon-
dolkodó, úgy is mint hívő ember előtt tiszte-
lettel és kegyelettel kell emlékezésünknek
meghajolnia. Az is igaz, hogy a vallásos életben
a legfontosabb mozzanat az, amely az akarati
élet folyamát indítja meg valóságos' keresztyén
élet folytatására s az emberre kötelességeket
ró az Isten igéjében gyökerező lelkiismeret
által, s ebben Augustinus: Luther, lelkük egé-
szének átélésével, sőt még Kant is a maga kate-
gorikus imperativusával magasabban tűndö-
kölnek, mint Aquinói Tamás, de azért el kell
ismerni, hogy a keresztyén világképnek az az
egységes' felépítése, mely Aquinói Tamás filo-
zófiai rendszerében előttünk áll, nem pusztán
csak a középkori egyházias tudatot fedi, hanem
e'gyes részei ma is erösségéűl szolgálnak álta-
lában a szellemvilág őnállóságán s magasabb-
rendűségén felépülő keresztyén életfelíogásnak.
Azt is el kell ismernűnk, hogy - bár a ke-
resztyénségben a lényeges és Iő dolog az élet,
mint gyümölcs - a céltudatos' és biztos ke-
resztyéni cselekvéshez, öntudatos keresztyén
magatartáshoz az érzelmi és akaratbeli mo-
mentumokon kívűl mint motivum nélkülözhe-
tetlen tényező az értelmünk előtt is megjelenő
egységes és világos _keresztyén világkép is.
Ezt a középkor számára klasszikus teljességgel
elkészítette Aquinói Tamás. Művéből ma is
sokat tanulhatunk slevonhatjuk a Iötanulságot,
a jövő feladatra való felszólítást, amit majd
az alábbiakban fogunk röviden kifejezni.

Ma is élénk en emlékszem Dr. Eucken Rudolf-
nak, a nagy jénai filozófusnak Aquinói Tamás-
ról tartott lelkes, lebilincselő előadásaira. A
nála tett látogatásaim alkalmával is többször
volt alkalmam tapasztalni, hogy a mult század
nyolcvanas éveinek végén, tehát mielőtt még
saját önálló filozófiai rendszere még határo-
zottabban kijegecesedett volna; Eucken nagyon
sokat foglalkozott Aquinói Tamással, kűlőn
könyvet is írt róla. Eppen Eucken értékelésé-
nek hatása alatt egészen más szemmel kezdtem
a scholasticizmus legjellégzetese.bb képviselő-
jére s általában a középkornak különösen a

8j
13-ik századbeli ré~zére tekinteni, mint áminő
színben addigi tanulmányaim alapján lelkem
előtt lebegett. Ha mindezekre visszagondolok,
'nyilvánvalóvá lesz .elöttem, hogy Aquinói
Tamás hatásának bizonyára van része abban,
hogy' Dr. Eucken Rudolf az u. n. természet-
tudományos világnézet uralkodó esztendeiben,
Kant ismeretelmélete után oly meggyőzően
tudta a magasabbrendű szellemvilág .önálló-
ságár ól szóló tanítását a mai ember értelme
elé állítani s egész filozófiai irányának ered-
ményét kézzelfoghatóvá tenni .abban;'a~_:téte-
lében, hogy a mai kor embere nemcsak hogy
még lehet keresztyén, hanem il haladás, a
tökéletesbülés érdekében igaz értelemben vett
hívő keresztyénnek kell lennie.

Aquinói Tamás világnézetének maradandó
része ugyanis annak kimutatása, hogy az
ember életének nincs értelme és értéke Isten

Aquínőí'[Tamás,

nélkül. Ez az alaptétel ép úgy vonatkozik
nála a valóság. az igazság megismerésére, mint
a magasabb életrend felé haladó fejlődésre.
lsmere'telméletének lényege az, hogy az isten-
ség magasabb rendű szellemi világa visszatűk-

. röződik az anyagi világban j az érzéki létben
rejlő szellemi érték, isteni tartalom visszatük-
röződése ismét az értelemben: az ember részére
az igazság. Ez a tükröződés az objektív lényeg
képmása, maga a valóság. - A 'valóság meg-
ismerése ezen tükröződés által részint köz-
vetett úton történik az érzéki észrevevésre
alapított értelem útján, mely a hitnek előfu-
tára, részint pedig közvetlenül a hit által,-
ami azonos a-magasabbrendű megismeréssel s
így ennek tárgya is az ember számára valóság.
Az istenség szellemvilágának, mint realitásnak
gondolata a pantheizmus lehető elkerülésével
Aquinói Tamás világnézetének egyik örökfényü
gyöngye. A másik alapvető tétele pedig az,
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hogy az isteni lényeg által egybe foglalt való-
ságnakkűlönbözö részei és fokozatai vannak.
A főbb területek: a természetvilága. a tör-
téneti keresztyén valóságga lett kegyelem or-
szága és az Istennel való közvetlen egyesü-
lésben' realizálódó megdícsöűlés világa, mely
a földi élet .számára inkább még csak a re-
ménység dolga, 'de önmagában valóság.

Amit Aquinói Tamás a fentebb közlöttekben
mint világnézeti rendszert felállított, azt min-
den, idők keresztyéusége számára írta s így
azt keresztyén lelkünk örömével mí is alá-
írjuk és ezen a határon belűl a mi részünkről
a tisztelet és elismerés illeti meg Aquinói
Tamást. Ami azonban most már a földi élet-
ből a teljes dicsőség országába vezető útat
illeti, itt útjaink már teljesen elválnak egy-
mástól. elveit e téren már korunk és a jövő
számára nem fogadhatjuk el s útmutatását az
idevágó kérdésekre vonatkozóan nem követ-
hetjük. Az ebbe a körbe vágó gondolatait úgy
tekintjük, mint pusztán a középkor világíelfo-
gásából s egyházi gondolkodásából pusztán a
középkor, - még pedig közelebbröl különösen
a "philosophus angelicus" saját ideje számára
'szűletetteket, Nem szabad ugyan felednünk
azt, hogy Aquinói Tamás Róma hatalmának,
dicsőségének és erkölcsi hatásainak fényko-
rában élt (1225-1274). Ill. Incének hatalmi
ereje, tekintélye s erkölcsi íennsöbbsége, mint
fény és dicsőség, Assisi Ferenc életének szo-
ciális hatása, mint benső erö alkalmasak voltak
arra, hogy Aquinói Tamás dominikánus szer-
zetes szemében magát a római egyházat s
ennek fejét és képviselőjét, a pápaságot tegye
meg ama egyedüli hatalomnak, melyet Isten
rendelt a maga helyetteseképen a földre, hogy
a múló életet a múlhatatlanságba, a tőkélet-

"lenséget a tökéletességbe, a részszerint való
diadalt a teljes dicsőségbe s a küzdö egyházat
a diadalmaskodó egyházba, Krisztus fénykö-
rébe 'vezesse át, amint azt éppen az Aquinói
Tamás életfelfogásának kifejezéseképen, a
dominikánusok S. Maria-novellai [Florenz mel-
lett) kápolnájában levő falfestmény szeralélteti.
A teljes tárgyilagosság azt kivánja, hogy még
e ponton se nézzük Aquinói Tamást a saját
korunk és a saját világnézetünk szemüvegéri
keresztül. amennyiben a mi idönkbe, a jelen-
legi viszonyok közé hozva a klerikális párt-
ember szinében állana előttünk. Ha azonban
meghagy juk a saját korában s az akkori élet-
viszonyok szerint ítéljük meg, akkor a hier-
archiára s egyházi rendre vonatkozó felfogása
úgy tünik fel nékünk, mint amely a hivatalos
látható egyház magasfokú erkölcsi tartalmá-
nak idején a lelki kiskorúság és féktelenség
állapotaival való viszonyban bizonyos határig
és ideig alkalmas volt a megíékezésre és a
magasabbrendű élet felé nevelésre. ,Azonban
e megállapításunkkal kapcsolatban mindjárt ki
kell emelnünk azt a tényt, hogy Aquinói
Tamás rendszere a magasabb rendű életre
vezető út kérdésében a benne levő sarkalatos
hibáiánál fogva azonnal csődöt mondott,
amidőn egyre jobban nyilvánvalóvá lett, hogy
Isten országának földi képviseletéből .hiányzik
a lényeg: a krisztusi élet. .Ez a végzetes téve-
dése, mely :Aquinói Tamást e ponton csak

a mult ~'vé tette s, a haladó idő okozta.
)?",ok alá juttatta, az volt, hogy a öldi, em-

_.ntézménynek és szervezetnek -nagában
isteni lényeget, magasabb rendü tar •. -nat tu-
lajdonított s a szubjektiv erkölcsi értéket nem
különböztette meg a l ezet objektív té-
nyezőilől s a magasabb l~_ ű életre jutás
útját nem az egyéni hit gyógyító hatásában,
az élő Krisztusba való személyes bekapcsoló-
dásban, tehát a keresztyén személyiségben álla-
pította meg, hanem e tekintetben reménységét
a szentek felesleges jócselekedeteibe .vetette.
- Ha Aquinói Tamás előre látta volna, hogy
az ember érdemére alapított megigazulás tanára
a pápaság isteni szuverenitása dogmájának
kezével a földi hatalom dölyfe mit épít, akkor
az ő igazságkereső lelke a magasabb rendű,
isteni élethez vezető útra vonatkoző tételeit
bizonyára korrigálta volna. A bűnbocsátó cé-
dulák árulásában kijegecesedö egyházi vissza-
éléseket Aquinói Tamás lelke nem tűrte volna
el -s rendszerének ezen a részén alapvető
módon változtatott volna, semhogy a közép-
kori keresztyénség hatalmas épületének ősz-
szeomlásáért a felelősséget, mint egyik funda-
mentumvető, viselje. Ezen a 'ponton Aquinói
Tamás nem volt az Isten közelségében élő
"philosophus angelicus", hanem nagyon. is benne
élt a saját korában s ezért kellett néki is
~ más kérdéseket illetőleg bármily nagy
szellem is volt - a kortünés sorsát a mulan-
dóságban elszenvednie. A középkori össze-
omlás romjain a reformáció új szellemvilágot
teremtett, amidőn a romokkal együtt megle-
hetősen eltünt Aquinói Tamás is. Nem volnánk
azonban igazságosak, ha a középkor e, nagy
keresztyén tudósát a magunk részéről-teljesen,
a romok alatt hagynók. Amiben, tévedett, azt
a haladó idő úgyis eltörőlte; már teljesen
híjaba az erőlködés annak elhitetésére, hogy
Istent e földön az emberek közül bárki iS
helyettesíthetné. Amit azonban az örökkéva-
lóság részszerint való meglátásából az örökké-
valóság számára írt, azt a mulandókkal és téve-
désekkel együtt eltemetve hagynunk egyenesen
bűn volna, és sehogyansem mentene 'az a tény,
hogy e megállapítások szerzője épen Aquinói
Tamás. aki más köntösben járt, mint amely-
ben mi járunk.

Olyan időkben élűnk, amidőn minden kor-
szakból és minden területről össze kell hoz-
nunk mindazt, ami Krisztus lelkéből, az örök,
eszményi keresztyénségböl való. Ezek kőzött
van az eszme, mely szerint a mennyei Atyá-
nak házában sok hajlékek .vannak és a ma-
gasabb életrendnek a kapernaumi százados'
által kifejezett hatalmas gondolata is. Ezeknek

'a gondolatoknak az Isten közelségében álló
"philosophus angelicusa" , az Isten országa
realitásának szemléltetője Aquinói Tamás.
Azon a ponton azonban, ahol ezekhez a gon-
dolatokhoz a kor szűkebb körű meglátásaiból
származó, veszedelmes 'tévedéseket fűzött a
nagy scholasztikus, helyébe Dr, Luther Márton
lép, aki azt mondja: azonban a sok hajléku
háznak az őrzője, épségben tartója, a rendnek
a fenntariója s a feltétlen Úr es parancsoló
egyedűl a Krisztus. Azért meggyőződéssel
vallom, hogy az itt ielzett módon a középkor-



ból származó hibát kiigazítva, a megdicsőülés
honábanmár Aquinói Tamás és Dr. Luther
Márton kezet tudnak fogni. .

A jelen és az eljövendő kor nem a keresz-
tyén elmélet és összefoglaló rendszer, hanem
a kereszt-yén aktivitás, a keresztyén akarat és
a keresztyén kötelességteljesítés ideje, mert
az új szellemi élethez új embertypusnak, való-
sággal is keresztyén személyiségeknek terem-
tésére van a világnak szűksége. Ez az újteremtés
pedig egyedül csak ~a Jézus Krisztus. által a
benne gyökerező és élő hit útján (sola fide)
mehei végbe. Az idő kerékét azért visszafor-
dítani már nem lehet. Hijába azért minden más
irányban az ,erőfeszítés, mesterkedés és'próbál-
kozás, ma már ismét egyedül a Szeritírásból
kiáradó evangéliorni élet szelleme van útban.
Ha majd ez a szellem századok mulva elvégezte
az új nagy keresztyén reformációt és a legkű-
lönbözöbb vonatkozásokban gyógyúlást hozott
a' ma csődbe jutott kultúránkra az alkotó
mber tvpusának megteremtése által, akkor jö el

majd az idő arra, hogy az egy lépéssei tényleg
előbbre jutott keresztyénség nagy összefoglaló,
rendszerező filozófusa megírja az újkor ke-
resztyénségének "Summa theologiae" -ját, mely
műre a megdicsőültek honából a "philozofus
angelicus" megkönnyebbült lélekkel fog te-
kinteni, mert benne azt a fundamentális hibát
már kiigazítva látja, ami miatt egy fényes és
hatalmas korszak össze dőlt. de látja művéböl
azt is, ami Isten országának fokozatos reali-
zálódásában egyedül a hit által, Jézus rnegváltó
munkája útján mint Iörök igazság megmaradt.

H. L.

3. Bölcs Fri~yes halálának négy-
'. századik évfordulója.

A reformáció történetéböl elég rokonszen-
vesen elénk tünő Bölcs Frigyes, szász választó-
fejedelem halálának négvszázadik évfordulója
is az 1925-ik esztendőre esik. Bár Luther re-
formációjának óriási [elentöségét nem látta
tisztán és az ügy mellett kemény elszántsággal,
meggyőzödésszerűen szilárd állást nem foglalt,
azért Luther védelmében tanusított követke-
zetes és határozott magatartása miatt meg-
érdemli, hogy halálának négyszázadik évfor-
dulója alkalmával kegyelettel emlékezzünk meg
róla. Legnagyobb 'alkotása a wittenbergi egye-
tem megalapítása volt, melyet saját leányának
nevezett. Fő gondja'volt. hogy egyeteme szá-
mára jeles tanerőket biztosítson. Bár humánus
gondolkodásm4dja talált kapcsot Luther szel-
lemi egyéniségéhez s többször kijelentette,
hogy Luthert nem tartjaj'eretneknek. védenc é-
ben teljes tudatossággal nem a bekövetkező
új korszaknak egyik legnagyobb emberét. ha-
nem a wíttenbergí egyetem jó hirének bizto-
sítóiát, a tudóst és erkölcsi jellemet óvta.
Rómának tanításai, vallásos szokásai ugyan
erősen beleszövődtek lelki életébe, 1493-ban
elzarándokolt Palesztinéba s Jeruzsálemben a
szent sír Iovagjává avattatta magát s mint nagy
ereklyegyűjtő a wittenbergi templom számára
5000 ilyen tárgyat gyűjtött össze s általában
gyökeres lelki átalakulás lelkében nem ment
vé.!!be.s gondolkodás ának iránya nem fordult
úgy Róma ellen, mint Lutheré, azért~a:refor-
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mátor tanítása feltétlenül hatással volt reá s
a lényeges dolgokban dogmatikai téren is fel-
tétlenül igazat adott neki, aminek nyilvánvaló
bizonysága, hogy halála előtt az úrvacsorát is
két szín alatt vette.

Bölcs Frigyes nagy jelentősége a reformáció
történetében abban áll, hogy valósággal úgy
tekinthetjük öt, mint akit az isteni gondvise-
lés rendelt a legveszélyesebb pillanatokban a
reformátor életének megmentésére. Ha pedig
Luther idő előtt elvész, a legnagyobb zavarban
marad a világ. Ha 1518-ban elereszti Rómába
s nem eszközli ki Luthernek Augsburgban
Cajetan előtt történt kihallgattatását. a refor-
mátorról többet igen könnyen nem hallhatott
volna többé a világ. Ha 1521-ben a wormsi
birodalmi gyűlés után. a szenvedélyek leg-
lázasabb lobogása idején, álarcos lovagokkal
nem viteti Wartburg várába. igen könnyen

Bölcs Frigyes, szász választófejedelem.

rpegeshetett .volna, hogy nem foghat hozzá az
Új-szövetség lefordításához. Még elképzelni is
megrendrtö, hogy mi történt volna. ha Luther
nem folytathatja és nem fejezheti be azt, amit
elkezdett.' , .

Mindenkinek meg van az életben a maga
isteni rendeltetése. Bölcs Frigyes, szász vá-
lasztófejedelem a magáét hűséggel betöltötte.

• Az isteni gondviselés csodás útjaira vetődik
tekintetünk, amidőn Bölcs Frigyes ,1525 május
5-én 63 éves· korában bekövetkezett halálának

.négyszázados emléke fellebenti előttünk a
multat. Ez pedig nem maradhat reánk vigasz-
talás nélkül, mert az Isten mindörőkre ugyanaz;
céljai elérésére ma, e válságos időben is meg-
választ)' a',az ő embereit és kijelöli azoknak utait. '

. . H. L.
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4. A németországí parasztháború

leveretésének négyszázadík
évfordulója.

Semmi sem cáfolja meg jobban ellenségeink-
nek azt a vádját, hogy a protestantizmus a

. forradalmaknak, alázadásoknak melegágya,
mint Luthernek a zwickaui próféták és Karl-
stadt forradalmi egyházjavítási törekvései s a
Münzer Tamás által vezetett parasztlázadás
ellen tanusított magatartása. A protestantizmus
ismertető jegyeihez tartozóknak ugyanis csak
azokat a vonásokat ismerjük el, amelyek Luther
reformátori irányának lényegéböl, egyedül a
Jézu'sba vetett hit útján létre jövő 'benső meg-
újulasból fakadnak. Ezek közé pedi~ a ,Iá~::-
dásnak kardja, a forradalomnak tűzcsóvája
nem tartozik. Tudjuk, hogy kész vol! életét a
legnagyobb veszé!y~ek ki~enni,. cs~k?~gy ,a
reformáció munkáját a zwickaui profetak es
Karlstadt forradalmi zavargásaitól s rajongá-
saitól megmentse, minden javítás egyedüli esz-
közének a benső meggyőződés természetes
következményét vallván. Mikor pedig ez a
mozgalom főleg Münzer Tamás, ~llste~tí ~a-
landortermészetű lelkész vezetesevel inkább
szociális jelleget öltött, akkor is az elnyomott
néposztály sorsának-orvoslását tartotta a meg-
oldás egyedüli' útjának s midön a túlkövete-
lésekkel. a rajongás féktelenségeível szembe,n
a megegyezés lehetetlen volt, Lutl?er .m,agat
teljesen a lázadók elé vetette. Kemeny irással
és az egyes községekben való. személyes meg-
jelenésével akarta elejét venni a parasztokra
végzetes nagy bajnak, de fellépése eredmény-
nyel nem járt. Különösen 1525-ben lobbant
fel nagy erővel az előzetesen szórványosan
fel-feltünedező zavargáS, mire a fejedelmek-
teljes hatalmukkal reájuk törtek s Franken-
hausennél 1525, május 15-én a lázadókat le-
verték, Münzer Tamást elfogták s több társá-
val együtt Mühlhausenben k.ivégezték. .

Rajongó ana baptista elvem ek, kommuniz-
musának beteges szertelenségei, minden egy-
házi s világi hatalmat ledönteni akaró erő-
szakossága s ezeknek kudarca a másik szé!s~ség
elnyomó hatalmával, kegyetlen zs~~noksagava!
és elnyomásával szemben -egyedul a luthert
reformáció szellemét igazolják, mert ahol ez
a szellem a maga teljes erejével - uralkodó
tényező lesz, ott nem lesz forradalom, m.ert a
bajok az evangéliom lelkének gyako:lah h,a-
tásai s munkái útján előzetesen orvoslast talál-
nak. Ennek leszögezésére szelgalion alkalmul
a szerencsétlen Münzer Tamás bukásának s
utána a parasztokra még rosszabb állapotokat
hozó reakciónak négyszázados évfordulója. A
mai viszonyaink között ennek megsztvlelésére
különösen nagy szükség van. H. L.

5. Apácai Cseri János szűletésének,
háromszázadik évfordulója. .

(1625-1659.)

E lánglelkű férfiú kétségkívül evangéliku~~~k
született, de ref. iskolákban nevelkedett, rovld
pályafutásán végig a ref. egyházat szolgálta és
általa a magyar hazát.

A bárcaságí Apácán szül. 1625 jún. 10-én.
1636-ban került a kolozsvári ref. iskolába, hol
Porcsalino András, a humaniórák tanítója volt
reá nagy hatással. 1640j41-től a gyulafehérvári
kollegiumba járt, hol a híres Bisterfeld veze-
tése alá került, ki a puritanizmus vagy pres-
biterianizmus - mely az egyházat minden
papuralmi szinezettől meg akarja óvni - fel-
tétlen híve volt. A Geleji Katona István püs-
pöktől kapott pénzzel '1648 nyarán külföldi
útjára indult. Főleg a hollandus egyetemeken
tartózkodott hosszabb-rövidebb ideig és vagy
Utrechtben vagy Leydenben ismerkedett meg
Descartesnak, az újkori filozófia megalapítójá-
nak a tanaival. Főtanulmánya azonban a teo-
lógia volt és e mellett széleskörű nyelvisme-
retet is szerzett. Közben megnősült -és mivel
szükös viszonyok közé jutott, de ébredezö
honvágya miatt is örömmel f0gadt~ a~ új er:
délyi püspök, Csulai György szozatat, . ak!
1652-ben hazahívta. Mivel azonban Apacai
nem indulhatott azonnal, hogy Csulai eset-
leges neheztelésé.t eloszlassa, az uti ~öltsége
egy részét ("ámbár mint maga mondja, "az
nékem egyébre is kellett volna") Magyar En-
cihlopédiája kiadására fordította, mely köny-
vecske 1655-ben meg is jelent és 11 részben
az akkori tudomány összes ágaira kiterjed.
Az 1. részben fordít le néhány jellemző rész-
letet Descartes egyik munkájából, ami nem
annyit jelent, mintha rendszerének lényegét
magáévá tette volna, de már nag~ érdem _volt
az is, hogy nemcsak Magyarorszagon elsonek
hirdette Descartes filozófiáját, rnely a gondol-
kodást függetlenítette a tekintélytől. hanem
egyáltalában az elsők egyike volt, ~ik ~.z ~kk.?r
Németalföldön működött D. eszmélt kulfoldon
hirdették. Az enciklopédia többi része minden
eredetiség és sokszor minden kritika nélkül
nyújtja a logikát, matematikát, égi dolgokat!
földi dolgokat, -csinálmányokat, világ- és hazai
történeteket, teológiát stb. Kortársai a zseb-
és tankönyvnek szánt enciklopédiát nem igen
vették észre, pedig két jelentősége minden-
esetre volt: 1. hogy az összes, tehát az akkor
elhanyagolt természettudományokra (re~~iákr~)
is felhívta a figyelmet és 2. hogy konyvet
magyar nyelven irta meg, a legelvontabb tudo-
mányokat is magyarul szólalt atta !lle~. .ft
munka megjelenésekor egyébként Apácai. mar
Gyulafehérvárt volt családjával:. hol ~653 nov.,
2-án székfoglalót tartott A bolcseseg tanul-
mányáról, melyben lelkesedéssel magaszt~lja
a tudományok hasznát, de ~gyben kemeny
kritikát mond a magyar iskolákban dívó rend-
szerről, úgy hogy a 28 éves embernek ~z a
szerénytelennek látszó föllépése sok elle~seg~t
szerzett. Annál jobban szerették tanítványai,
kiket nagy tudása őszinte lelkesedése magával
ragadott. Apácai helyzete azonban tarth~tat-
lanná vált, midön Basire, a kivégzett I. Karoly
angol királv udvari' papja lett az erdélyi~feje-
delem (II. Rákóczi György) belső emgere.
Basire minden szabadabb mozgalmat aZAegy-
ház és államra'nézve veszedelmesnek tartott és
azért kezdettől fogva rossz szemmel nézte
Apácait. Mikor pedig egy teológiai vitatkozás
A. vereségével végződött, és az~mégsem ,;olt
hajlandó visszavonni, a fejedelem degradálta



öt, amennyiben a fehérvárinál alsóbbrendü
kolozsvári iskolához helyezte át, hová a deák-
ság egy 'része követte. Allását 1656 nov. 20-án
foglalta el ily címü beszédjével : Az isholál:
igen nagy szükségéröl és azon okokról,
melyek miatt a magyaroknál elpusztult álla-
potban vannak. Egyformán vádolja a tanuló-
kat, tanítókat, egyházi férfiakat, világi gond-
nokokat, de vezéreszméje : hogy csak nemzeti
iskola és tudomány óvhatja meg a magyart
az elbakástól." A tatárbetörés után, melynek
a gyulafehérvári iskola is áldozatul esett, (1658)
Apácai .egy fontos javaslatot adott át Barcsai
fejedelemnek egy akadémiai (főiskola) felállí-
tásának módjáról, melyben kimutatja, hogy a
fehérvári kollégium eddigi jövedelme is elég
volna egy új intézet céljára és hogy még nem
létezik: "az idegeneknek uralkodása €s a
magunkéinak irígysége tette nekünk e nag,y
kárt." De már a következő év utolsó napján
a tüdővész véget vet rövid, és mégis~:halha-
tailan életének.

Mert Apácaí az első magyar tudós volt,
.ami nagy dolog volt abban az időben, mikor
Bethlen M. szerint "a szegény magyarok
kívált Erdélyben 'azt hitték, hogyha nem német
és plundrában nem jár, nem lehet tudós ember."
Nem volt ugyan a tudománynak oly ága,
melyet előbbre vitt volna saját eredeti kuta-
tásaival, de felfogta annak nemzeti jelentőségét
és ezt a meggyőződését lelkesedéssel hirdette.

Még' nagyobb érdeme, hogy ő tekinthető az
első magyar pedagógiai írónak, ki kora peda-
gógiai reformeszméit tolmácsolta hazájának.
Irodalmi munkáinak javarésze is a tanítás cél-
jait szolgálta, v!lgy neveléstani eszméivel volt
kapcsolatban. Ö volt az első, aki az iskola
ügynek a magyar nemzeti kultúrával való kap-
csolatát felismerte és a jó Iskolák hiányát
valóságos nemzeti csapásnak tekintette. Leg-
nagyobb- azonban mégis mint tanító volt, kit
tanítványai bálványoztak. aminek főleg egyik
tanítványának, gr. Bethlen Miklósnak önélet-
írása fényes tanubizonyítéka és egyben legszebb
emlékjele. Eletének tragikuma, hogy' időnap
előtt kellett meghalnia, pedig ha tovább él,
bizonyára tanítványainak 'ezrei a nemzeti ne-
velés és nemzeti kultúra eszméit széles kő-
rökben felkarolták volna, és talán be sem kö-
vetkezik később az u. n. nemzetietIen kor ...
Azért fény nevére, áldás emlékére! Felvic1éki.

6. Gróf Gvadányi József születésé ..
nek!~kétszázadik évfordulója.

(1725-1801.)
Kétszáz éve, hogya társadalmi, irodalmi,

politikai~:megújulásnak egyik rokonszenves
alakja: Gróf Gvadányi József Rudabányán
(Borsod m.] született 1725. okt. l ő-án, Osei
olaszok, maga azonban már úgy tünik fel
előttünk a XVIII. század végi elkorcsosult
magyarsággal szemben, mint az igaz magyar-
ság képviselője. Fényes katonai pályát futott
meg; az örökösödési háboruban, amikor Hadik
huszárjai rajta ütnek Berlinen, - ő vezette
be. a városba az előcsapatot. Mégsem kard-
jával szerezte hírét-nevét, hanem· tollával,
amelyet akkor vett elő, amikor a háboru be-
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fejezése után a kard hüvelybe került, - s a
"lovasgenerális" Szatmármegyében.> majd. bir-
tokán: Szakolcán pihente ki a háborus éve-
ket. Itt éri meg azt a nagy nemzeti fellendü-
lést, amely az 1790j91-iki országgyűlés alkal-
mából az egész országban fellángolt, amikor
követelik -nemcsak az alkotmányt, hanem a
magyar nyelv, ruha, szokások tiszteletben tar-
tását. Ennek a hatása alatt írja meg "Egy falusi
nótárius budai utazásá" -t (1790), - amelyben
a peleskei nótárius, Zajtay István Pestre uta-
zik, s itt mód nélkül felháborodik 'lz idegen
ruházaton, beszéden, szokásokon. Mint a
könyv címlapja mondja: "az élaludt vérű
magyar szívek felserkentésére és mulatságára" •
írta Gvadányi legnépszerűbb munkáját. A
peleskei nótárius a naiv, tapasztalatlan, de
magyarsá~ában romlatlan vidéknek képviselője

:~:·.~:~i~Gróf Gvadányi József.

az idegenszabásu Pesttel szemben. A "magyar
szívek felserkentésére" igen jó szolgálatot tett
Gvadányinak ez a halhatatlan nótáriusa, akit
Gaál József szinpadra is vitt - Még egy
alakja lett népszerüvé: Rontó Pál történetét
írta meg (1793). Ebben a művében ott látjuk'
huszárjaitól ellesett elbeszélések nyomait, saját
élményeit, - s mindezeket fűszerezi kedves
humorával, lelkes magyarságával. Tudományos
műveket is irt, - ezek közül Világtörténetét
említjük, - amelyet Kis János püspök fejezett
be. - Petőfi megemlékezvén "a régi jó Gva-
dányi"-ról, - ilyen emléket állít néki az író
modorában:

"Nincsen abban sok cifra poétai szépség,
De vagyon annál több igaz magyar épség;
S nagymértékben azt at bélyegzi elmésség;
Azért is olvasni lelki gyönyörűség."

Németh Samu.
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7. Hrabovszky György, a kiváló

emberbarát és történetíró.
t 1825. ápr. 12-én.

Halálának százados évfordulója alkalmából
erről a kiváló evang. lelkészről is meg kell
emlékeznűrik. Emberbaráti malegen érző szíve
.a .na.gy filantróp nevelők korában tette öt a
nyomorult szegény gyermekek ésárvák atyjává j

egyházának és hazájának íorrószeretete pedig
egyházi történetíróvá avatta. Uttörő volt ha-
zánkban mind a két téren és maradandó em-
léket hagyott maga után.

Családja a trencsénmegvei Hrabováról szár-
mazott át Dunántúlra. Oseiről a Harangszó
1921. évfolyamában emlékeztünk' ketten is.

.Hrabovszky Fülöp 1625. Fertőszentrniklóson
tanító. 1634. pedig Söptén, Vasmegyében lelkész
volt. Györgyűnk nagyatyja. Hrabovszky Jakab.
kinek Perlaky leány volt a felesége, Görnör-
böl, Kúntaplócár ól vándorolt a dunántúli roko-
nokhoz Gergelyibe és Tabra. Somogymegyébe
avatták fel lelkésznek. Atyja. Sámuel. a dunán-
túliak jeles püspöke mp.>gGömörben született,
de már Tabon nevelkedett felés Sopronban
tanult.

Hrabovszky György Hornokbödögén, Vesz-
prémmegyében sz.űletett 1762. március 8-án.
Anyja. Szakonyi Katalin )s ároni családból
való, a dabronyi lelkész leánya. Mint csecsemőt
vitték át szülei Téthre, ahol atyját esperesnek.·
majd pedíg püspöknek is megválasztották.
Iskoláit Téthen kezdte s több mint tíz évig
járt Sopronban. majd pedig a wittenbergi és
hallei egyetemeket látogatta. Atyja. akiről
mély hálával és tisztelettel nyilatkozik .. mirita-
képe vólt a tudós, munkás, kegyeslelkű és
szilárd jellemű lelkipásztornak. Tudománysze-
retetét éli fáradhatlan munkakedvét tőle
örökölte.

A fiú is atyja nyomán indult et: Perlaky
püspök már 22 éves koráhan ordinálta, hogy
Uraiújfalunak lelkészt adhasson. IL József ko-
rában sok gyülekezet támadt fel és kevés volt
a kandidátus A fiatal lelkész itt Ujfaluban
nevelő is volt Barczáék úri házában s csak
ezután ment még ki a külföldre. Halleból Vár-
palotára hívták meg. ahol rövid idő alatt
iskolát. paplakot. tornyot s ami nagy dolog
volt akkor hazánkban, árvaházat [alurnneumot]
is épített. Ez e ház. mint régi becses emlék.
ma is áll Várpalotán A felavatáskor mondott
beszédeit ki is adta (Veszprém 1792. és 1793.).
A hallei pietizmus kései hajtása és anémet
filantropizrnus első zsengéje volt ez akkor
hazánkban. Hegyeskissomlóra távoz ván, 1795-'
ben itt is árvaházat alapított, melyet nagy
fájdalmára később. midőn Várpalotára tért
vissza. istállóvá alakítottak át. Bizony csak
szalmatűz volt itt more patria a szép felbuz-
dulás Jótékony intézetek felállításával később.
is sokat foglalkozott Hrabovszky ... A siketek
és némák iránt való tisztünkről" külön pré di-
kációt is adott ki. "Jóltevő intézetek. árva-
házak. ispiták, tudós társaságok" cimű mun-
kája pedig kéziratban maradt. Tíz évvel a
'nagy brit biblia-társulat alapítása előtt ő már
hazánkban .könyvnyom~at6 műhelyre gyűjtött

bibliák nyomtatása végett". Atyja e célra
25 forintot adott. A példát erre is Hallé-
ban látta.

Hatni. alkotni tudó, lelkes és buzgó lelki-o
pásztor volt. Mint 25 éves fiatal papnak már
heves vitája volt a tudós Ráth Mátyással. ki
a pűspőkv álaszfásnál szenvedett mellöztetés
miatt durván támadta meg atyját. az új püspö-
köt és az összes dunántúli lelkészeket. Nem
volt még 30 éves. midőn a pesti zsinatra 1791.,
öt is követül választották. A pesti vármegye
házában ekkor tartott istentiszteleten az egyik _
vasárnapon Ő. a másikon pedig édesatyja pré-
dikált. De a theologiában nem voltak egy
párton. Atyja Matkovich felügyelővel az ősz-
szes hitvallási iratok mellett foglalt állást. ö

pedig a szentírás mellett csak az ágostai hit-
vallást Iogadta el. 180Q-ban kerületi levél-
tárosnak. 1803-han alsó veszprémi esperesnek
és fejérkomáromi adminisztrátornak válasz-
tották meg. Egyeneslelkű. szókimondó ember
volt. Egyes esetekben Matkovich Pál fel-
ügyelőnek és Nagy István püspöknek eljárását
is kemény szavakkal bírálta. Élete végén
(1817-25) a háromnyelvü lajoskomáromi gyü-
lekezetben . szolgált s bár mindig tűzes lelkű
magyar hazafi volt. de Kis János püspök és
a kerület akarata szerint a tótok számára.
mivel . ő maga ezt a nyelvet nem értette,
külön káplánt tartott. Csak az utolsó években
volt a tótoknak némi panasza,' de ekkor is
inkább az enyingi urodalom tisztjei. mint
Hrabovszky ellen.

Itt Lajoskomáromban 1825. ápr. 12-én halt
meg Hrabovszky. Özvegyét, Gayer Rozinát a
várpalotai gyülekezet is segélyezte. Egyik
leányát Vecsey Sándor győrszemerei '(majd
várpalotai) lelkész vette feleségül. János fia
Köszegen volt hites ügyvéd, György fia pedig
a katonai pályára lépett. .

A fentieken kívül egyéb műveket is írt és
adott ki. Jelesebb ezek közül az Evangye-
liomos Könyv (a perikopák magyarázata,
Veszprém. 1793.8. r. 384 1.). Dunántúl egyház-
történetének ö volt az első kiváló munkása,
Úttörő munkája e téren: Presbyterologia Evang.
Aug. Conf. Tr ansdanubiana, azaz' Túl a Dunai
Aug. Confession levő Evang. Superintendentia
Predikátorai Luther és Dévay reformátiójoktól
fogva a mostani időkig lehozva betűrendben.
(Várpalota 1816. Kézirat. két vaskos kötet
4 r. 425+431 lap). Hangyaszorgalornmal össze-
hordott .adatok, de sok lelkész neve után
nem találunk mást. mint egy helynevet és év-
számot. Hasonló munka a Gymnasiologia
Transdanub-ana is, a dunántúli evang. tanárok
és tanítók rr-. ~id életraizai. (Egy kötet közirat.)
Nyomtatásbai, csak "Papi Tűlf6r" című, Nagy
István 50 éves papi jubileumára készült mun-
kája (az 1806. élt 159 lelkész rövid életrajza)
jelent meg. (Veszprém. 1806. 8. r. 128 1.)
Scrinium Antiquarium cfm alatt több mint
20 kötetnyi forrásiratot gyűjtött össze, de
szigorűbb bírálat nélkül. Valóságos fanatikus a
volt az adatgyűjtésnek. Saját szavai szerint
Bod Pétert vette mintaképül. Igen sokat írt
és levelezett a hazai irodalom ügyében és ki-
fogyhatlan volt a tudomány dícséretében. Egyik
névtelenvjó ismerőse (talán Kis János, vagy



Holéczi Mihály) IT)a róla: "A szép nemet sem
kimélte órákig tartó előadásaival, azokat csak-
nem álomra ringatván".

Kortársai, de az utódok is hálátlanok voltak
iránta. Dudics Andrásról. az áttért pécsi püs-
pökről írt jeles munkájában szól arról a lehe-
töségröl, hogy sok fáradsággal, "gyertyázással"
és költséges utazásokkal készült kéziratait
holta után majd "nyulak után lödözík". (Mint
fojtást a' régi hosszúcsövű vadászpuskákb ól]
Bizony kevésbe mult, hogy így nem járt. Müll-
ner Mátyás soproni igazgató a hetvenes, évek-
ben Készegen a kerületi gyűlés alkalmával
egy úri házban volt szálláson. Szobájában
könyvek is voltak a polcon. Egyszer csak be-
ugrik a szakácsné és a nagyobb kötetek egyi-
kéből 3-4 erős lapot kiszakít - a sütemé-
nyek alá. Müllnert meglepi ez a szekatlan
irodalompártolás, megnézi és Hrabovszky kéz-
iratait fedezi fel bennök, Ö mentette meg az
értékes hagyatékot s így került a 24 vastag
kőtet kézirat a soproni lyceum könyvtárába.

Szegény Hrabovszky hát gyertyázhatott,
ronthatea a szemeit. Habent sua fata [ibelli.
Ilyen sors várakozik az irásokra, könyvekre.
Névtelen életirója 965 árkusra számlálta össze
kézirati műveit. Könyvtára 2000 kötetböl állott,
ezek közül kerültek Sopronba mint nagy rit-
kaságok : Kulcsár posztillája (1574) és Magyari
híres műve (1602).

Arcképe nem maradt fenn. Életírója a Tu-
dományos Gyűjtemény 1826. évfolyamában
mondja róla: "Középtermetű, szép, kövér,'
piros ember volt." És az életrajzot eszavakkal
végzi: "Szüljön édes hazám szorgalornra s
nemzeti nyelvünk gyarapítására nézve' sok
Hrabovszkyakat, de szerencsésebbeket."

Ezt mi is hálás szivvel kivánjuk és áldást
mondunk a kiváló emberbarát és fáradhatatlan
tudós lelkipásztor emlékére. Payr Sándor.

8. A MagyarTudományosAkadémia
megalapításának és a reformkor
kezdetének századik évfordulója.

A soproniliceum Magyar Társasága évenként
örömünnepet szokott ülni, amelyen a Társaság
tagjai bemutatják •zsengéi ket " a közönségnek.
Száz évvel ezelőtt, 1825-ben Berzsenyi László
nyitotta meg ezt az ünnepélyt egy szónoki attai,
amelynek cime • Haza oltárán lobogó áldo-
zatok", .Haza oltára" és .Iobogö áldozat".
Mennyire megfakultak e szavak, hogy lekopott
róluk a lelkesedés, önfeláldozás himpora. Akkor,
1825-ben ezek a szavak, gyújtottak, erőt lehel-
tek s nemcsak a kís Magyar Társaságnak, de
az egész nemzetnek jelszavai voltak. Akkor át-
érezték. hogya haza "oltár" s erre az oltárra
"áldozat" kell. '

Áldozat kellett, mert nagy feladatok előtt állott
a nemzet. A történelem nagy fordulópontjait: a
honfoglalást, a keresztyén hitre való áttérést, a
reíormácíót, Il török uralom alól való felszaba-
dulást lehet azzal az ídősaakkal egybevetn!,
amelynek kezdetét. az 1825-ik évvel szoktuk
jelezni, s amely tart I848-ig ! Ezt a 23 eszten-
dőt nevezzük a "reformkor"·nak, amikor a nem-
zetnek' legnagyobb fiai látnak hozzá, hogy a
többi rnűvelt népektől elmaradt magyarságot
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úgy anyagilag. mint szellemileg kiműveljék,
tanulttá s gazdaggá tegyék. Mennyi nehéz
akadály állta el azoknak a nagy embereknek
útját, akik ezt a célt maguk elé tűzték.

A magyllr nemzet száz évvel ezelőtt csak a
nemesekből állott, a többségnek, a jobbágynak
úgyszólván semmi joga sem volt. S mikor Felső-
büki Nagy Pál 1805-ben az országgyűlésen a
jobbágyolqfelszabadítasáról szólt, azt kiáltották
feléje: ne bolondozzék ! A magyar nyelv mint
valami Hamupipőke huzódott meg a jobbágyok
'kunyhóiban sl~néhány lelkes tudós. költö szo-
bájában. A főurak franciául, németül beszéltek,
az országgyülésen a követek latinul szónokol-
tale Kísíaludy Károly keserűen sóhajt fel: Hej,
ma holnap a magyar szó Ritka, minta fehér
holló. Máshol,;a nemzeti királyi udvar fényt,
célt, erőt ad a nemzeti törekvéseknek, nálunk
idegen, uralkodó család idegenül nézte a nem-
zet harcát. Odakötve egy másik ország: Ausztria
sorsához, a nemzeti öncélúság gondolata elsor-

Felsőbűki Nagy Pál.

vadt s a kormányzó tényezők igyekeztek is ezt.
elsorvasztani. Sokan kétségbeestek a nemzet
jövőjén , Berzsenyi, Kölcsey megrázó hangon
fejezik ki aggodalmukal.

Mekkora lelki erőre, elszántságra, akadályt
nem ismerő lelkesedésre, önzetlen: szeretetre
volt szükség, hogy ezt a, sírja félé tántorgó
nemzetet megmentsek az életnek, Ugy látszik
azonban, hogya Mindenhatónak célja volt ezzel
a nemzettel, mert prófétákat támasztott, akik
mint .a nagy idők nagy emberei" a zengő szó-
nak, a példát mutató cselekvésnek erejével
ébresztik az álmodozót, korholják a tunyát, lel-
kesítik a kíshitűt, vezetik a céltalanul tántorgót.
A nemze! akkor riadt fel először, mikor a híres
Metternich kancellár az országgyűlés megkér-
dezése nélkül l82l-ben katonát, 1822-ben adót
akart szedni. Nagy felzúdulás követte e törvény-
telen intézkedéseket, a vármegyék ellenálltak,
úgy, hogya kírálynak" egybe kellett hívni az-
országgyűlést. Ez a nevezetes 1825-iki ország
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gyűlés nyitja meg a modern Magyarország újabb
korszakát ; ettől kezdve a nemzeti és emberi'
jogokért folyó küzdelem fokozott erővel folyik.
mindaddig, amíg 1848-ban célt nem ,ér.

Ez az 1825-iki országgyűlés adta meg a nem-
zetnek azt a férfit, akinek későbbi nagy ellen-
fele: Kossuth Lajos adta a "legnagyobb ma-
gyar" nevet. Gróf Széchenyi István ez a férfiú,

, aki mindenkit magával ragadó rajongó hitével
a magyarságot igazán magyarrá és nemzetté
tette. Az 1825-iki országgyűlésen, 1825. nov.
3-án a követek kerületi gyűlésén több szónok
foglalkozott azzal a gondolattal, hogya magyar
nyelv kíművelésére tudós társaságot kellene
alapítani. Különösen Sopron vármegye követe:
Felsőbükí Nagy Pál, aki már 1805-ben kitűnt
nemzeti és emberies gondolkodásával, - szólalt
fel egy magyar nemzeti akadémia érdekében,
2-, s különösen a gazdag főrendektől várta a

,

Gróf Széchenyi István.

tettet, s a tett, mint rnondotta, - ez esetben
pénzt jelentett. .E szÓnold" hatása alatt lépett
elő egy eddig ismer huszárkapitány s e
szavakat mondá: "Nekem e helyen szavam
~gyan nincsen, de ha oly intézet állíttatik, mely
a magyar nyelvet kifejti s azzal segíti nem-
zetünkrnagyarrá tételét, birtokaim egy esztendei
jövedelmét áldozom reá." Ez a huszárkapitány
volt Széchenyi, - s ez a pár szó első tette,
amellyel életét lekötötte nemzetének. E nap
nagy jelentöségét már a kortársak is átérezték ; -
Wesselényi irja másnap Földváry Gábornak:
"Tegnap nemzetünknek egy dicső napja volt,
hiszem, századokra át fog hatni melegítő su-
gáraínak élesztő ereje." Csakhamar a politikai
élet küzdő terére sodródik s nemzetének vezére
maradt mindaddig, amig meg nem jelenik az
új vezér Kossuth személyében. Teljesen felolvad
nemzetmentő elhivatottságának érzelmében. Egy

évvel fellépése után írja: "Érzem, hogy a szel-
lemek világával állok összeköttetésben. Az
ördőg e, - vagy az én geniuszom? Nem
tudom. Ha a második, úgy a magyarból nemzet
lesz," Mig mások a nagy nemzeti múlt fényes
dícsőségén merengenek, - ő a jövőért való
munkára buzdít: "A Múlt elesett hatalmunk-
ból, a Jövendőnek urai vagyunk. Ne bajlódjunk
azért hiába való reminiscenciákkaI! ... Sokan
azt gondolják: Magyarország volt, ~ én azt
szeretem hinni: lesz." Szónokol és íro Egymás-
után jelenik meg három hatalmas műve: Hitel
(1830), Világ (1831), Stadium (1833)'. A Sta-
diumban rendszeresen' kifejti reformgondola-
tait, - 12 törvényben foglalja össze. Mivel
ez a 12 törvény Széchenyi, - sőt az egész
reformkorszak törekvéseinek összefoglalása,
itten közöljük. I. A hitel haszna és kára
míndenkít. egyenlően ér. Il. Az ösíségí jog
örökre eltörölve. Ill. A magszakadásból .szár-
mazó fiscalitások örökre megszünnek. IV. Ma-
gyarországban mindenki birhat ingó és ingatlan
jószágot, mint sajátot. V. Mindenki egyenlően
áll a törvény oltalma és súlya alatt. VI. Nem-
telenek is választanak maguknak pártvédelmet.
VII. A házi pénztár és országgyülésí költsé-
gekhez idom szerint mindenki fizet. VIlI. A
vizek, útak, belvám elrendelése mindenkit
egyenlően ér, IX. Monopoliumok, céhek, limi-
tácíó és egyéb ilyes. a köz szorgalmazta kon-
kurrenciát akadályozo. intézetek örökre ~eltöröl-
tetnek. X. Magyaroeszágon csak magyar nyelven

, szóló törvény, parancs, itélet kötelez, XI. Min-
den törvényhatóság .csak a helytartótanács köz-
ben járása által hallja a fejedelmi szót. XII.
Itéletek. rnínt tanácskozások csak nyilvánosan
tartatnak. ....:.Jellemző Széchenyíre, hogy semmi-
féle közjogi vonatkozásu pontot nem vett fel
törvényei közé, - azt akarta mindenekelőtt,
- hogy Magyarország magyar, gazdag és
művelt legyen.

Az 1825-iki év így lett kiinduló pontjává az
új Magyarország fejlődésének. A költők lelke
érezte ezt meg legérzékenyebben. Előtte pár
évvel: l823·ban írja Kölcsey Hymnuszát, amely-
ben Isten előtt térdre hullva kér áldást a sokat
szenvedett nemzetre; 1825-ben Vörösmarty Zalán
futásában idézi fel a kacagányos ősők ön-
bizaimat keltő dicső tetteit; s, a meginduló
reformmozgalmak közepette: 1836-ben írja Vörös-
marty Szózatát, - amely a nemzet sorsát intéző
isteni hatalom - a dicső mult mellé odaiIleszti
a harmadik nagy nemzet mentő tényezőt: "az
ész, erő, szent akarat harcát", a .rendületlen '
kitartást és küzdelmet a nemzet nagy céljaiért.

Ha így elvonul lelki szemeink előtt a száz
év előtti küzdelmek képe, újra érezzük, amit
Kisfaludy Károly akkor énekelt: ~a' mult csak
példa legyen most". Most is nemzeti létünk
forog kockán, s most is áll, amit Széchenyi
mondott: "Magunkban a hiba, de egyszersmind
a feltámadási erő'. Németh Samu.

9. Salamon Ferenc születésének
századik évford~ója. '

Salamon Ferencjajnagy magyar történetírók
sorában biztosított magának kimagasló helyet.
Tanuló korában Nagyényeden Szász Károly kel-
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tette fel benne az irodalom iránt való érdeklő-
ríést. A szabadságharcban mint honvéd lelkesen
harcolt. Egy évig: 1853-ban a nagykőrösi refor-
mátus gimnáziumnak volt tanára, ahol együtt
működött Arany Jánossal" Szflágyl , Sándorral.

• Irodalmi rnűködése eleinte inkább az irodalom-
történet, a' műbírálat köréből vette targyát.
Biztos szernmel, nagy határozoltsággal fejtegette
nemzeti irodalmunk örök becsű alkotásait,
Arany János Toldiját, Petőfi költernényeít, Az
elsők között volt, akik e nagy irodalmi alko-
tásokat helyesen.értékelték. A műbírálat teréről
azonban csakhamar átcsapott a történetírás
terére. Ami rnűveíben az előbbi történetírókkal

. szemben meglep, és történetírásunk haladását
jelenti: a nagy korjellemző erő, a részletek
feltárása eredeti okmányok alapján, de úgy,
hogy a részletekben, nem merül el, hanem
mínden egyes részletet bele tud illeszteni a
nagy egészbe. s művészí szerkezettel, élvezetes
előadásban írja meg tárgyát., Legnagyobb tör-

Salamon Ferenc.

téneti művei : "Magyarország a török hódoltság
idején", "Első Zrinyi ek ", "Budapest története".

Németh Samu.

10. Léva-y;éJózsef születésének
századík évfordulója.

Költőink sorában egyike a legrokonszenvesebb
egyéniségeknek. Amilyen egyszerű, kedves, tar-
talnras volt az ö egyénisége, éppen olyan köl-
teszetej is,!:',;A 'legnemesebb ;í'példákat válasz-
totta. Petőfi, Tompa, Arany voltak vezető csillagai.
Arannyal, különösen pedig Tompával belső baráti
viszonyban élt, - ez utóbbiról értékes emlé-
kezéseket írL - Mint ahárom _nagy költő, - ő
is a nép,:Ha;~:volt. Sajöszentpéteren, Borsod-
megyében szUletett. Korán kezdett verselni,
- első költernénye 18,.réves korában jelent
meg - s ettől kezdve hosszú, áldásos élete
végéig lankadatlan erővel szolgálta nemzeti mű-
velődésünket. Mint miskolci tanár, majd mint
szülővármegyéjének főjegyzője,alispánja' mun-
kás életével kivívta mindenkinek' tiszteletét,
szeretetét. Legszívesebben azonban múzsájának
áldozott. Költernényeínek első gyűjteménye
1852-ben jelent meg; - az utolsó: ,Múzsa
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•búcsuja" címmel, 1909-ben. Amikor ezt az utolsó
kötetet kiadta, Lévay 84 éves volt, de mégsem
búcsuzott el a Múzsától végképpen, még sok-
szor meglátogatta, s költészetének értéke éle-
medett kerával nemcsak, hogy alá nem szállt,
hanem szinte mélyült. A magyar irodalomban
nincsen hozzá fogható költő, aki késő öreg
koráig ilyen lankadatlan erővel ilyen értékes
alkotásokat hozott volna létre. Költeményei majd-
nem kizárólag lírai költemények és fordítások.
Burns költeményeinek fordításával legkiválóbb
műfordítóink sorába lépett. Lírai költészetének
tárgyait a családi élet, a természet, a haza,_ a
szerelem szolgáltatják. A népdal formáját egyik-
ben-másikban annyira eltalálja, hogy átvette a

)

Lévay József.

nép is és szerte énekeli. Ilyen: Ha meghalok
szellő legyen belőlem, ., Száraz ágon vad ger-
lice turbékol ... Költernényeinek minden tárgy-
körére jellemző a mérséklet, az~elégUltség, a
sorsban való megnyugvás; ezért lelkülete külö-
nösen alkalmas az ídillre. Igy írja la, magyar /
irodalom egyik legsikerültebb idillikus festő
költeményét "Szüretünk" címmel. _

Hazafias költernényeí sorából örökélétü lett
"Mikes" című költeménye. "Egyedül hallgatom
tenger mormolását" , " Hangulat, tartalom, vers-
forma ritka harmóniába olvadnak össze 'e szép
költernényben. .

Szereti a földet, a természetet, a magyar népet
és foglalkozását. "Aratás" című költeménye is"
amelyet 84 éves korában írt, szintén e körből
való. A költernény végén önmagáról emlékezik
meg s megnyugvással szól:
Egy' szögeletben Én~:'vagyok az, látom
Ott feledetten S nyugodtan várom
Túlérett kalász Jön az' arató
Foltocska maradt .. , .És learat.

Amikor azután az; arató csakugyan learatta,
'egy igazi nemesszívü, ritka harmonikus lelki
életet élt költő tért jobb hazába. Németh Samu.
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A .szívtelen királyfi.

Jelige: Élni csak ott jó, ahol mesélnek az emberek

A Luther-Naptár pályázatán jutalmat nyert pályamü. Irta: Özv.~Belicza A.-né, Okolicsányi Éva.

A Kék-hegyek· királyának sokáig
nem volt fia. Hét szép leánya idestova
hajadonná serdült, de mi haszna, .ha
nem volt trónörökös, aki apja után a
sok szép kék hegyen uralkodjék. Mikor
azután a legöregebb bölcs jóslata be-
teljesedett és megszűletett a várva-várt
királyfi, olyari örömünnepet csaptak or-
szágszerte, hogy ritkította párját. Ha-
rangok zúgtak, mozsarak dőrrentek,
folyt a bor, állt a lakoma. Az öreg
királyné maga sütötte a herőcét. do-
rongfánkot az unokája keresztelőjére.
Keresztanyjának Délibáb tündért hív-
ták, aki édes álmokat rejtett ajándékul
a kis fiucska párnájába.

A király színaranyból kovácsoltatott
bölcsőt a fiának. Mikor beletették'f a
kis gyereket, behívatta bölcseit, hogy
mondjanak jövendőt a kicsike sorsáról,
Azok azután jósoltak neki hírt, nevet,
dicsőséget, gazdagságot, boldogságot,
csak a legidősebb, az öreg Mufurcz
nem szólt. "Hát te nem mondasz semmit
hozzá, szolgám ?" kérdezte a király.
"En ammondó vagyok, hogy inkább
lenne ember a királyfiból, ha fabölcső-
ben ringatnák, mint színaranvbólvaló-
ban", vélekedett az, de ilyen bolond
beszédre senki sem he derített.

Az bizonyos, hogy gyöngydolga volt
a királyfinak. Hét ,nénje felváltva daj-

.kálta, babásgatta. Edesapja zsákszámra
hordta neki a vásárfiát, mézeskalácsot,
fütyülős cukrot; keresztanyja a szebb-
nél-szebb játékokat. Nagyanyja szol-
gáló leányaival egész éjjel fonta 'az
ezüst holdsugarakat s abból-szött ruhát
a fiueskának. De bizony akármennyire
dédelgették, cingár, vékony fiucska lett
belőle. Kivánsága azonban volt tömér-
dek. Hiszen úgyis tudta, hogy nyom-
ban teljesítik ~minden:óhajtását,~~ miért
ne kivánt volna hát'szivárványból varrt
ruhát, amit a keresztanyja el is hozott,
csengő barackot és szóló szőlőt a tün-
dérek kertjéből, amiért a leggyorsabb
kerigyelfutó mentvágtatva. ,

Mikor fölserdült, olyan csodakard
kellett neki, amit a tűzhegy belsejében

lakó törpék kovácsoltak. A király meg
is csináltatta volna, neki; de minthogy
a törpék két Kékhegyet kértek min-
denik tetején egy-egy várkastéllyal,
előbb összehivatta a, bölcseket, hogy
tanácsukat kérje. Azok mind arra sza-
vaztak, meg kell tenni a törpék kiván-
ságát, megszerezni a csodakardot, mert
ez hoz 'hírt, dicsőséget, szerencsét a
királyfinak, meg az egész országnak.
Csak az öreg Mufurcz csóválgatta a
fejét: "Nem kard kell ahhoz, hanem
erő/'bátorság és bölcseség" mormogta
a szakálába, de ő rá nem hallgatott senki.

Meg volt hát a vásár, de a királyfi
nem sokáig örült a csodakardnak. Most
már F ekete- király táltosának a esikaja
kellett neki. Fekete-király nem akart
megválni a táltoscsikótól, hanem ha
el nem állnak a követeléstől, háborúval
fenyegetődzött, amit a' Kék-hegyek
királya meg is üzent csakhamar. Hiába
zúgolódott az öreg Mufurcz, hogy azt
mondja: lehet a királyfi híres ember
'kőzönséges ló hátán is, minek egy
esikóra annyi emberéletet pazarolni,
de az ö mondásait már számba se vet-
ték. Folyt tehát a harc változó szeren-
csével hosszú időkön keresztül. Végre
Fekete-király me gún ta a hosszú csa-
tározást s azt üzente, hajlandó a csikót
odaadni, ha a király szolgálatába adja
hét legderekabb 'vitézét. Nosza volt
sírás-rívás, mikor útra készítették a
hét vitézt. Sírtak az édesanyák. ro-
konok, de az akaratos királyfi nem
engedett.

Mikor már' az istálóban nyihogott
a táltoscsikó. akkor egy kacsalábon
forgó márványpalota kellett neki. Elő-
keresték a legügyesebb építőmestert,
a legjobb munkásokat. Azok dolgoztak
éjjel-nappal, gyalulták a márványgeren-
dákat, rakták fel a cifratornyokat. Lett
is belőle olyan gyönyörűség, hogy el-
állt a szeme-szája annak, aki látta.
Mikor minden készen volt, kérdezi az
öreg király : "No édes fiam.frnost már
csak meg vagy elégedve?" "Igen apám,
mondta a f királyfi, csak még a leg-
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magasabb torony tetejére hiányzik az
a fényes csillag az égrő1." Lett erre
riadalom. A király hivatta az építő-o
mestert, az csak a fejét csóválta a
lehetetlen kivánságra. "Ennek pedig
meg kell lenni" szólott a rendelet. Ki-
dobolták hát, hogy aki lehozza a fényes
csillagot az égről, illő nagy jutalomban
részesül, de az emberek csak nevettek
erre a bolond beszédre. Voltak, akik
azt javasolták, készítení'[kell egy olyan
magas létrát, amelyik .az égig érjen,

93. "'az öreg király, hivatta a bölcseket.
Azok aztán tanácskoztak naphosszat,
kotyvasztották a sok orvosságot, de
bizony mind hijába, a beteg csak nem
javult, hanem ellenkezöleg.mindíg'rosz-
szabbullett. Előkerült végtére az öreg
Mufurcz is. ·"Jaj édes szolgám, -
panaszkodott a király, - nagy a baj,
oda vagyok, segíts, ha tudsz az egyet-
len fiamon." Az azután meg is vizs-
gálta a beteget s csak rázogatta a
szakálát. "No mi a baj?" - sürgették.

"Hát biz' itt nagy a baj j - ennek .a királyfínak nincs szíve."
- A Luther-Naptár részére rajzolta: Balázsly Rezső. -

mások magas tornyot akartak építeni,
de a csillagot rnegszerezni hej senki
sem tudta. Megharagudott a királyfi,
börtönbe záratta az öreg építőmestert,
pedig az váltig magyarázta, hogy ő

.még a lehetetlent is szivesen meg-
tenné, ha tudná.

Mikor így mérgét kitöltötte a ki-
rályfi, neki állt a búsulásnak. Minden
este kiült a palota erkélyére s onnan
sóhajtozott a fényes csillag felé, amig
csak belé nem betegedett. Megijedt

"Hát biz; itt nagy a baj"- jelentette
ki végtére - "ennek a királyfinak
nincs szíve, " "Nagy betegség-e :az?"
"Bizony igen." "Van-e rá segítség?"
"Más módot nem tudok, mint hogy
induljon el a királyfi vándorolni és
keresse meg a szívét, ha tudja." "Nyer-
geljétek fel a táltos csikót" - adta
ki a rendeletet a király - "hozzátok
elő a törpék kardját." "Nem kell az
ide Uram, jó lesz egy vándorbot is.
Aki a szívét keresi, annak jobb gyalog-
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szerrel bandukolni." "Dehát csak nem -
engedem úgy útnak az egyetlen fia-
mat, mint az útszél} koldust ?" "Amint
tetszik Uram.". "Es- ha nem találja
meg a szívét, belepusztul a beteg-
ségbe?" "Bele bizony" - felelte az
öreg bölcs. Lett erre nagy búbánat,
síránkozás, dehát nem volt más vá-
lasztás, elkészítették az elemózsiás
tarisznyát és nagy búsan kikísérfék
a királyfit az ország határára, ott
azután kezébe nyomták a vándorbotot,
ezer jó szerencsét kivántak neki és
útra eresztették, hogy menjen meg-
keresnl a szívét, amit elveszített valahol.

A vándorlás nem igen tetszett a
királyfinak. Minden kőre meghara-
gudott, ami csizmája alá került, min-
den virágnak leütötte a fejét, ami ván-
dorbotja alá tévedt, minden bogarat
agyontaposott, amit útjában talált. Ugy
érezte, hogy a nap mindíg Iorróbb,
az országút mindíg porosabb, a ta-
risznya mindíg nehezebb. A szembe-
jövő ernberek kőszőntését sem fogadta,
sőt egy déli szendergéséböl fölriasz-
tott ártatlan nyúlfiú után követ dobott j

szerencse, hogy nem találta el.
Este felé egy nagy erdő állta el az

útját, de olyan sürü"erdő, hogy olyat
még emberfia nem látott, Amint balla-
gott a szélén, mind várta, hogy majd
csak akad ösvény, amin keresztül jut-
a sürűségen, de bizony nem volt ott
útnak nyoma sem. "Hol töltöm én
fiár most az éjszakát" - sóhajtozott.
mikor megpillantott egy öreg íavágót,
aki hazafelé tartott a munkából, Ugy
megörült a váratlan látványnak, hogy
rákőszönt illemtudóan: "Jó estét,
bácsi." "Adj Isten, öcsém" - felelt
az. '"No öccse éppen nem vagyok, mert
a Kék-hegyek királya az apám" -
durcáskedott a királyfi. "Azt ugyan
mondhatja akárki" - vélekedett az
öreg - "csak legyen bolond, aki el-

o hiszi." A királyfiakat nem szokták
gyalogszerrel világgá bocsátani." "Igen,
de én a szívemet keresem, amit el-
vesztettem, nem látta valahol, bácsi?"
"Nem én fiam, nem tudok én ilyes-
mihez, hanem látod-c itt előttünk ezt
a sűrűséget ? Ez a meseerdő. Ennek
a kellös-kőzepén lakik egy vén anyóka,
az van már talán ezer éves is, de az-

után olyan okos, hogy mindenre tud
orvosságot, jó tanácsot. Igyekeznek is
hozzá sokan mindenféle ügyes-bajos
emberek, pedig nem könnyü odajutni,
de még visszafelé se. Ide is, oda is
utat kell vágni, mert a galyak nyom-
ban összefonódnak a vándor háta
megett, nem marad ott ösvénynek
nyoma sem. Hanem, ha el tudsz ,odáig
vergődni, ott bizonyosan megtalálod.
amit keresel.' Úgy se tehetsz okosab-'
bat, ha csak nem akarsz visszafor-
dulni. Mit volt mit tenni, a királyíi
ott maradt éjszakára a íavágónál,
reggelre kelve pedig nagy keservesen

-munkába állt, hogy utat törjön magá-
nak' az erdei vén asszony háza felé.

Mikor aztán nem 'tátott mást csak
előtte is fát, hátamegett is fát és sehol
egy emberi lelket, úgy elfogta a szo-
morúság, hogy kicsordult a könny a
szeméből. "Istenem, Istenem, szép már-
ványpalotám, selyem párnás ágyam,
tüzesvérű táltoscsikóm, sok szolgálat-
tevő jó emberem hol vagytok" - ke-
sergett magában. - "Anyám, édes
anyám, ha most látnád az egyetlen
fiadat, megszakadna a szíved" .. Amint
így siránkozott, keserves csipogast
hallott maga mellett a földön. o Oda-
nézett, hát egy kis csupasz madár-
poronty vergődött ott tehetetlenül ma-
gában. "Nini" - csodálkozott a ki-.
rályfi - "ez a kis fiók is olyan árva,
mint én s tán az anyja is 4gy siratja,
mint engemet az enyém;", Es szinte
jól esett neki, hogy ketten vannak
szomorú sorban. Amint kőrűl-kőrűl
vizsgálódott, meglátta a sűrűben a kis
cinege - fészket, ahonnan a madárka
kipottyant, A két öreg cinkét is észre-
vette, amint rémülten repdesett ide-
oda. Tudja Isten, hogy mi jutotta
királyfi eszébe, hanem csak fogta a
vergődő kis fiókát és behelvezte a
fészekbe testvérkél közé, akik éktelen
lármával üdvözölték megkerűlt társu-
kat. Lett nagy öröm... "A jó Isten
áldjon meg te jóságos ember" - éne-

-kelte cinkeanyó - "adjon neked puha
meleg otthont, szép 'jó feleséget, kin-
eset, gazdagságot." "A jó Isten áldjon
meg, .folytatta cinkeapó, tegyen olyan
boldoggá, amilyen jó vagy." A királyfi
soha nem álmodott melegséget érzett
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a lelkében, mert neki még soha senki ha te vagy az a ió lélek, aki a cinegéék
nem mondta, hogy jó ember. Olyan jó kis fiát megmentetted, húzd ki talpam-
érzése támadt, hogy nem is csodál- . ból ezt a hosszú tövist, hogya jó Isten
kozott a madarak értelmes beszédjén,j:, áldjon meg." No azt megtette a királyfi
hiszen ez volt a ~ese-erdő, ahol min<t;~"szívesen, mert jól esett neki, hogy oly
'den lehetséges. Ugy megörült a kis )~; bizakodóan néz rá a nagy bozontos
cinke család boldogságán, hogy egé-~~állat. "Adjon meg neked az Isten min-
szen neki vidámodott. A fák kÖz9tt:t.~dent, amit kivánsz" - volt a köszönet
rámosolygott egy kis kék ég, egy~~ "soh' se fogyjon ki karnrádból a lépes
arany napsugár ott játszott a lombokl!@lméz."Most már nem volt egyedül a ki-
között s úgy látszott, hogy az öreg rályfi, új barátja elkísérte egy darabon j

fák is biztatóan bólingatnak feléje. törte előtte könnyebbítésül az utat: .

"Ha te vagy az a jólélek, •.. húzd ki talpamból ezt a hosszú tövist."
- Ji. Luther-Naptár részére rajzolta: Balázsfy Rezső. -

Ö meg szinte szívesen, fürgén látott
a dologhoz. IJól esett neki a munka,
hogy lám a saját erejéből is csak jut
valamire. Csattogott a fejsze, repült
szét it forgács, szikrázott a vas, mikor
útat tört magának a királyfi..

Egyszer mormogást hallott a háta
megett. De ki tudná leírni rémületet,
mikor egy öreg mackó fejét pillan-
totta meg előbukkani a sűrüböl. "Ne
ijedj meg emberfia nem bántalak" -
hangzott a lassú morgolódás - fIde

Lassanként ismeretségbe került az
erdő minden lakójával. Mikor estén-
ként pihenésre hajtotta fáradt fejét, a
szentiánosbogarak mind köré gy ültek,
megvilágítottálc szőke fürtjeit, és őr-
ködtek az álma felett. Reggel kőszőn-
tőtték a méhek: "Zum, zum, zum, jó
reggelt, a napocska már fölkelt." Feje
fölött fütyült a rigó: "Fürelió,- Iűrelió,
ó mi jó, ó mi jó, erre megy a [ó fiú."

Már jól bent volt az erdőben, mikor
valami nagy mozgást vett észre a
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galyak közt. Sok-sokjrnókus'[hintázta
magát egyik fáról a másikra. Köztük
egyik idősebbnek látszott, a fején kis
korona csillogott arany mogyoróból,
az arca bánatos volt, a szeme kisírva.
Méltóságteljeseket ugrott az álmélkodó
királyfi felé. "Te vagy-e az a jó ember,
aki Mackó koma talpából a tövist ki-
húztad 7" - kérdezte a mókus király
- mert ha te vagy az, akkor hozzád
fordulok én is a nagy bajomban. Nagy-
nagy a szomorúságom. Az egyetlen
fiam nagy beteg, pedig olyan gyönyörü
mókus legény nincs az egész erdőben,
mint az, milyen gyönyörü pompás bo-

. zontos farka van és .milyen villám-
.gyorsan tud ide-oda repülni a fák közt.
Mi állatok nem merünk az erdei öreg
anyóhoz menni, mert az nagyon mér-
ges természetű, de ha te úgy is hozzá
készülsz, hozhatnal valami jó tanácsot,
orvosságot a fiamnak. De ha nem
sietsz, bizony belepusztul a betegségbe
és akkor én is utána halok". Erre el-
kezdett keservesen: zokogni, a kisérete
utána. Velük sírt a királyfi is, úgy
inegilletődőtt ezen a nagy szomorúsá-
gon. Megigérte nyomban, hogy úgy
siet, amint bír és addig vissza nem jön,
amig az orvosságot meg nem ' szerzi,
Mókuskáék abba hagyták a sírást és
nagy hálálkodva elköszöntek onnan,
aztán huss, fel a fára, onnan á másikra,
mig el nem nyelte őket a rengeteg.

Most már nem volt nap, hogy ne
jelentkezett volna az erdő valamelyik
bajban levő lakója a királyfinál. Azok
mind üzenetet küldtek az öreg anyó-
hoz; kinek tanács kellett, kinek orvos-
ság. Egy <;>regsánta varjú lekiáltott
a fáról: "En vagyok, a sánta Bóby,
ha eljutsz az öreg anyókához, hozzál
nekem orvosságot a Iájós lábarnra."
".Tól van Bóby lelkem, nem felejtem
el." Bagoly néni kitekintett egy od-
vas fából: "Nekem a szememre hozzál
valami [óíéle kenőcsöt, mert igen bántja
a nappali világosság." Fekete hangyáék
oltalmat kértek a. vörösök ellen, akik
földönfutóvá tették őket. A királyfi
megigért mindent jó szívvel és csak
annál inkább igyekezett előre. Nem
volt se éjjele, se nappala, úgy a lelkére
vette az erdő minden gondját. 1

Egy szép napon aztán maga is se-

gítségre szorult. A tarisznya mindíg
könnyebb lett, de annak a fenekén
még csak akadt egy kis ennivaló, ha-
nem a kulacs aztán úgy kiszáradt,
hogy tüzet lehetett volna benne gyúj-
tani. Pedig a nap égetően sütött, a
nő-. ~ 'yek bágyadtan hervadoztak, for-
rásnak meg nyoma sem volt sehoL
"Istenem, Istenem", sóhajtott föl a ki-
rályfi, "mért kell nekern így a világ-
ban barangoini 7 Oh jaj, talán itt
pusztulok örökre, eltemet a rengeteg,
soh'se látom meg ősz apámat, szegény
édes anyámat." Arnint- így kesereg,
hallja ám, hogy valami nagy recsegés
ropogás van a fák közt, mintha va-
lami nagyobb állat tőrtetne előre s
hát nemsokára csak szétnyílnak a fák
és egy pirosképü . szép fiatal legényke
jelenik meg közöttük. Lehetett olyan
idős, mint a királyfi. No megörültek
mind a ketten, .hogy végre embert
látnak. "Mi bajod komám", kérdezte
az újonnan érkezett, "miért lógatod
olyan búsan a fejedet?" "Kiszáradt
a torkom, kiszáradt a kulacsom, majd
meghalok szomjan", panaszolta a ki-
rályfi. "Ne itt van az enyém, nem
régiben töltöttem meg, egy üde erdei
forrásnál", mondta a legény. Nagyot
ivott a királyfi, hálálkodott is érte.
"Nekem meg a tarisznyám üres, éhes
vagyok szörnyen", vette át a szót a
másik. Most azután a királyfi nyi-
totta ki a tarisznyát s víg~n íalatoztak
belőle mind a ketten. Igy lettek ők
kenyeres cimborák. Mikor' jóllaktak,
kikerdezték egymás nevét, ügyét, baját.
Hát lám kiderült, hogy egy cél felé
mennek. A királyfi nem mondta meg
kicsoda, mert gondolta, úgy sem hiszik
róla, .hogy a "Kék - hegyek" királya
az édes apja, hanem csak Fuvolyás
Peti nevet vallott be. A társát meg
Nótás Palkónak hívták. Most már kőny-
nyebb volt kettesben tovább menni.
Palkó víg legény volt, folyton nótára
állt a szája. A királyfi is eltanulta a
dalolást. Csak úgy zengett az erdő,
amerre jártak."

"Hallod-e •Palkó", szólt egyszer a
királyfi, "mit akarsz te az erdei öreg
asszonytól kérni 1" "Ne is kérdezd",
válaszolt az, "nagy az én bajom. Mi-
nek keserítselek vele. Meg azután te



olyan jó fiú vagy, el sem hinnéd, hogy
olyan rossz ember is van a világon,
mint az én ellenségem." Mégis sok
kérlelésre elmondta, hogy van ám a
világon egy gonosz királyfi, aki fogva
tartja az ő ősz apját, aki azóta. bána-
tában talán már meg is halt. "Ki az,
aki fogva tartja az apádat?", kérdezte
a királyfi. "A Kék-hegyek királyának
a fia", volt a felelet. Jaj, de szégyen-
lette magát szegény királyfi, majd hogy

. a föld alá nem sülyedt azon menten.
"Talán nem. is olyan rossz; ember az",
próbálta menteni magát a barátja előtt,
;,hátha jogosan haragszik az apádra."
"Nincsen annak 'semmi oka a haragra,
gyülöletre. Olyan tündérvárat épített
neki az apám, hogy csodájára járnak,
csak épen a fényes csillagot nem
tudta neki lehozrli a~ égről, ami hát
tudvalevőleg lehetetlen dolog. Azért
záratta a legmagasabb torony alá sze-
gényt, azért tette siralommá az anyám
életét." "Hátha azóta meg is bánta,
amit tett, hátha már megjavült.?", vé-
dekezett tovább a királyfi. ,;Jaj,. nem
ismered te a kis királyt ? Nincsen ab-
ban semmi jó érzés. Az országa egy
részét elpocsékolta egy csodakardért,
rabságba küldött hét vitézt egy táltos
csikóért. Pedig aki ember a talpán, az
kőzőnséges ló hátáról, rendes karddal
is megvédi az országot, ha helyén van
a szíve." Most azután,' hogy kiöntötte
bánatát, mindíg jobban belejött Palkó
apanaszkodásba, "Nem kivántam még
senkinek rosszat életemben, de ha
ezt a gono'sz csontot a körmöm közé
kapnám, jaj de kegyetlenül elrak-
nám." A királyfi nem szólt semmit, de
már nem izlett neki a nőtázás. Csak
ment-ment lassan előre. Már nem sie-
tett célja felé. Azt kivánta, bár soha
se érnék el az öreg anyót, mert akkor
ugyis kiderül, hogy ő kicsoda. Bele-
fogott többször, hogy majd meggyón
ő mindent a kenyeres pajtás ának, de
mindíg torkán akadt a szó, "Mi bajod
neked Peti" - kérdezte a barátja :-
"egy idő óta hangodat se hallom. Mond
el, mos] már te is, hogy miben jársz."
"En az egész Mese-erdő kiküldött je
vagyok" - felelt az - "annyi min-
dent bíztak rám, hogy alig győzöm
számba szedni. A gond nyomja a fe-
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[emet." "Milyen jó fiú vagy te"
dicsérte Palkó, de erre a dícséretre
minden vére a fejébe szaladt annak,
akinek szánták, mert mindcgyre azon
gondolkozott, hogy ő a legjobb barát-
jának a legnagyobb ellensége. Oda-
adta volna íele királyságát, vagy talán
az egészet is, ha meg nem történtté
tehette volna minden ostoba, esztelen,
szívtelen tettét. "Te .Palkó" - mondta
egyszer, mikor már egyszer ritkult az
erdő - "mit tennél, ha az a te ki-
rályfid a nyakadba borulna s úgy kérne,
ne haragudj rá, mert. mindent jóvá
tesz. Tudnál-e rá jó szívvel nézni?"
"Nem én, soha az életben" - felelt
az és a szeme szikrázott haragjában ..
Szegény királyfi megint csak elnémult,
pedig már odalátszott a kerek tisztás
közepén egy kis piros födelü kerek
házikó. "Célnál vagyunk végre" ~
lelkendezett Palkó és igen csodálta,
hogy a társa miért nem örül úgy,
mint ő.

Az erdei öreg asszony épen nagy
dologban volt, kenyeret. sütött. Nem
nagyon örült, mikor a két jó barát
bekopogott: ."Hát titeket miféle szél
fútt erre, hogy kerültök ide, ahol a
madár se jár, mi a ménkünek mász-
káltok, mikor otthon is ülhetnétek" -
támadt rájuk nagy dér-durral, "Ne
haragudjon kedves öreganyám"
csítitgatta a királyíi - "nem járunk
rosszban." "No csak frissen, mert elkel
a, kenyerem, ki vagy,. mit akarsz 7"
"En a Kék-hegyek királyának vagyok
a fia" '- felelt az, de meg is bánta
h<;>gyszólt, mikor a Palkó elképedt
arcára nézett. Dühbe gurult erre az
öreg asszony, felkapta a szénvonót.
"Nem pusztulsz innen mindjárt a házam
tájékáról, te semmiházi. Eljutott ám •
hozzám is a szép híred. Te rnersz
hozzám jönni segítségért 7" Szegény
királyfi ment volna onnan az első ha-
ragos szóra, de azután eszébejutott
a mókus királyfi, 'Szent Isten, az talán
már haldoklik azóta, az édes apja
szívszakadva várja az orvosságot, azt
meg kell szereznie mindenáron. "Ne
haragudjon öreg anyám, nem vagyok
én már az, aki voltam. Nem is ma-
gamért jövök kérni, hanem azt meg-
mondom, hogy ha haragszik, ha nem,

7
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innen el nem megyek, mig a mókus
király fiának nem küld valami ezerjó-
füvet, mert megfogadtam. hogy anélkül
vissza, nem térek." "Attól függ, hogy
mit szól hozzá a pajtásod" . - szólott
egy kissé békülékenyebb hangon a vén
asszony. No,. gondolta a királyfi, ha a
pajtásomtól függ az ügyem, akkor
ugyan beíellegzett már lénnekem. Ha-
nem a Palkó égy mélyet sóh~jtott,
aztán elkezdtej "Ha ez a legény csak-
ugyan az, akinek mondja magát, akkor

. nekem tett életében legtöbb rosszat,

amit kérnek tőle. 'A királyfi alig győzte
tarisznyájába rakni a sok jóléle ke-
nőcsöt, herbateát. Jutott abból a bajára
mindenkinek, elegendő. "No Palkó
fiam, .most már halljuk a te bajodat"
- mondta az anyóka. "Azt már csak
én hozom rendbe" -;-- igérte a királyfi
- "és fogadom, hogy meg lesz vele
elégedve. 'Hanem most aztán siessünk,
mert sokan várnak visszafelé."

Megköszönték az öreg asszony szi-
vességét, meg a friss lángost, amivel
megvendégelte őket, aztán mentek ha-

Mikor a királyfi a szívét megtalálta.
- A Luther-Naptár részére rajzolta: Balázsfy Rezső. -

zafelé. Gyógyulás, segítség, áldás járt
a nyomukban. Mókus királyfi nyomban
megtartottalakodalmát a legszeb mókus
hajadonnal. Még az öreg Bóby is táncra
perdült a lagziban. A két jó pajtást
szintén ott akarták tartani, de azoknak
semmi nyugtuk nem volt, rnielőbb
otthon akartak lenni.

A Kék hegyek országában nagy volt
a gyász, mióta a királyfi elment. A
király épen bölcseivel tanácskozott,
hogy' ne kerestesse-e az elveszett fiát,
mikor a~ váratlanul, lélegzetfogytán

mikor az apámat bezáratta. de azt is
mondhatom, hogy derekabb, jobb fiú
még nem született a világra és én úgy
szeretem őt, mint az édes testvére-
met." Felvidámodott erre a királyfi,
mintha mázsás követ hengerítettek
volna le a szívéről. Most már egy
cseppet sem félt a mérges vén asz-
szonytól, csakhogy az édes pajtása
nem haragszik reá. Az öreg anyó is
megbékélt: "Jó-jó" - dadogta - "hát·
mi kell neked fHim?" S már" vette is
a kamrakulcsot, hogy kiadj on mindent,



Az "Er~sébet-Tudomány-Egyetem" soproni evang.
. theoL fakultása.

betoppant. "T e vagy-e igazán édes
gyermekem, lelkem szép virágszála"
-lenkendezett az apa - "jól látok-e

• vagy káprázik a szemem, hiszen egy
fejjel vagy magasabb, mint mikor el-
mentél és milyen széles a vállad, piros
pozsgás éJ,z arcod, ragyogó a tekin-
teted." "En vagyok hát, édes apám,
hanem nagy sietségben vagyok, amint
látja. Sok sürgős dolgom van, amit-
rendbe kell hozni. Eresztesse szabadon
legelőbb is az öreg építőmestert, akit
ártatlanul bezárattunk. Meg kell őt
ajándékozni gazdagon, erre ugyancsak
rászolgált. Ez a vidámképű legény a
fia, az én legjobb barátom. Velem fog
lakni a kacsalábon forgó várban és
nem hagyjuk el egymást soh' sem. Az-
után kérem küldje vissza a táltos esikét
Fekete királynak, hogy hazajöhessen
mielöbb a hét vitéz. A csodakardot
meg a tűzhegyi tőrpéknek. Adják
vissza hegyeinket. Nem türünk idegent
az édes hazánk földjén." A király

Évtizedes, sőt évszázados kővetelése
teljesedett a magyarhoni ev. egyet.
egyháznak, amikor a mult 1923. évi.
febr. 8-án Magyarország kormányzója
a vallás- és közokt. miniszter előter-
jesztésére megadta. az állami theol.
fakultást az eddig műkődö theol. aka-
dérniák helyett. Ezzel egy régi sére-
lem, amely egyetemes gyüléseinken
évről-évre felhangzott, vált tárgyta-
lanná. Immár egyházunk számára is
lehetségessé vált az, hogy mint a r. kath.'
és újabban a református egyház, szin-
tén egyetemi theol. fakultáson nevel-
tethesse a jövendő lelkész generációt
és azt a lehetö séghez képest teljes
mértékben képessé tegye a lelkészi
pályán ráváró tudományos és gyakor-
lati feládatok sikeres megoldására. S
ezzel az 1848-iki törvények közt té-
telesen a 20. törvénycikkben kifejezett
egyenlőség és viszonosság a hazai ker.
felekezetek közt a fakultás felállításá-
val egy jó lépessel jutott előbbre.
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egyik csodálkozásból a másikba esett.
;,Jó, ió, de ha kitör a háboru, mit kez-:
desz táltos csikó, csodakard nélkül ?"
"Erős a karom, bátor a lelkem, meg-
védem én országornat a magam ere-
jéből is." "Minden úgy· lesz, amint
kivánod" - igérte az apja - "dehát
nem is moridod, hogy megtaláltad-c a
szívedet, amiért elmentél hazulról?"
"Szent Isten - riadt fel a királyfi-
arról egészen meg is feledkeztem.
"Ijedten kapott a kebeléhez, hát ott
dobogott erősen, forrón a szíve. "Hogy
lehet az öreg Mufurcz? - hebegte
álmélkodva - hogy a szívem itt dobog

. a helyén." "Aki mindíg csak ma-
gára gondol" kezdte az öreg bölcs,
- az őriző, szívtelen ember; de aki
másokért fáradozik éjjel-nappal, az
megtalálja a szívét, ha nem is keresi."

Ezt az arany igazságot jól lelkébe
véste a királyfi. Lett is belőle olyan
jóságos király, hogy még most is áldva
emlegeti a népe.

,Theol. főiskolánk a pécsi Erzsébet
tudományegyetem kötelékébe tartozik,
min t annak Sopronba kihelyezett egyen-
lőjogu fakultása. Tanárai egyetemi ta-
nárok, hallgatói egyetemi hallgatók. A
Sopron mellett való döntést vezetőink
részéről fontos egyházi érdekek tették
szűkségessé. Sopron ősi evang. város,
erős gyülek~;lettel, virágzó evang.
közép és főiskolával, a theol. munkál-
kodásnak évszázadok által megszentelt
színhelye, hatalmas, közel harminc-
ezer kőtetet számoló theol. kőnyvtár-
ral; mig Pécsett az ottani gyülekezet
mintaszerü buzgósága mellett is az
evangélikusség eltőrpűlő hányadát al-
kotja a közel 60.000 főnyi r. katholikus-
ságnak. Elvben azonban egyházunk
fenntartotta magáaak a jogot, és ezt a
fakultásra vonatkozó kormányzói leirat
is magában foglalja, hogy "a viszonyok
változásához képest' az ideiglenes te-
rületi külön állás megszűntetésével az
ev. hittudományi karnak az egyetembe

7*
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leendő területi bekapcsolódására vo-
natkozólag előterjesztendő kéreime tel-
jesíttetni fog."

A theol. fakultás, vagy amint hiva-
talosan nevezik, "evang. hittudományi
kar" megvalósításáért folytatott szívós ..
lankadatlan harc vezetői egyházi éle-
tünk vezéremberei voltak, közöttük
különös en Raffay Sándor bányakerű-
leti és Kapi Béla a dunántúli evangé-
likusság tudós és lelkes püspökei.
Ok volnának a megmondhatói annak,
hogy mennyi akadályt kellett az útból

lehetövé tevő fakultás felállításával
kapcsolatban. emlegetni.

Ugyancsak a hálás emlékezet cél-.
jából kell megemlítenünk, hqgy egy-.
házunk a theol. fakultás ra való jog-
igényét úgy a jelenlegi kormányhata-
lom,ennek körén belül főként Vas
József, majd gr. Klebelsberg Kunó kul-
tuszminiszterek, Tóth Lajos kultuszmi-

. niszteri államtitkár, valamint az Er-
zsébet tud. egyetem hivatott tényezői
készséggel ismerték el, s tőlük telhe-
tőleg igyekeztek azt az egyházunk

"

Az Erzsébet-Tudomány-Egyetem soproni evang. theologiai faknltásának
tanári kara az 1923-24. év második szemeszterében.

elhárítani az évek hosszú sora alatt,
mennyi nehézséggel megküzdeni, hány-
szor tünt fel a helyzet úgy, hogy nem
sikerül a terv, hányszor látták távolabb
,acélt a feléje való törés kőzben, mint
a kezdet alkalmával,' mig végre a
kommunizmus után újra éledő ker.
korszak megvalósította régi kővetelé-
sűnket. Neveiket, a többi vezérrel
együtt nemcsak a fakultás évkönyvei,
hanem egyetemes egyházunk is hálás
kegyelettel fo'gja mindvégig a jövendő
lelkészcink számára egyetemi kiképzést

által óhajtott megvalósitás stádiumába
hozni. " '

A fakultás megalakulása, amely
jogos önérzettel és örömmel töltheti el
minden öntudatos evangélikus szívét,
az egyház részéről súlyos áldozatot is
követelt: az eddig áldásosan műkődő
egyházi theol. akadémiák, nevezetesen
az ősi soproni, valamint a, Budapesten
egyesített pozsonyi és eperjesi theol;
akadémiák szüneteltetését. Evszáza-
dos, áldásosan müködő főiskolák ön-
álló létüket hozták áldozatul, hogy a
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theol. fakultás megszűlethessék. Igen
nagy ár, annál inkább figyelmeztesse
a fakultás mindenkori tanári karát"
hogy az 'ősi tradícióknak megfelelően
Krisztus evangéliumát evang. egyhá-
zunk által vallott teljes tisztaságában
hirdessék és szerettessék meg a hall- .
gatósággal. .

A fakultásra az· egyház és állam
által kötött "Alapító levél" értelmében
~ tanszék szerveztetett, és pedig: 1.
Otestamentomi írásmagyarázat és the-
ológia, (A tanszék kinevezett tanára
Deák János). Il. Ujtest. írásmagyarázat
és theol. [Kiss Jenő). nl. Rendszeres
theologia (Dr.Pröhle Károly). IV. Egyet.
ker. egyháztörténet (Payr Sándor). V.
Gyakorlati theológia (Stráner Vilmos).
VI: Egyházjog és magyar prot. egy-
háztörténet [Kovács Sándor). A VII.
tanszék - vallástörténet, ker. nevelés-
tudomány, - még betöltetlen, a VIlI.
tanszékre - újszöv. írásmagyarázat és
rendszeres theol. segédtudományai -
a már már megalakult hittudományi
kar előterjesztésére előadói minőség-
ben a második félévtől fogva Karner
Károly pécsi hitoktató, okleveles theol.
tanár neveztetett ki.

A fakultás megnyitása 1923. évi
nov, 11-én volt, a történeti jelentőségű
eseményhez méltó keretek közt,: úgy

Isten kegyelme hozzám végtelen,
Hálám ezért mindsiromig ne késsék f
Tavaszom óta úgy állt be telem,
Hogy nem hagyott el a piros egészség.
Ha szioem vérzett s gondban főtt fejem,
Balzsam volt rá a hít és munka készség ;
Fürdött a lelkem mennyei fényárnyban :
Kölfők dalában és a Bibliában.

Am borulat szállt a derült napokra,
Betegség kínzott és gyötört a láz,
Ez, ha emelkedő lesz ~fokrul-fokra,
Alázatost is mélyen megaláz.
Hol vagy ö,t;ömöm nyíló rózsabokra?
Hol vagy Grangyal. aki ránk vigyáz?
Nehezen vár a rab, szabadulást,
Nehezen a beteg is gyógyulást.

Budapest, 1924. március 21.

101
az egyház. mint az, állam és az anya-
egyetem előkelő' kiküldöttei, valamint
a testvér [ef. egyház s társegyetemek
és főiskolák illusztris képviselői jelen-
létében, A megnyitó istentiszteleten
Dr. Raffay Sándor püspök prédikált Mt.
21.r. 33. v.alapján a jelenlévőkre mély
és maradandó hatással. A fakultás fel-
avatási ünnepét' az egyetem~ rektora,
Nagy József a hit és tudomány egy-
máshoz való viszonyára vonatkozó
mélyen szántó beszéddel nyitotta meg.
Majd Stráner Vilmos dekán a fakultás
keletkezésének tőrténetet ismertette.
Ezután Tóth Lajos államtitkár a vallás
és közokt. miniszter nevében az új
fakultást, mint a magyar kultusz új tűz-
helyét átadta az egyetemnek. Dr.Prőhle
Károly prodekán pedig a theolégiának
az egyházhoz és a tudományhoz való
viszonyát tárgyalta a lélekemelő ün-
nepség kereteihez illő módon,

A fakultásra csonka hazánkból és
a -megszállott terűletekről az 1. félév-
ben 69, a II. félévben 72 hallgató irat-
kozott be.

Az immár egy évi működésre visz-
sza tekintő fakultás további életére
Isten gazdag áldását kérjük, s azt
egyházunk féltő s imádkozó szerétetébe
ajánljuk. . -6. '

A gyógyulást im, megadá az Isten,
S két Küldöttje: Tudás és Szereiet.
Megáldom őt, ki tett-vett, hogy segítsen,

Áldom a gondos, ápolo kezet.
Virágként rés;zvét nyílt baráti szioben,
Melyért szemernben pár könycsepp rezeg.
Most lelkem örvendj, zengj édeni szó ':
"Ah élni, élni: tnily édes, mi jó I"

Visszaragyogsz rám gyönyörű világom:
Szeni Mult, amint a Krisztust hirdetem,
.Hivő sereggel az Urat imádom,
S száll ég felé imám és énekem.
Eszményem: Isten, Haza és Családom.
Talán nem volt meddő az életem,
Némi szerény gyfimölcsöt érlelő -
Pályám örömmel kezdeném elől.

Sántha Károly.
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Lutherániánk kincses házából.
Jogos önérzete csak annak lehet, aki

ismeri értékeit. Ha evangélikus egy-
házunknak sok se hideg se meleg, kő-
zönyös, vagy egyenesen az egyházat
támadó tagja van, akkor e nagy baj-
nak egyik főoka, hogy az egyháztagok
közül sokan nem ismerik annak kincseit.

Többfélek e kincsek. Ott van első-
sorban a Biblia, mint örök forrás, ott
van a lutheri reformáció szelleme, egész
rendszere, hatása művelődéstőrténeti
tényekben, s ott vannak ezeknek lelki
szülöttei nagy egyéniségekben.

Jöjjenek tehát elő ezek, akiken rajta
van a lutheri szellem patinája. Mert
rajtuk van. A nagyok egyéni chariz-
mái nem tagadják meg soha, hogy hol
szűlettek.

Ez alkalommal é kincses házból hár-
mat hivunk "elő: Herman Ottót, Schulek
Frigyest és Mikszáth Kálmánt.

Herman attó (1835-1914).
Nagyon .elterjedt magyar anekdóta

alutheránust ingadozónak, kétkulacsos-
nak, a kálvinístát pedig vastagnyakú-
nak tartja. Aki azonban Luther lelkét
igazán ismeri, tudja, hogy ez a szembe-
állítás nem áll meg és hogy Luther leg-
alább is olyan kemény volt, mint Kálvin,
de azért lehetséges, hogy ingatag jel-
lemek mindkét felekezetben előfordul-
nak. Hogy ev. magyar egyházunkból
is igazi, férfias jellemek kerülnek ki,
mutatják az olyan alakok, mint a költő
Petőíi.. a politikus Irányi, a hadvezér
Gőrgey, a tudós Herman attó.

Herman attó, ez az eredeti egyéni;
ség, az "utolsó magyar polihisztor",
nemcsak a magyar tudomány, hanem

. ev. egyházunknak méltó büszkesége.
Igazi lángelme, aki. mindent magának
köszön és akinek egyes emberi gyöngéi

. nem mérhetők az átlagos mértékkel.
Az ő példája is mutatja, hogy nem
természeti, hanem isteni adomány a
lángész. mely előtt a kutatónak el kell
nérnulnia. Nemzedékek.készítik elő az
útját, mert különben nem érthetnők.
hogyan kerül ki tó~ környezetből a
legnagyobb magyar lirikus, német kör-
nyezetből a legmagyarabb tudós.

•A Breznóbányán szűletett fiú Iejlö-.
désére nagy hatással volt miskolci ta-
nára, a derék Maday Károly, aki azt
az erős hazafiságot csepegtette a lel-
kébe, mely egész életén át jellemezte
és mindenkor tettekben nyilvánuló
hazafiság volt. A szabadságharc miatt
ne!ll végezhette el rendesen iskoláit,
hanem géplakatosnak állott, míg az
osztrákok be nem sorozták. Keserves
5 esztendő volt ez, de erős lelke ki-
bírta és kibírta a katonáskodását kö-
vetett hányt-vetett éveket is. Egy
másik nagy magyar polihisztor, Brassai
Sámuel jutt~tta akkor révbe, állást
szerezvén neki a Kolozsvárt székelő
Erdélyi Múz~um-Egyletnél. Itt élt 8
évig (1864-1872), itt kezdte meg iro-
dalmi müködését [ujságirás] és itt tünt
fel először politikai elvhűsége, hajt-
hatatlansága is. Azon kevésszámú po-
litikusunk egyike volt, aki mindíg egész
meggyőződését vetette latba; elveiből
soha egy hajszálnyit sem engedett és
a politika porondján is az erkölcsiség
törvényeinek akart. érvényt szerezni.
Ez időben már azzal a gondolattal
foglalkozott, hogy. kivándorol, mikor
SzilyKálmán (a--M. T. Akadémia volt
főkönyvtárosa) "elfogta" és Magyar-
ország pókfaunájának megírására szer-
zett neki megbizast. Igy lesz H. ter-
mészetfudóssá és ép a természettudo-
mány népszerüsítése lés annak a gya-
korlati élet szolgálatába helyezése körül
lett országos hírűvé, amiben nagy része
volt tősgyökeres magyar és kőltői sti-
lusának is. A sok közül a filokszéra
[szőllőtetű] vész ügyében, a "madarak
hasznáról és hárárol" írt munkái e
téren legismertebbek. Közben kine-
ve zték a N. Múzeum állattári osz-
tályához örsegednek és megkezdődik
képviselőpályája is, amelyen mindvégig
a. függetlenségi elveket vallotta,. amint
Kossuth Lajoshoz a Iegeszményibb ba-
rátság fűzte. Politikai ellenfelei is el-
ismerték, hogy H.-nak soha semmiféle
magán érdeke nem volt a politikában.
Senkit sem kírnélt és senkinek sem
hízelgett. Csak azért nem fogadta el
a Néprajzi Múzeum vezetőállását, mert

•



Ol E közlemény szerzője, ez a kiváló műtörténészűnk és építészünk dobsinai evang.
szülőktöl született a zólyommegyeí Bikáson 1880-ban. A középiskolát Rozsnyón és Beszterce-
bánván, a műegyetemet Budapesten végezte. Országunknak 3-ik műszaki doktora. A régi
budai és visegrádi vár rekonstrukciója az ő nevéhez fűződik. Elöbbit magyar és olasz nyelven,
melyhez Berzeuiczy Albert írt előszót, egy nagy díszműben, utóbbit képekkel gazdagon illusz-
trálva egy kisebb kalauzban örökítette meg. Ma' Budapesten él mint műépítész es műegyeterni
m. tanár. Evang. egyházunk e ' hű tagjától még sokat várhatunk. Sz. M.

politikai elveivel összeférhetetlennek
tartotta. Herman a tiszta, de magyar
demokrácia embere volt mindvégig,
Ezért nem azonosította magát a Justh-
párt túlzó radikalizmusával. mert a
választójog tekintetében is az állam
magyar nemzeti jellegének fönntartását
tartottaelengedhetlen föltételnek. Azon-
ban ha H. nagy mint zoológus, kiváló
mint politikus, legjelentékenyebb mégis
mint ethnogralus. Egész odaadással
mélvedt el népünk két ős 'fogl~lkozá-
sának, a halászat és pásztorkodás föl-
kutatásába és e téren soha el ~nem
évülhető érdemet szerzett. A magyar
néprajznak mindmáíg legremekebb al-
kotása "A magyar halászat könyvé"-
nek e hatalmas kötete, melynek rajzai
is egytől-egyig H. attó ónja alól ke-
rültek ki. Genialítását -talán legjobban
az mutatia, hogy e felvidéki német
sarj míly közel tudott férkőzni a magyar
nép lelkéhez és nyelvéhez,. úgy hogy
idevágó munkái valóságos nyelvi kin-
csesbányát tártak fel. A millenáris ki-
állítás alkalmával bemutatott halászati
és pásztoréleti 'gyüjteménye általános
feltűnést keltett az idegen látogatók
körében. Az "ősfoglalkozások" fogal-
mát is ő teremtetet meg és a lelkes

.tanítványok egész seregét késztette a
halászat, vadászat és pásztorélet át-
kutatására, "A magyar nép arca és
jelleme" c. érdekes, nagy feltűnést
keltett munkájában a tudós éles meg-
figyelései mellett kűlönős mértékben
kiemelkedik a Biblián nevelkedett hívő
lélek közvetlen meglátása. Ez a jellem-
vonás valami kűlőnös varázst ad ennek
a nagy meglátó ember meglátó mű-
vének. Ime, a magyar polihisztor, a
sohasem pihenő búvár, aki pákász,
madarász, ethnografus, nyelvművész,
kuIturpolitikus egy személyben, aki-
nek megjelent munkái, értekezései,
cikkei száma J 140, aki mindig bátran
felszólalt, ha égető hiányokat, súlyos
mulasztásokat látott, úgy hogy egy
kiváló szakemberűnk "a magyar tudo-
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mányosság élő lelkiismeretének" ne-
vezte el. Bűszkék lehetünk rá, hogy
ez a nagy tudós és becsűletességében
szinte naiv, evangéliumi lelkületü ember
egyházunk fia volt! Felvidéki.

Schulek Frigyes, a budavári koro-
názó főtemplom és a Halászbástya

újjáépítője.
Irta': Dr. Lux Kálmán')

1919 őszén távol a fövárostól, egy
Balatonmenti kies kőzségben csak hoz-
zátartozói szerető körében húnyt el
78 éves korában hazánk egyik leg-
nagyobb építőművésze Dr. Schulek

Herman Ottó.

Frigyes műegyetemi tanár, evang. egy-
házunk buzgó tagja. Haló porait el-
temették a balatonlellei csöndes teme-
tőben, ott alussza örök álmát, de
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emléke itt él kőztűnk, kiknek alkal-
munk van két kimagasló alkotásában,'
a budavári koronázó főtemplomban
és annak foglalatát képező Halász-
bástya nagyszerű architektúrájában
gyönyörkődni. '

A koronázó fötemplomot még IV.
Béla királyunk építtette 1255 után bazi-
likális elrendezésben. Keletre néző s
a szabályos' tízennégyszög 7 oldalával
záródó szentélye tengelyében magasra
kiemelkedő főhajója húzódott, melyhez

I két oldalt alacsonyabb oldalhajók csat-
lakoztak. A templomot Nagy Lajos
korában bővítették és hármas szentélyü
csarnoktemplommá alakítottak át. Má-
tyás király építtette déli, magasra fel-
szőkő tornyát, melyről 8. kőzőnség
tévesen az egész, templomot Mátyás
templomának nevezte el. A törökök
főmecsetükké alakították át s az
"Eszki Dzsamini" névvel illették; fa-
lait átmeszelték s belsejéből eltávolí-
tottak minden , képet, szobrot, beren-
dezési tárgyat, amely a keresztyén
istentiszteletre emlékeztethetett. Buda-
vár 1686-iki 'visszafoglalása után ere-
deti rendeltetésének adták át s a
jezsuiták birtokába került, kik azt az
ő korukban uralkodó barok ízlésben
gyökeresen átépítették s eredeti szép- ,
ségéből kivetkőztették. Ebben az ál-
lapotában volt a templom 1. Ferenc
József királyunk 1867-iki megkoronáz-
tatása idején is, ki később a templom
restaurálását elrendelte.

1873-ban az evangélikus Schulek
Frigyes' nyerte 'el a' megbízást a fő-
templom helyreállítására, ki páratlan
ügyszeretettel és szaktudással látott
jelentős feladata megoldásához. A gyö-
nyörüen helyreállított főtemplom tesz
tanuságot Schulek nagy művészi kvali-
tásaról. A főtemplom kiépített "Mátyás
tornya" a világ legszebb gótikus tor-
nyaival vetekszik s talán csak az
eselingeni Frauenkirche, ,vagy az ant-
werpeni dóm nagyszerű tornyát állít-
hatnám vele szembe méltó vetélytárs
gyanánt.

A templom belsejét sokan látták,
de szépségeit nem minden látogató
vette észre. Hangulatos és minden rész-
letében művészi a templom egész tere.
Falait az érdekesnél érdekesebb kom-

poziciók népesítik, pilléreit, aláren-
deltebb Ialíelíileteit az ornamentika
motivumai díszitik ezernyi változat-
ban. A szivárvány minden színében
pompázó festett ablakokon beszűrődő
fény aranyos zománcot von a falakat
elborító festményekre, melyekből ki-
csendül a vallásos áhitat S' a magyar
hymnusz minden fájó és boldogabb
jövővel kecsegtető mozzanata. ,

A templomból kilépve elragadtatás-
sal szemlélhetjük a Halászbástya
Schulek alkotta pompás építményeit,
kolonnádjait, nagyszerű lépcsőzetet.

Első tekintetünk Szent István lovas
szobrára esik. Pompás, kettős talap-
zaton emelkedik glóriás 'első királyunk
ércalakja. jobbjával maga elé tartja az
apostoli kettős keresztet. A talapzat.
felső részének' díszesen faragott kő-
lemezét () köteges oszlopocska és az
evangelisták aranyozott jelvényeivel
ékesített kőtömb Támogatja ; alsó részét
a 'sz.entéletű király uralkodói tényke-
désének jellegzetes jeleneteit ábrázoló
márvány domborművek népesítik. Az
egyik domborművön a király előtt
térdelő és a templom rnintáját 'bemu-
tató művészben a koronázó főtemplom
és a Halászbástya újjáalkotóját Schulek
Frigyest ismerhetjük fel.

A szobor bájos kertecske közepén
emelkedik, melyet a déli Halászbástya
ormán végighúzódó boltozott oszlopos
kilátó csarnokok szegélyeznek. A
bástya szegletein szépen kiképzett kőr-
csarnokok foglalnak helyet, melyeknek
kúpalakú kecses kősűvegei merészen
vágnak bele az ég azurjába, A folyo-
sók oszlopos ikerablakai kedves ki-
tekintést engednek s kerefezett ké-
peket ragadnak ki .a bástya alatt

, elterűlő főváros nagyszerű .panorámá-
jából. A folyosókra lépve kőzelről
vehetjük szemügyre az oszlopok vál-
tozatos alakítását; látjuk" hogy min-
den oszlopfejezet, törzs és láb, vagy
tagozat .más és más s egyedűli a maga

. nemében. A legnagyobb változatos-
ságú részletek nagyszerű harmóniában
egyesülnek itt a tervező művész zse-
niálítása kővetkeztében. A kilátó fo-
lyosók architektúrája az északi Halász-
bástya területén még nagyobb szabású
és egy jelentékeny gazdag motivum-



mal, a mcsterileg megkomponált "Ba-
g~lyvár" építményével" bővül.

De a. legnagyobb 'szabású a Hunyadi
János-ú! Iordulójánál kiinduló monu-
.mentális szabadlépeső. Néhány kezdő-
fok után kétfelé ágazik a: nagy lépcső;
szemben nagy nyitott csarnok űvege
int felénk, alűl hármas csorgókút-Iűlke,
fölötte fölfelé ferdén elhúz ott kisebbedő
gyürükből alkotott körablak elrácso-
zott 'nyílása. tünik szemünkbe.

E csarnok fölött egyetlen tágas pi-
henőben egyesülnek az előbb még
szétágazó lépcsőkar ok, honnan egy kar-'
ban emelkednek a Halászbástya kő-
zépső, csipkés oromzattal : díszített
támíaláig, ott ismét két ágra szakad- .'
nak végül nagy diadalíveken át a
vár idntjéig emelkednek s befutnak
a kolonnádok szegélyezte kertekbe.

Ameddig csak elér tekintetünk,
mindenütt Schulek Frigyes alkotásai
tünnek szemünkbe, de sehol egy jel
vagy tábla, mely ő reá figyelmeztetne
s emlékünkbe idézné az ő nevét.

Szobrot akartak állítani emlékének
e legszebb alkotása keretében. De
méltó-e hozzá egy konvencionális
szobor, mikor a Halászbástya és a
koronázó főtemplom' maga az ő leg-
monumentálisabb emléke.

A Halászbástya nagy lépcsőjét őróla
Schulek Frigyes lépcsőnek nevezik el
s első csarnokában stílszerü mozaík-
képmását fogjuk látni az ő nevével s
e felírással : .Emléhét keresed? -
Tekints' hiiriil !"

Mikszáth Kálmán s a turopolyaí s
lőnyabányaí papok.

'1923. év nyarán a pihenés percei-
nek szórakozásában "Mikszáth Kál-
mánné visszaemlékezéseit" olvasgattam.
Oázison üdülést, csőrgö patak virágos
völgyében az ég azúrjáig emelkedést
adott e könyv alelkemnek. Különösen
a jubileumról szóló megemlékezések
sorai ébresztettek érzésvilágomban
majd melanchólíába ringató, majd pedig
cselekvésre ébresztő, a mulhatlan élet
felszínére vető hullámokat. Olyan is
volt ei a jubileumi esztendő a képek-
kel festve beszélő nagy író életében,

• L. "Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései"-nek XV.-XVIL fejezeteit (202.-222. old.].
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mint .egy tartóban két mécsvilágnak
egymással mereven ellenkező -lobo-
gása. Mig az egyik - a testé - el-
alvásra húnyóan már-már az utolsó

'Iobbanásokat vetette; a másiknak, a
Iéleknek, lángja szinte már az egeket
csapkodta s a halhatatlanság örök
világításáig emelkedett. A testnek törő-
döttségéből csodásan sugárzott ki a
lélek frissesége, a romlandó eszköz-
ből a romolhatatlanságnak bőséggel

·ömlő kincsőzőne. Ez volt a Mikszáth-
jubileum a féltőn örülö, a diadal' ze-

·nithjén is a "jó Kálmánt" féltő hű
hítvesnek szemében." E fejezetekben'
is mégis az a jelenet kapta meg s
kötötte le legjobban érdeklődésemet,
mely a pesti evangélikus egyházköz-
ség 1910. évi április hó 12-ikén tar-

Schulek Frigyes. •

tott szép, Mikszáthot [ubiláló ünnep-
ségének az intim' családi körben fel-
rezdűlő kőzvetlen s a nyilvános be-
szédet a szükebb meghitt hely őszinte:'
ségéveI igazoló utóhangjairól szól,

Magáról a szép gyülekezeti ünnep-
ségről részletesen irt ak annak idején .
a lapok s arról az író válaszának kőz-
lésével a Mikszáth munkái jubileumi
'kiadásának 31-ik kőtetébe foglalt "Mik-
száth Kálmán 40. éves írói jubileumá-

· nak története" is megemlékezik; az utó-
hangok azonban csak az ünnepelt
költő hítvesének a visszaemlékezései-
ből hallatszottak ki a nyilvánosság
számára. Az említett diszülésen a nagy

· evangélikus vallásu jubilánst először
zólyomi Wagner Géza" egyházközségi
felügyelő, majd Raffay Sándor lelkész
üdvözölte. Az egyházunk örömét és
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tiszteletadását méltóképen tolmácsoló
szép beszédekre Mikszáth -Kálmán a
következőképen válaszolt: "Nem va-
gyok szónok, de az elhangzott lendü-
letes beszéd után engedjek meg, hogy
valahogyan kifejezzem hálárnat. Azon
helyzetek egyikét élem, amikor a di-
cséret mintegy zseniroz. Nem lámpa-
láz ez, mert hiszen már egy negyed-
század óta ülök az ország legfőbb
tanácsában és az Akadémia tudós,
okos emberei kőzőtt, De itt most mégis
kicsinek érzem magam, aho] olyan
kitünő egyházi férfiak ülnek. En talán
nem is tettem semmit az egyház ér-
dekeiért, én -csak az utolsó vagyok
itt. Igaz, hogy az evangéliom tanításai
szerint irok és írásaim ba igyekszem ezt
átplántálni. Tisztelt Uraim! Csak úgy
nyugodhatok meg ebben a kiváló ki-'
tüntetésben, amelyben enge Ill: részesí-
tenek, ha egymással szembe helyezem
az -egyházat a haza és a kultúra ja-
vaival, amelyek, úgy érzem, hogy
ugyanazok. Az egyháznak szerves
összefüggése van a magyar irodalom-
mal is. Mert ha nem volna kűlőn egy-
háztörténelem, ha valamennyi törté-
nelemkönyv megsemmisülne is, a har-
cokat, a magyar protestáns egyhaz
munkásságát ,az irodalom is vissza-
tükrözheti. Csak ha e vonatkozásokat
elismerik; akkor fogadhatom el e meg-
tiszteltetést, amelyben ma' itt része-
sülök. Szeriniem a kultúra és a vallás
egy. Aki jót tesz, az szepet is tesz.
Az egyik folytán a másik növeszti az

.- országot. Egy spanyol legenda szerint
Krisztussal együtt nőtt a köntöskéje.
Igy nö a vallással a tudomány is: A
pacsirta éneke is istentisztelet a maga
formájában. Minden jó tett úgy hat,
mint egy költemény. így fogadom én
Ís és köszönöm a mai szíves ünnep-
lést és boldoggá tesz az a tudat, hogy
bár egyházi .~gyekben nem vettem-
aktiv részt, Onők mégis felfedeznek
ilyet munkásságomban. A büszkeség-

gyöngévé tesz engem. Érzem, hogy
nagy tisztesség itt helyet foglalni. Szí-
vemből kivánom, hogy az egyházban
állandó legyen a béke, de ha· mégis
fölbukkanria a mult rémes idő kisértő
silhouettje (árnyéka), én nem fogok
félni. Majláth István visszájára verte
fel a patkót lovára, hogy az ellenség
azt higyje, hogy menni hésziil, pedig
jött. Meglehet, hogy eljön _még az az
idö, mikor nekem is elő kell vennem
az én kis acélfegyveremet, a tollat, és
sohasem fogom megtagadni, hogy a
lónyabányai papok ivadéka vagyok." *)

Az említett "visszaemlékezések" sze-
rint Mikszáth örömmel ment az evang.

-gyülekezet által rendezett ünnepélyre
s mikor. onnét otthonába visszatért,
igen emelkedett hangulatban volt. -
.De gyönyörű beszédek ooltah"
mondia. -:- Nagy szónokok és jó haza-
fiak ezek a mi papjaink. Egészen meg-
fogták a szívemet, úgyannyira, hogy a
beszédem végén azt mondottam: "Szí-
vemből kivánom, hogy az egyházban
állandó legyen a béke stb." * *)

A "visszaemlékezés" szerint erre
Mikszáth sógornője, Mauksz Kornélia,
az ismert nevü nemes intelligenciáiu
írónő, "aki rnindíg híthü lutheránus
volt és emellett rajongott a magyar
nemzet dicsőségéért", komolyan bó-
lintgatott. -:- "Ezt már szeretern, hogy
így beszélt, - mondta - nagyon
boldog vagyok, hogy maga is beismeri,
hogy ezek a mi szegény papjaink, da-
cára, hogy külföldi egyetemeken vol-
tak kénytelenek tanulni, mégis igen
gyakran a fenyegető pallos dacára
megtartották híthűségűket és a nemes
ifjakban szttották és ápolták a haza-
szereteíet. "

Sógornője szavaira Mikszáth Kálmán
elgondolkozva így felelt: "Minden bi-
zonnyal nagy érdemük van a papok-
nak, mert ők megtartották a hitnek a
családokat. ., És ezekben a rossz
időkben az volt a Iö, hogy a bécsi

•-) "Mikszáth Kálmán 40 éves írói jubileumának története" közlése. (L. M. művei jubileumi
kiadásának 31-ik kötetében a nevezett cikk 22-23-ik oldalán.)

. 00) Itt azután elmondotta Miks~áth beszédének befejezését végig. amint azt fentebb idéz-
tük. A " Visszaemlékezések közlése megegyezik a fentebb közölt szöveggel azzal a kűlönbséggel,
hogy itt kimaradt a 'Majláth István lovának patkójára vonatkozó mély meglátáson alapuló szel-
lemes megjegyzés i a mondat pedig így fejeződik be: "és akkor nem fogom megtagadni. hogy
a turopolyai és lónyabányai papok ivadéka vagyok." (L. "Mikszáth Kálmánné visszaemléke-
zései" 212. old.)



udvarnál nem látták szívesen a pro-'
testáns főurakat j ez igen jó volt, mert
ha őket is, mint a katholikus dinasz-
tákat és a hozzájuk csatlakozó kisebb
nemesekét becézték volna és velük is
barátkoztak volna, ma szépen álla-
nánk ! De mert a protestáns nagy urak
hidegeéget tapasztaltak Bécsben. visz-
szavonultak kastélyaikba, és mert nem
üzhettek udvari politikát, nemzeti po-
litikát csináltak j a kisebb urak pedig
beálltak a rangosabb és elégedetle'n
hítfeleinkhez, azut~n táplálfák azt a
kis pislogó tüzet, mely sokszor azután
hatalmas széláramlatbanminden ol-
táron fellobogott. hogy ne legyen a
világ végéig eloltható."

Ezután Mikszáth összeszedte pipá- •
ját, dohányát és bement a dolgozó-
szobába - szundikálni, A lélek a ma-
gasba lángolt, ct test pihenni vágyott.
A családban már előre vetődött a
kőzelgő katasztrófának árnyéka, an-
nak a megérzése, hogy anagy lélek
eszköze, a test már beteg s felhangzik
az első védekezés szava a rém ellen:
"doktort kellene hivatni hozzá."

.A lelkesedés és megindultság érzel-
meivel olvastam "Mikszáth Kálmánné
visszaemlékezései "nek ezt az evan-
gélikus egyházi vonatkozásu részletét.
A mély hatás alatt mindjárt elhatároz-
tam, hogy munkám során a maga ide-
jében nem mulasztom el, hogy ne ír-
jak Mauksz Kornélia úrnőnek, mint
írónőnek s a leírt történeti s életrajzi
nézőpontból is nevezetes jelenet egyik
szereplőjének és ne kérjem meg, hogy
sziveskedjék visszaemlékezéseiből a
Luther Naptár számára főleg a szóban
forgó esetre vonatkozóan egyet-mást
papirra vetíteni s amennyire adatok
rendelkezésre állanak, Mikszáth Kál-
mán evangélikus lelkész őseiről, "a
turopolyai és lónyabányai papokról" is
megemlékezni. 1924 február havában
meg is írtam ezt a levelet s elküld-
tem Horpácsra, (Nógrád m.) .

Válasz sokáig nem érkezett. Két hét
mulva már bizonyosra vettem, hogy
Horpácson valami baj van. Mindjárt
betegségre gondoltam. Amennyire a
a "Visszaemlékezések"-ből s más ada-
tokból előttem állott Mauksz Kornélia
egyénisége, erős hithűsége, evangé-
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likus egyházunkhoz való ragaszkodása,
lehetetlennek tartottam, hogya "Luther
Naptár"-t a téma vés annak megírása
nagy értékéfől megfossza. Minél in-
kább múltak a napok, annál inkább
tántoríthatlan meggyőződésemmé, iz-
mosult a gondolat, hogy Horpácsról
fog válasz érkezni. Jött is április kö-
zepén, de már nem Mauksz Kornéliá-
tol, hanem a szintén nagy- és nemes-
lelkü nővérétől, magától a magyar
nemzet legközvetlenebbül szeretett író-
jának nejétől, Ozv. Mikszáth Kálmán-
né úrnőtől. Az öt legújabban ért nagy

Mikszáth Kálmán fiatalabb korában.

csapás után kissé felocsudva, beteg-
ségéből lábadozóan írta ezt az~érté-
kes levelet. Nagyon sajnálja, hogy nem
írtam előbb, mert éppen azon a napon
temették Horpácson pótolhatatlan jó
nővérét, Mauksz Kornéliát, amely] na-
pon levelem odaérkezett. A nagyra-
becsült s kegyelettel fogadott szomorú
értesítés közli, hogy kérésem bizo-
nyára teljesítést talált volna még a
betegágyban is, legalább olyan formán,
hogy tollba mondta volna mindazt,
ami a szóbaníorgó jelenetről s az az-
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zal kapcsolatos dolgokról emlékeze-
tében az adott pillanatban visszaidé-
ződik s illetve elméjében felmerül.

De maga a költő özvegye is - akit
,igazán súlyos megpróbáltatásai között
terhelni igazán nem akartam s hozzá
kérést intézni valóban nem is mertem
volna - oly nagy szívességgel és
meghálálhatlan előzékenységgel karolta
fel az ügyet, hogy szíves volt levelé-
ben 11 pesti evang. egyházkqzség ju-
bileumi ünnepe után a család köré-

. ben lefolyt beszélgetést részletesen
leírni, amint azt a " Visszaemlékezések"

lönösen a jubileumi mozgalom ébresz-
tette Iel.: Erről' szól a "Visszaemléké-
zéseh" következö részlete: "A tavaszon
(1909) igen sokan keresték fel leve-
lekkel, táviratokkal. a legnagyobb örö-
mét azonban azokban a leoelehbeu
lelte, amelyek Hontból és Észak-Nóg-
rádból érkeztek az odavaló evangélikus
lelkészektől. "

"Az egyik levélben szó van arról,
hogy a XVII. század végén az egyház
régi könyveiben említtetik egy Mikszáth
Dániel főesperes, ki negyven évig
lelkészkedett az egyházban. Hudicius

Mikszáth Kálmán családja, az író jubileuma esztendejében.

"Függelék a nógrádi ágo h. evang.
egyházmegye történetéhez" C. könyve
több dékáni körlevelét őrzi, melyeknek
gördülékeny stílusa és fordulatai írói

. gyakorlatról tesznek tanúságoi. A másik
nagytiszteletű úr elmondja levelében,
hogy Mikszáth Sámuel 25 évig volt

. lelkész a kőzségben 1780 körül. A har-
madik nagytiszteletű úr megint egy
lelkészkedö Mikszáth ősről emlékezik
meg, aki a jénai és hallei egyetemen
járt, és így tovább j egyre több levél
érkezik a néhai Dánielekről és Sá-
muelekről. Jött\egy levél Sárosmegyé-

alapján már fentebbkőzöltem. - Rend-
kívül finom, szíves hangú levele végén
még .a következőket kőzli : "Szegény
jó uram, igen büszke volt arra, hogy
vagy tizenkét evangélikus pap őse volt.
Szerette is volna felkutatni ezeknek
történetét. Éppen ebben fáradozott,
mikor a kegyetlen sors elragadta tőlünk."
Irodalomtörténeti érdekből s a Mik-
szath-életrajzhoz adatul szűkségesnek
tartottam ezt a levélbŐl nyilvános-
ságra hozni.

Mikszáth Kálmánnak ezt a komoly
kutatási törekvését papi ősei után kű-



') L. "Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései" (204-205. old.].
"I "Mikszáth Kálmánné visszaemlékezÚei" 218. old.)

"') A "Visszaemlékezések" "Megismerkedem Mikszáth Kálmánnal" c. fejezete mondja el,'
hogya szelgabírói hivatalban is tréfáló esküdt, aki a hivatalos akták között egy "bunügyben"
szóló hivatalos idézést csempészett Farkasfalvi Mauksz Mátyás balassagyarrnati szolgabíró úr
keze alá olvasatlanul aláírásra a szelgabíró 'úr két leánya és barátnéjuk számára" amit az
András hajdu nagy komolysággal a kisasszonyok riadaimára kézbesített is, azzal' hozott engesz-
telést az idézés' tréfájára. hogy felolvasta a kisasszonyoknak a Tarcsányi Ezékiel ebecki ügy-
védről "Mikor az új kastély füstbe ment" c. novelláját. A felolvasás után szóba hozta Mikszáth,
hogy Tarcsányi Ezekielnek volt egy nővére, aki félálomban jósolgatni szokott s azt mondták
'róla, hogy a 48- és 49-iki eseményeket minden részletében őt-hat évvel előbb níegjósolta s
egyszer fiatal leánykorában az édesanyjának is jósolt. A kisasszonyok nem nyugodtak addig,
mig a jóslatot ki nem kényszerítették belőle, Végre huzódozva elmondta a jóslatot : "Azt jósolta
Tarcsányi Ilona az anyámnak, a kivel együtt játszadozott az ebecki réteken, hogy az anyám
férjhez megy egy szomszéd beli földbirtokoshoz ... azután fia fog születni a Révész Iunduson,
Jézus nevenapján .. , ez a fiú, ha megél, híres ember lesz belőle ... az egész ország lámpács-
kákat gyújt a tiszteletére és mindenki meghajol előtte, valamint a biblia beli József előtt a
búza~évék meghajoltak." Mauksz Ilona kérdésére: és mi teljesült eddig a jóslatból. Mikszáth
.elmondta, hogy egészen az utolsóig minden befeljesedett. "Hogy tovább mi lesz, mondta, nem
tudom; a jóslat szerint vagy meghalok ifjan; vagy híres ember lesz belőlem." ("Mikszáth
Kálmánné visszaemlékezései" 28-29 old.) Mi,már tudjuk, hogy az utóbbi teljesült. - Ha Raffay
Sándor előzőleg ismerte e jóslatot. úgy beszédének befejezése .nagyon ügyes, alkalomszerű fel-
használás volt. ha pedig nem ismerte, annál érdekesebb a jóslat szavaival való megegyezés.

ből, mely szólt Mikszáth Mátyásról,
ciki Komlosheresztesen a XVII. század
végén a vallási - oillongások alatt sok
üldözési szenuedeit s kinek fia, szintén
Mátyás (IL) komlóskeresztesí lelkész
1714-ben Semsey György által pri-
vato odio elmozdíttatott s feleségével
Egyedy Erzsébettel 1719-ben Nógrád-
megyében telepedett meg Nagykürtö-
sőn, Ennek az 1. Mátyásnak halála
ideje és körülményei ismeretlenek. Ezek
a Mikszáth-papok a régi egyházi levél-
tárak szerint mind tudomány szerető,
klasszikus műveltségű és bizonyos
fokig írói tehetséggel megáldott em--
berek voltak. A teológiát a witten-
bergi, hallei és jénai egyetemeken vé-
gezték. A papnek is, ezek a komoly,
puritán panyi mattkák is többnyire a
Jezsovics, Gerengay, Bartholomaeides
ősi papi családokból származtak. Igy
alakult ki nálunk lassanként aMikszáth-
papok családfája, de azuramfantáziáját
különös en Mátyás (Ll élettörténete ér-
dekelte.:"] A "visszaemlékezések" uta-
lása szerint szerette volna tudni, va-
lamelyikűk nem kerűlt-e a gályákra,
vagy esetleg Caraffa keze alá ? ~ "Bi-
zony szeretnék elmenni Sárosba' -
mondotta, - van ott egy-két jó em-
berem, majd segítenek engemet a szálak
felkutatásában." Megvalósításra azon-
ban nem kertilt a sor, a szobák már meg
voltak rendelve a rohitschi fürdőben.

Majd hamarosan eljött 'a' jubileum
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esztendeje (1910), mely a nemzetnek
leírhatatlan szeretetét öntötte, ki a
derüs lelkű, nagy mesemondó előtt.
Lezajlott a Iö ünnep is, május 16-án,
pünkösd' másodnapján, melynek ra-
gyogó szónoklatai között a visszaem-
lékező özvegy különösképen Raffay
Sándor püspökünk beszédét emeli ki ;
"Igen' meghatott - mondja - midőn
a "Lvther Társaság" nevében Raffay
Sándor budapesti ágo h. ev; lelkész
beszéde végén azt mondta : "Ugy meg-
hajlunk előtted, mint valamikor ama
bibliai József előtt a búzakévék meg-
hajoltak. H**) Ebben akiemelésben benne
van a személyes szellemi érték elis-
merése, az evangélikus egyházunk
megbecsülése a család részéről s az
a képzetkapcsolás, mely e szavak hal-
latára Tarcsányi Ilona jóslatát idézte
fel a hitves s az egész Míkszath-csa-
lád emlékezetében.'?"] - Elmúltak az
'ünnepnapok, melyek lelkét abba.a ma-
gasságba vitték, ahonnét már a leg-
dicsőbb lépés csak az örök élet ho-
nába vezethetett. 12 nappal az ünnep-
ség után, 1910 május hó 28-áll,Mikszáth
Kálmán meghalt. - A lelkészősökre
vonatkozó kutatása félbeszakadt, azon-
ban azt folytatta hűséges özvegye, aki
az adatok kutatására s összegyűjté-
sére Miskulár Simon nógrádi levéltárost
kerte fel, aki azonban a háború áldo-
zata lett. Már eddig is fontos adatokat
tartalmazó levelek vannak a Mikszáth-
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család birtokában, de ezeket az ada-
tokat még kibővíteni és feldolgozni
kell. A magunk részéről is mindent
elkövetünk, hogy lehetőleg minél több
adat jöjjön napvilágra a turopolyai és
lónyabányai papokról és sorban fid-
gyülekezhessenek a nagy utód kőrűl,
akinek kis acélfegyvere a toll, az ősök
lutheri, evangélikus szelleme átörök-
lődésének kulturális és erkölcsi. hatá-
sairól tett bizonyságot és arról is,
hogy. az evangélikus lelkészi ház minő
kincseket adott a hazának. Azért ez-
úton is felkérünk mindenkit, aki csak
a Mikszáth-ősökről bárminő adatot is
ismer, vagy ilyenre bukkan, azt a
"Luther-Naptár" szerkesztőjével kő-
zölni sziveskedjék. Mi csak gyüjtjük
az adatokat, illetékes egyház-történet-
író majd azután akad, aki megírja
fontos irodalmi s művelődéstőrténeti
dokumentumként a Miksz áth-papok
történetet. Ez a közlemény is be-

vezető serkentés legyen ehhez a
munkához.

Amit hősünk a pesti evangélikus
egyház tanácsa ünnepi űlésén Majláth
István lovának visszájára vert patkó-
járól mondott, az pillanatnyi profe-
tikus meglátás volt. Ezeknek az el-
lenség távozását muíató, de a való-
ságban közeledést jelentő nyomoknak
csak egyetlen bizonyságául legyen
elég az olyanféle harcias, önhitt be-
szédre hivatkozni, mely már az evan-
gél,ikus egyháznak nem is ad több időt,
mint vagy csak húsz esztendőt. De

. azért nem félünk. Sajnos, a turopolyai
és lónyabányai papok ivadéka ugyan
már kis acélfegyverét, a tollat, nem
forgathatja. de mint védő hős meg-
jelenik a magasságból s kiveszi részét
abból a diadalból, amely a kultúrában
benne élő, megmaradó és tovább hódító
evangéliumi igazság számára mind-
örökre bizonyos marad. H. L.

.
A Klotz J óhan esete.

- Egy kis ecsetvonás Mikszáthnak Jókai képéhez. -

Ebben a néma esztendőben azonban
kemény munkájuk volt a méheknek.
Hordták a Jókaira vonatkozó adatokat.
Mikszáth kutatott, utazott, levelezett,
régi anyakönyveket, feljegyzéseket,
protokolumokat, rokonok,. ismerősök
szóbeszédjét szedte-hordta össze. Még
a mészároskönyvek adatai sem kerül-
ték, ki a figyelmét.

Es ha eddig a lelkére szálló méhek
voltak lelkének' élesztő kovásza, most
egyszerre szemben találta magát egy
egész méhrajjal és azt a töméntelen
cukrot, amit ezek ősszehordtak. az ő
lelkének kellett eleven lángra katali-
zálni. . ,

Mikszáthnak olyan ragyogó .kép-
zelete, mint .Iókainak, nem volt. Jókai
a maga tündérkastélyaihoz még a
követ is maga alkotta. Mikszáth a más
kőveivel dolgozott. Csak megkocog-
tatta őket, mielőtt beleépítette a maga
müveibe. Kipróbálta,· kibírják-e a
költői igazság teherpróbáját.

Az építőmüvész érdeméből mit sem
von' le, ha nem a 'maga kőveit rakja

,
t

1

1

(

I

A nagy' elbeszélő ajka néhány .évvel
a kékszemü, mosolygó nagy mese-
mondónak halála után egyszerre csak
- majd hogy egy esztendőre nem -
elnémult.

Mindenki tudta, hogy valami nagy
dolog van készülőben. Valami nagyon
szép elbeszélés, aminek a hőse a nem-
zet mesemondója. A mesebeli hősök
megírója vonul be. ezúttal a mesék hő-
seinek sorába.

Mikszáthnak elegendő volt, hogy a
lelkében tarkáló sok virágot csak meg-
érintse a kívűlről rászálló méh: egy
kis történetke a régelmult időkből,
va,gy egy a folyosón, talán vacsora-
közben is elfogott kis adomácska a
mának életéből. Ez a 'kis bogárka az
érintésével megtermékenyítette ennek
a mélységes kedélynek egész virágos
rétjét. Nem kellett neki buvárkodnia.
Elbeszéléseinek egész anyagia benne
szunnyadt a lelkében. Megvolt benne
valamiképen.

Hogy honnan? Hát honnan kerül a .
rétre a virág'? Csak van.o \ 1.J



a falba. Az ő dolga a kő megfara-
gása, szinesre égetése, a vakolás dísze,
a stílus megválasztása. . \

Es ha készen áll a nagy mű, ki ke-
resi azt, hogy honnan kerűlt a kő ?

Jókai nem kivánta senkitől, hogy
élő életével költözzék az ő tündér-
váraiba. Jertek álmodozásra én hoz-
zárn, kik megfáradtatok!

Es ki ne álmodnék szépet örömest?
Persze, hogy ott, ahol Mikszáth ki-

fogy a ténybeli adatok tömör kővéből,
ott neki, a nagy elbeszélőnek sem volt
mit mást tennie: át kellett vakoini a
hiányos helyet.

Jókai. az ilyesmihez a fantáziáját
használta fel. Mikszáth a fantáziának
idősebbik mostohatestvérét, az agy-
apátói fogamzott lélekelemzést.

Ez már szemüveget hord. Tudós
kisasszony. Néha' rátalál az igazságra,
néha nem. Néha meg éppen a leg-
idősebb mcstohatestvéréhez húz.
\ Ebben a harmadikban van egy kevés
a többi két testvérből. ,Egy kevés a
logikaból. De hiába csak: ez. a leg-
őregebbik. A szűlő anyja a szomszéd-
asszony, a nemző apja a rossz máj
körűl van valahol. Szegénykéről bizony
az idő lekoptatta a hímes képzeletet,
le az erős logikát is. De azért csak
beszél bele az emberek, a világ dol-
gába: a ráfogás.,

Sok keserűség, sok ártás, sok meg-
bántás. Felesleges és ok nélkül való.
Es' mindezzel szemben nem vigasz-
talás az, hogy a legtöbb gyomorka-
varodást maga magának szerzi az,
aki ezzel a szúrós könyökű perszó-
nával ölelkezik.

Ugy-e jezsuita testvéreim? Azaz,
jezsuita testvérkék ott a Magyar Kul-
túra tájékán?

Most pedig, akit a továbbiak érde-
kelnek, olvassa el Jókainak azt a' kis
regényét: Egész az északi pólusig.
Aztán olvassa el Mikszáthnak Jókai
élete és kora művét. És mikor ez
utóbbiban rábukkan arra a részre, a
melyikben Jókainak ezzel a kls regé-
nyével foglalkozik, adjon számot ma-
gának arról, amit érez, amit gondol.

Ha én esztetikus volnék, megmon-
danám, hogy mit érzek, mit gondolok.
De így hallgatok' és örvendezem-azon,
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hogy akadtak, akik a két nagy írót
méltóan ünneplik.

Mert Ichét-e méltóbb ünneplése író-
pakannál, mint hogy műveit ol-
vassuk?

Ha csak néhányan is akadnak, akik
e sorok hatása alatt ezt cselekszik az
ő emlékezetűkre, én akkor már félri!
állhatok. Megyek is már.

* *
- Ohhó l Vasz ·ligt, tesz pikt! -

kapják ela kabátom szárnyát az én
kedves atyámfiai ott lent Tolnál::Jan.

Kihívni a Klotz .Ióhant, aztán
ajánlom magamai l ? Hát ezt tanulta
a lapáncser Manierschuhlban? Nincs
tovább?

Hát igaz! Nem volt okos dolog ezzel
a iócsengésű tolnai névvel a kiváncsi-
ságot felébreszteni. aztán keserű csaló-
dást okozni annak abejelentésével,
hogy Klotz .Ióhan nem földink nekünk.

Pedig kár, nagy kár. Nem vallanánk
vele szégyent minden csintalansága
ellenére sem.

De hát a .Ióhan sógor a tiroli Land-
liból való volt. Azonban, mikor már
jó öreg korában ott ült a Bécs melletti
Kreutzenstein várának kapuja köze-
lében a nagy fák alatt a malomkő-
asztalnál, volt valami belőle a mórágyi
Szalpach. Pédr-ből amint a schnoke-
tali szőllejének az öreg díófáia alatt
űlt iszogatvaj pipálgatva és figyelve
a járókelőket. .

.Ióhan akkorjmár Wilczek János gróf
kasztellánusa volt. Ez volt a pihenője.
Rátért. 1874 óta jvolt a gróf vadász-
mestere.j'Azelőttj meg ...

Azelőtt meg}olyan legény volt, aki-
nek nem volt párja a tiroli császár-
vadászezredben. .

Úgy harmonikázni és jódlizni, kur-
jogatrii a muzsikaszóhoz az egész Ti-
rolerlandliban nem tudott senki. De
ez még- semmi.

Amikor megunta az' ülve harmoni-
kázást, talpraugrott. topogott és járta
a maga muzsikájához, kurjogatásához
a Schuhplattlert. Ha pedig táncközben
a szeges cipőbe fűzött bokáit kellett
pacskolni és aztán hirtelen magához
ölelni a lftnyt, ahogyan illik, akkor a
hátára vetette a harmonikát és ének-
szóval kurjogatta ki a zenepauzákat.
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Ez már valami. De még nem minden.
Csak éppen annyi, hogy a világjáró

Wilczek grófnak az ,érdeklődését keltse
fel a fura legény iránt.

Hanem mikor kitudódott, hogy annyi
zergeszakált senki nem őriz vadász-
zsákmány gyanánt, mint _ll' .Ióhan és
elyan biztosan senki le nem szedi a
levegőben úszó alpesi madarat, -rnint
ő : ez már valami volt. De csak az
előbbivel, a jókedvvel együtt.

Ilyen ember kellett Wilczek grófnak,
amikor a hetvenes évek legelején az
osztrák-magyar északsarki expediciót
szervezte.

Az ilyen élet-halálharccal fölérő ki-
ránduláshoz, mint amilyenre a Tegett-
hoff-hajó indul, lövészmesterül olyan
embert válogatnak. aki értsen a pus-
kához, de vidám lelkü ember is legyen.
Oröme teljék benne a nap minden
órájában minden bajtársának. De neki
is azokban. '

Biztos kezü, ió lövő, hü bajtárs.
Tanultak Kolumbusz példáján. Ott

fent ne legyen morgás, meg lázongás;
, Nem is volt.

Ép így válogattak ki a kutyaíogat-
mestert, a hajóácsot, az ezredszabót,
a szakácsot, az expedició tudományos
részének vezetőjét, Weyprecht sor-
hajóhadnagyot. a katonai parancsnokát,
Payer főhadnagyot,

Minden ember szakmájának első
szakembere. De a lélek vidámsága a
tudásnál előrebb való követelmény volt.

Pap nem kellett. A bibliáslelkü Wey-
precht tartotta- abibliaórákat, Payer
főhadnagy pedig párját ritkító egyházi
szónok volt. Istenért, hazáért!

Orvos azonban kellett.
,Wilczek gróf a bécsi egyetem egyik

európai hírű orvostanár barátját kérte
meg, hogy ajánljon neki orvost, aki
olyan legyen orvosnak, mint amilyen
puskásnak puskás a JÓhan.

Kenőeset - is tudjon fölrakni, meg
nyelvet nézegetni, pulzust fogni, az
expedició növénytani és álattani tu-
dományos részét ellátni. De főképen
a lelket tudja melegen tartani.

Az orvostanár. a maga fiatal asz-
szisztensét, dr. Kepes Gyulát ajánlotta.
De vesztére. Maga sem vált meg szí-
vesen ettől il- kedves emberétől. A

bécsi asszonyok m~g éppen Ielhábo-
'rodással. tiltakoztak Kepes dr. beha-
józása er~n. '

Kep~s azonban - lehet, hogy egy
időre jól lakott az asszonyokkal -
nem engedett. Ment. Annál kedvesebb
lesz a viszontlátás.

Hát az volt.
És a valamikor Európán végig ün-

nepelt fiatal férfi, ma már csendes,
elfelejtett öreg úro Az expediciónak
egyedüli magyar tagja és egyedüli élő
tanuja a Ferenc József-föld felfede-
zésének.

Ezt is kőrűlbelűl úgy fedezték fel,
mint Kolumbusz Amerikát. Nyugotnak
indult, hogy keletre érjen az Iridiákra.
A Tegetthoíf hajó meg északnak indult.
Az' Atlantióceánból kellett volna a
Behring-szoroson át Amerika nyugoti
és 'Azsía keleti csücske között a Csen-
desóceánba jutnia. 'De nem Szibéria
partjai felett vítorlázva, hanem torony-
irányt neki vágni az északi Jegesten-
geren keresztűl. '

Az elfelejtett öreg úr ma nyugal-
mazott altábornagy orvos, a magyar
honvédségnek volt orvosfőnöke és
igazán magára maradt magános ember.

- Édes fiam, ha milga néha fel nem
keresne, már nem lenne kivel beszél-
getnem sem.

Vagy harminc éves ismeretség, talán
barátság köt hozzá. Sokat jártunk
együtt a nagyvilágban, sokat beszél-
gettünk és mindíg tiszteletben tar-
tottam azt az elzárkózottságát, amit
azokkal szemben tanusított, akik benne
az érdekes északsarki utazót keresték.

- Sok hó volt -ott, nagyon sok. -
Kitért a faggatók elől.

- Más semmi?
-;- De igen. Sok jég, nagyon sok jég.
Es a kiváncsiskodó már mehetett

is odébb.
,Egy nyári estéri azonban, vagy négy

öt évvel ezelőtt megint együtt, sétál-
gattunk az Erzsébethid-kávéház táján.
Elmondtam neki, hogya soproni lice-
umnak 'volt tanítványából. Dux Lajos-
ból lett báró Dóczy' Lajosnak, az
idősebbik Andrássy Gyula bizalma-
sának levelezését a bécsi kiváló pub-
licistával _Winternitz Edével az egyik
nagy bécsi lap kőzzétette és az egyik



levélben azt írta báró Dóczy, hogy:
mennyire hálás vagyok a kedves Kepes

. doktornak, amiért a bécsi társaságba
engem bevezetett.

Érdekes ez a vallomás. Báró Dóczy
Lajos, a.diplomata nem pártfogójának,
Andrássy Gyulának a révén, hanem
a kis magyar orvos révén jutott a
Wilczekek, 'Schmolkák, Chiumeczkyek
körébe és báró Dóczyt, a kiváló magyar
költőt és írót a bécsi írói körőkbe
megint csak dr. Kepes vezette be. Az
öreg úr nagyon megindult Dóczy Lajos
poszthumusz hálálkodásának ahallatán .

. - A holtak hálásabbak, mint az
élők. Velük mindíg el lehet beszél-
getni. Bevezettem Dóczyt a bécsi írók
körébe is. A pestiek közül csak egyet
ismertem. Ez az egy felér a bécsivel
minddel. Amazoknak már a nevét is
elfelejtettem és a Jókaival töltött
rövid idő még most ötven esztendő
után is kedves emlékem; -

A fülemben érzem még ma is azt
a kellemes melegre temperált hangját.
Mint mikor csellón játszanak a kőzép-
hangokon. Es az a biztató és biza-
lomteljesnézésü kék szem és az a
mosolygás, az nem mese, az igaz.

Akkor jöttem haza az expedicióval
és itthon a 'Vigadóban két felolvasást
tartottam, inkább szakszerüt, amiről
a Hon terjedelmes és igen rokonszen-
ves hangú birálatokat hozott.

Felmentem a szerkesztöségbe, hogy
megköszönjem az érdemem en felül
való hiriapi fogadtatást. A köszőne-
temmel Jókaihoz utasítottak, aki
mindjárt fogadott is. .

Figyelmesen hallgatott. Aztán kér-
dezősködött. Tudós volt az. A Horisz-
tikából, zoologiából, ősélettudomány-
ból, földrajzból úgy kérdezett, mint a
professzor a rigorozáló diákot. Azt hit-
tem, én mesélhetek neki ujat abból, amit
végig éltem. Ö' tőle hallottam- én ujat.

Nem is ez érdekelte a költőt. Fiatal,
voltam, szívesen nevettem, örültem,
ha más. is nevetett velem. Az ember
érdekelte. Az ember abban a rend-
kívűli helyzetben, ott fent. Tud-d ott
más lenni, mint itthon? '. '

Lukinovics Antenak a dolgai érde-
keltek, meg az öreg Carlsené, a sztaro
norge klipa íeszta-é, az öreg norvég,'
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kemény szikláé, akit Norvégiaban szed-
tünk fel hajókalauznak. Aztán érde-
kelte az öreg hajóácsnak a temetése,

.' meg a Klotz .Ióhan esete.
Ma már én se tudnám úgy elmon-

dani az Ante dolgait, mint akkoriban.
Ez a dalmata matrózfiú nekem volt
a felcser-inasom. Mikor megszabadul-
tunk a bajból, váltig nyaggatott. hogy
adjak neki orvosi diplomat. Tud ő any-
nyit, hogy ott lent Obrovazzában a
morlákok közt elkél orvosnak.

Mindíg kidobtam. De egyszer majd-
nem kötélnek álltam. V-ardöben, Nor-

. végia legészakibb partján tettek ben-
nünket partra eszkimóruháinkban. Ante
került-fordult a városban, már jött is
vissza vadonat uj bársonynadrágban
és esernyővel. Elém állt, megfordult
a tengelye körül. Most csak- nem tu-
dok ellentállni. '

- De most csak lesz diploma Doktor?
Micsoda gyulajováncai körorvos ala-

kot csinált volna ebből a tolnaiak gau-
diumára Jókai, ha nem került volna
sorra a Klotz .Ióhan esete is, ami még
Antenál is jobban érdekelte.

Ez így volt. Carlsen az öreg norvég
bennünket Weyprechten kezd ve ~gé-
szen az Antéig igen nagy megvetéssei
kezelt. A .maga sísegő, pösze, fogatlan
kiejtésévei Schla vinervolk gyüjtőnév
alá foglalt össze mindnyájunkat.

Harminc évig járta a .Iegestengert.
Vezette a fókavadászhajókat a jég-
mezők közti csatornákon. Minket is ő
vezetett. Vagy három hétig mentünk
folyton előre. Akkor egyszerre csak
elkiáltotta magát: vissza!

Nem lehetett vele megértetni. hogy mi
nem vagyunk Iókavadászok, nekünk
parancsunk van, hogy előre menjünk.

- Dummesz Schlavinervolk, hol-
napra belagyunk és többet innen nem
kerülünk ki.

Igaza volt. Bánta is ő, ha vele
együtt mindannyian oda pusztulunk,
csak neki legyen igaza. Ezt minden
reggel, minden este diadallal harsogta
a fülünkbe.

-. Úgy-e megmondtam, dummesz
Schlavínérvolk-l .

Az egyik ember odapusztul a jégen,
a másik máglyára lép boldog öröm-
mel: nekem van. igazam!

8
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Ott állt a Tegetthofí befagyva a

nagy jég közepén. Azaz csak hittük,
hogy áll. A nagy jégtábla .-a maga
iéghegyeivel, völgyeivel, tavaival uszott
lassan északnak, keletnek; nyugatnak,
keresztül-kasul a nagy vízeken. Vitt ben-
nünket a nagy jég, mely lehetett akkora
mint Magyarország, talán kétszer ~k-
kora is, talán kisebb. Nekünk a végte-
lenség volt. A jég már kiemelte a víz-
ből a Tegetthoffot. Allt mint a száraz
dokkban, mát: oldalt is kezdett dülni
a maga súlyától, meg a jégtorlódástói is ..

Fogytán voltak már a készleteink.

dűl leszek, még 'harminc-negyven esz-
tendőre - ennyit szánt magának -
elég lesz a mi szén, töltény, kétszer-
sült marad. Már be is költöztem a
parancsnoki kajűttbe.

Csakugyan a mindíg vele hordott
János evangélista képét már ki is'
akasztotta a tiszti kabinban.

Weyprecht is a lelkére beszélt,
Payer is. Minden hiába. Meg!pagya-
ráztak neki, hogy elpusztul a hajó,
többet nem vergődik ki innen soha.

.Ióhan ezt mind nagyon jól átgondolta .
-' Az még soká lesz. Még mindíg

Menekülés a Tegetthoffról.
Payer Gy. "Az osztrák-magyar északsarki expedíció" című müvéböl.

nem olyan gyor~ elpusztulás, mint a
mi önökre vár. En maradok.

Megborzadtunk. Még gondolatnak is
szörnyű. Ott fent az örök télben, néhány
ezer kilométernyire emberiakta földtől,
egy pusztulásra ítélt hajón: ember.
Egyetlenegy, magános, eleven, fiatal
ember.' Hiszen még arra is elhült a
lelkünk, mikor a hajóácsnak a jég-
hegybe vágott sírjára gondoltunk. De
'ez legalább maga nem tud róla. .

Robinsonnál ott volt a meleg nap,
Péntek, a kecske, a zöldelő fák, a
tenger zúgása, az, emberjárta tenger-

.ben a remény. Es ez a csökönyös

Weyprecht és Preyer elrendelték a
visszavonulást.

- Úgy-e mondtam! Hát most jobb
így) oh, du dummesz Schlavinervolk.

Ot csónakot felraktunk öt szánkóra.
A csónakokat megraktuk kétszersült-
tel, tölténnyel, konzervvel, értékesebb
műszereinkkel, gyűjteményeinkkeL Az-
tán befogtuk a kutyákat, magunk is a
nyakunkba vetettük a hevederes is-
trángot és amint indulni akarunk, oda
áll elénk a .Ióhan, búcsuzkodik : ő

nem jön velünk.
- Éri nem indulok neki a biztos

halálnak. Nekem magamnak, ha egye-



német itt maradna a reménytelenségben
és még kurjogatott is hozzá, hogy milyen
szépen fog ő itt vadászni, zavartalantil í
imádkozni í aludni és harmonikázni.

- .Ióhan l -' szóltam hozzá bucsú-
zóra - mi most elmegyünk. Haza
megyünk. Haza. Aztán elmegyünk a
Landliba. A Landliban majd azt kérdik
tőlünk, hogy hol hagytátok a .Ióhant ?
Tudod, hogy mit mondunk nekik? Azt,
hogya ti .Ióhantok gyáva, lusta kutya.
Biztos lehetsz afelől, hogy ezt mondiuk.
Isten áldjon meg .Ióhan I

- Doktor, magának igaza van! Halt!
Már repült is le a zsákja a hajóról

és a nyakában a szeritképpel szaladt
utánunk, belefeküdt az istrangba és
húzta a szánkót kegyetlenül és kurjo-
gatott bele az ismeretlen útba, a kutyák
meg csaholtak hozzá. ._

Egyszerre vidámabb lett az egész'
északi sark ettől a bolondos frátertől.
Mi meg hálásak voltunk hozzá. Ha
ránk nem ijeszt, nem is éreztük volna
az ijedtség elszállásának kellemes nyu-
galmát. Még megindultan vettünk volna
búcsut a magára hagyott Tegetthofftól.
Ellágyultunk volna. Oh du dummesz
Schlavinervolk!

Jókai mcsolygott. Kőnnyedénelöre-
dült két karját gyengén behajtva, az
asztalra támasztotta. Az arcomra volt
függesztve a nézése, de éreztem, hogy
nem engem néz. Valahova a mcssze-
ségbe keresztül rajtam. .

Aztán újból kérdezett. A Kliesch
hajóács temetéséről. Meg hogy hogyan
tévedtünk el, mikor :a temetés után
a jégsírtól visszaindultunk a hirtelen
leszállt ködben a hajóra. Pedig haj-
szálnyi pontossággal állítottuk be az
iránytüt. Csakhogy a föld mágneses
sarka irányában, magasságában vol-
tunk. Ott gyenge támaszték aziránytü.

Csak most, ötven évvel ltésőbb ta-
láltak fel a németek a repülőgépek
részére valami készüléket. amelyiknek
a segítségé vel az iránytü a mágneses
sark vidékén is el tud igazodni.

Aztán megint féloldalt dült székében
a költő. Osszefonta a karját amellén.
Akkor láttam egyszer életemben. Rám
azt a benyomásttette, hogy szeretné,
ha már nem lennék itt. Vagy inkább
mintha bocsánatot kérne a házigazda

~ I
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figyelmével, amiért ő most már nincs itt.
Menni akartam.

Mos] ő járt már ott fent északon.
- Es éreztek Onök ott félelmet?

Úgy-e nem?
- Nem. Soha egy pillanatra nem.

Mindíg azt a végtelen nyugalmat, amit
itt lent csak azok kóstolhatnak meg,
akik a megfagyás előtt állnak. Ott
minden mindcgy. Ott nincs izgalom.
Ott nincs mohóság, Ott Isten fia az
ember. Kivéve természetesen a .Ióhant.

Ez egy kicsit csiklandós ügy volt,
ez a .Ióhan, Féltem, hogy Jókainak
ismert szemérmes lelke visszahuzódik
töle. Oe annyira elkacagtarn magamat,
hogy a költő követelte, hogy: ki vele!

Megpróbáltam.
Jöttünk, szánkáztunk, csónakáztunk,

Húztuk a szánkót, húztuk az evezőt.
Emelgettük a csónakos szánjainkat a
jéghegyeken keresztűl, a jégmezőkön
át, amiket öles ekevasakkal sz ánto-
gatott keresztül-kasul valami fehér-
szőrü harsányi ördög.

Nekem mint orvosnak hazajövet is
állandóan ellenőriznem kellett, hogy
jól műkődnek-e az életszervek ?

Pulzustapogatás. öltse ki a nyelvét,
látatágulás, térdreflexek. Nagyszerűerr
müködtek azok' az életszervek.

Még a .Ióhanéi is. Semmiféle fehér
bevonódás, lepedék nem volt a nyelvén.
Ami a bizonytalan emésztésnek biztos
jele lett volna.

Pedig hát a .Ióhan ...
r' Soha nem lehetett rajta látni, hogy
mit, hogyan, mikor csinál csónak szélén,
jég hátán. Csak a járása lett mindíg
nehézkesebb abban a bö, jól záró
eszkimóruhában.

Sejtettern. hogy mi történik itt.
.Ióhannál életszervvé organizélódott
az eszkimó nadrág. Az ámbra-cethal
negyedik gyomrának a szerepét szánta
annak. Az expedició legértékesebb'
biológiai eredménye volt ez, .

De szólni nem szóltam a dologról.
.Ióhan utóvégre jól érezte magát. Miért
rontsam az örömét? Es én sem akar-
tam, hogy kiszédüljünk a csónakból,
ha fel kellene boncolnom ezt az ámbra-
cethalat a negyedik gyomrával.

Elég volt rriár az is, amit a ruha
hasadékjai sejttettek.

,
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. Jókai mcsolyogni kezdett. Eiőre-

hajolt. ,
- Es?
- És? - Vardőben .Ióhan félre-

hívta Aritét és elvezettette magát oda,
ahol Ante a bársonynadrágot vette.
Talán még lesz ott eladó? De csak
siessünk Ante, siessünk! Majdnem el- És most olvassuk·el csak Mikszáthot!,
ro~totta az ünnepélyes fogadtatásunkat Hát elhiszi azt valaki, hogy Jókai
az a szerencsétlen .Ióhan at új nadrág Vernét akar utánozni? Hogy meg
beszerzése előtt. akarta mutatni, hogy ő ilyet is tud?

- Úgy kell önnek Doktor Úr! Miért Fia volt a maga korának, aki nem
csalta el onnan felülről ezt a Galiba tudott, nem is akart elzárkózni a maga
Pétert? Miért nem hagyta ott? Ker- korában olyan hatalmas lendületet vett
gessük vissza a huncutot. természettudományos megismerés elől.

Ezután a beszélgetés után egy-két Belekapcsolódott az exakt tudomá-
hónapra indult meg Galiba Pietro nyokbá, de nem a monisták elbiza-
naplófeljegyzése, jelent ;r..eg folytatá- kodott Iölényességével, hanem a dualiz-
sokban az Egész az északi pólusig mus eszme- és anyagvilágából képzelt
regény. A hangulat, amely az elbe- el olyat, ami valóság volt és valóság lesz.
szélő, a leíró részeken végig vonul, Verne csak lépegetett a tudomány
tökéletes. A mindenre vállalkozó, a nyomában, Jókai az utat mutatta. Verne
mindenre kész, a' mindenre elszánt, már régen le van tárgyalva, Jókait újra
'a magát Isten kezében tudó ember meg újra kell felfedezni.
nyugodalmas, vallásos hangulata. Sze- A tudomány - maga Mikszáth is
rettern volna mostanában még egyszer elismeri - sok kérdésben már a nyo-
elolvasni. De ebben a nyomoruságos mába jutott Jókai vágtató fantaziá-
időben - a kommun utáni első esz- jának' Valamennyiben ... ?' Ehhez idő
tendöben volt -- kőlcsőn kőnvvtárakra kell. Csak engedjünk időt a tudo-
vagyok 'utalva. Ennyire jutottunk. Ha- mánynak, majd valóság lesz minden,
ragszom, nem lehet .Iókai kötetet kapni. amit Jókai álmodott."] , "
Mindet elkapkodják az emberek. De ha Galiba Péter pedig nem érdemelt
aztán meggondolom, hogy hiszen jól van mást, mint hogy Klotz .Ióhan képében
ez így, ahogyan van, megint nem ha- elkövetett büneiért visszaálmodja őt a
ragszem már. Jó az, ha Jókait kap- kőltő az elhagyott Tegetthoffra.

----- Otth Tamás.

kodják széjjel az 'emberek. Jó az!
Egyszer már segített az'életre vissza--
téríteni bennünket, az 'országot. Má-
sodszor is m~gint csak az Ö álmaiba
menekülünk. Atálmodni ezeket a ret-
tenetes. napokat.

* *

Háziipar -a_haza szolgálatában.
"Az ember igazgatja az Ö dolgait, de Isten az, ki az ő kezemunkáit megáldja; hiáb an a munka

s fáradság az Isten áldása nélkül." Bornemissza Anna: "Gazdasági Naplója,"

A nehéz idők mindenha nagy férfia-
kat teremtettek.

A nagy férfiak homlokán sugárzó
fény azonban a háttérben mindíg egy
női arcra hullt, kinek nemes jelleme,

. szépséges lelke volt az áldott őstalaj,
hol a gyermekifjú naggyá nőtt.

A naggyá nőtt férfiéletek csatákat
nyerhetnek, országokat dönthetnek a
mélységbe, vagy menthetnek meg a
mélység szélén. A legragyogóbb sikér

. is azonban légvár csupán, ha nincs
sziklaerős alapra építve. E sziklánál

erősebb alap a láthatatlan kezek mun-
kája, 'az a sok ezernyi-ezer lanka-
datlan, szívós munkában összeforrt kéz,
melyek mint acélszemecskék fonódnak
egybe s melyen a világot rnozgató
események mint biztos alapon épülnek.

A nagy idők így nemcsak nagy
férfiakat termeltek, de termeltek ki-
váló nőket is, kik az idők nehéz
folyamán mindíg megérezték. rnikor
kell ,a puha kezeknek tettre lendülni,
s a történelmi eseményeknek biztos
alapot teremteni.

*) Jegyzet. Most e sor-ok átnézésekor olvasom Norbert Casteretnek, apárisi Sarbonne világhírű tanárának je-
Ientését amontespani barlangtavak. folyók átkutatásáról. Ha nem hinnék .Jókaíban, elálmélkodnám. Nem tud az igazi
költö álmodni olyat, ami ne lett volna már, ne lenne még valóság. - Jókai Galíba Péter néven mutatja be hősét. A
montcs pani hős Norbert Casteret 1anár néven mutatkozik be Jókai csak a nevet költötte. A többi igaz. -h--sf
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A magyar nők a legnagyobb vesze-

delem idején rnutatták meg legjobban
. nagyszerű elhivatottságnkat nemcsak

azzal, hogy munkába álltak, de meg-
érezték Istennek útmutatását is, hogy
forrón szeretett édes, szép hazánknak
mikor, miben lehetnek legf\agyobb
szelgálatára.
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Kardot ragadott, buzogányt for- .

gatott - ha kellett -, a kis kemény
őkől s az erdélyi fejedelem-asszonyok
áldott emléke ma is mint ideál él·
velünk élő, érző, igazi magyar király-
néra vágyó, aggódó szívűnkben.

Imádságos könyvet nyújtott a szom-
jas lelkeknek a reformáció asszonya

A szövöszéknél. .
- A Luther-Naptár részére rajzolta: Dr. Seheller Oszkárné eziíl. Manninger Edith, -

Ha az idők forgása úgy kivánta,
parányi tű villant az ódon apátságok
hűs homályában s készűltek a kereszt
jegyében a dús himzésű, drága tem-
plomi ruhák. .
_ Majd kódexek szépen rajzolt betűit

rótták a középkorban halvány, gyönge
ujjak esztendőkőn át, dolgozva halk-
szűrkén il messzi jövőnek.

s Isten országának munkálásával, a
műveltség terjesztésével tettek mér-
hetetlen szolgálatot ' áldott nagyasz-
szonyaink. ,

Földet hasított, kaszát vett kezébe
.a világháboru szegény asszonya" s
kötötű villogott még a gyermeklányok
kezében is a háboru zord telein.

-Íly sokoldalu munkába állított min-
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ket gyönge nőket a mi szeretőrneny-
nyei Atyánk s tett eszközül a haza s
mindenek előtt családunk szelgála-
tában. Mert ez a nő legelső s legfőbb
hivatása. •

Ez az ő Istentől való szent elren-
deltetese.

A nemzeti lélek megmozdulása újult
erő'vel ragyogtatta fel nemcsak a csa-
ládi-élet szépségét, hanem az ezt
körül ölelő, éltető otthonokat is.

És ezekben a nagyszerű otthonok-
ban serénykedett az a sok ezernyi-
ezer apró női kéz, melynek láthatatlan
munkáján. mint biztos. alapon állt ezer
esztendőn át e hon. •

Mert ezek a régi otthonok valóságos
kisbirodalmak voltak, hol a ház asz-
szonyának fáradhatatlan, munkás keze
a gazdálkodás, kertészkedés és ház-
tartás minden ágátmintaszerűvé emelte.

Ezekből a munkás várkastélyokból
és udvarházakból hajtott ki és szők-
kent szárba a nőszorgalorn egyik leg-
szebb és legnasznosabb virága: a házi-
ipar.

A háziiparnak azt a leleményes
sokasá-gát, melyet ősanyáink űztek,
ma már elképzelni sem tudjuk.

Az agyagipar nagymérvű űzése,
cserépedények gazdag díszítése, tűz-
helyek építése, papir-, űveg-, gyertya-
és szappan készítése, nyüstök, bordák
előállítása, szőnyegek, takarók szö-,
vése, kötése, szalmakalapok fonása,
művirág készítése, az egész udvar-
népnek felső- és alsóruhával való
ellátása mind, mínd a nők gondja és
feladata volt.' .

E kor jóval megelőzte a híres néger
apostolt: Booker Vashingtont, ki mű-
veiben "faj ának megváltását a kézi-
munkában látja."

Es megelőzték, az indiai mozgalmak
nagy vezérét; Gandhit, ki az angol
erő és iparral szembe a "benszülöt-
teknek valósággal" vallásos kőteles-
ségéve teszi a háziszővőszékek fel-
karolását. A nagy 'Indiai városokban
nyilvános tereken elegetik 'az idegen
szövetből készült ruhákat s a jórnódu
és előkelő osztályok is visszatérnek
az egyszerű hindu szövött ruhák vise-
letéhez. ,. .,

Nálunk a XVL században a szővő-
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szék egyetlen házból sem hiányoz-
hatott. Ekkor még csak gúzsalyo's há-
zaikban szőttek, ,fontak, varrtak, hi-
mezgettek. Telekiné Bethlen Kata
grófnő már 1743-ban szővőtelepet

.létesít, hol .Jakodalmi kelengvét szővet
skófiumos himzéssel."

Es az udvarház példája kiterjed, a
kis faluba is s nincs olyan szegény
asszony, ki a házában szűkséges fehér-
nemüt és felsőruhát ne maga szönné,
fonná, varrogatná.

Később a nőknek egazdaságilag
annyira fontos háziipari munkáját las-
san elfojtotta a hatalmas gépek zaka-
tolása.

De jött a nagy nemzeti szerencsét-
lenség. s a magyar asszonyok újból
megérezték. hogy e szerencsétlen-
ségben mivel tehetnek féltve-féltett
édes hazánknak legnagyobb szelgálatot.

A lánglelkű Tormay Cecil szavára
szövetségbe léptek a nemzeti érzés
lelkes asszonyai s szeretett kormányzó-
nénk őfőméltósága a várban, tartott
első' 'szövőtanfolyamon maga állt a
szővőszék mellé.

Életre kelt hát újból, új erővel e
kedves, hasznos háziipari ág, s ma
már újból:

I

"Perreg a rokka,'
Kattog a szék,
Jövöjét szövi
A magyar nép,"

S bár számtalan faluban is müködik
már a Mansz szővőműhelye, mégis el-
enyészően kevés a magyar szöttes a
nagy szűkséglettel szembe. Mert kevés
a fáradhatatlan lelkes nő, akik derék
falusi asszonyainkat szüntelen biztat-
nák, hogy ezzel nemcsak magunknak
segítünk, de szelgálatot teszünk vele,

,lerongyolt hazánknak is.
Hogy annyival kevesebb vásznat

kell ellenségeinktől vegyünk, ameny-
,nyit mi szorgalmas ujjainkkal előterem-
tűnk. '

S bár szemre tetszetősebb a fényes,
ragyogóra kidolgoz ott és agyonmán-
golt gyári vászon, de a mi egyszerű
házivásznunk erősebb, tartósabb, szebb
és kedvesebb a mi lelkünknek, mert
az a mienk, A mi földünké. A mi
vizünké, a mi multunké, melxen a jővő
épül fel.



Kutas Kálmán.
*) A szövőszék s más munkák meghonosítása érdekében legcélravezetőbb' a Magy~r Asszonyok

Nemzeti Sziiuetsége helyi fiókjának megalapítása s ez ügyben érintkezés a vezetőséggel.

Munkába hát magyar asszony test-
véreim!

Ne adjuk szegény, beteg pénzünket
idegen boltokban, idegen rongyokért.

Ne álldogáljunk órák hosszát a
szomszéd kapuban, üres beszélgetés-
ben ölve a drága időt. '

Ne induljunk az űresszívű, semmit-
tevők lebeszélése után. A kedvünk
se szegje a kezdet ezer nehézsége.
Fogjunk neki bátran, vidám szívvel,
tettre készséggel.

S Istennek gazdag áldása lesz mun-
kánkon.

Ha el tudja látni az az igénytelen
tót asszony egész háza népét saját kezű-
leg font, szőtt lenvászonnal. gyapju-
ruhával, de még a téli botasnak való
gyapjuszövettel is.

Ha képes az igazán tunya termé-
szetű oláh asszony a legszebb szőtte-
sek, sőt szőnyegek szövésére, hát csak
mi, Istentől gazdagon megáldott okos,
szorgalmas magyar 'asszonyok ne ért-
sük meg, hogy ez' nekünk is szent,
parancsoló kőtelesség, melytől az or-
szág jövője 'függ.

Dolgozzunk teljes erővel, vidám
szívvel s minden munkánkba vigyük
bele egész égő, )ájó, imádkozó ma-
gyar lelkünket. Epen e háziipari ágba
vihetünk be legtöbb nemzeti érzést
gyönyörű váH'ozatu motivumaink által.
Hiszen a, mi népművészetűnk kifogy-
hatatlan kincses kamra, melyből erőt'
s ihletet meríthetünk időtlen időkig.
Régi magyar varrottasaink, himzéseink,
csipkéink, színes szőtteseink előtt bá-
mulva áll a külföldi ember.

A balatonend~édi állandó csipke-
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verő tanfolyam gyönyörű vert csip-
kéit, mely fölött a falu leányujjai mint

'pillangók röpködnek s hol a munka
reggel Bibliaolvasással s hozsánna
zengés sei kezdődik, örömmel veszik
Amerikában. De különb is százszor
a csehcsípkénél, pedig az a vert csipke
hazája. _

.A buzsáki tanfolyam színes rátét-
munkái, A rábakőzi gyönyörü fehér
himzések. A hetényi áttörések Régi,
mentaillatu mesterkélések A tömött
erdélyi varrottasok. "I~ásután való
párnacsupok." Karikás, liliomos, po-
haras szálonvarrott, vagdalásos, lyuka-
tos, búzaszemes shányféle még, mik-
nek magyar nemcsak színe, fénye,
formája, de magyar a lelke is.

Oh asszonyok, asszony testvéreim :
Szeressünk míndent, ami a mienk,
Széressük szívós, égő, makacs szere-
tettel, mert az a mienk, ami ősanyá-
inké, ami multunké, amelyen a jövő
épül fel. '

Es szeressük asszonyszívünk egész
melegével szegény, elnyomorított ha-
zánkat, melynek most legnagyobb szol-
gálatot azzal teszünk, ha romokba
heverő gazd as águnk parancsoló sza-
vát megértve, a magyar háziipart teljes

.erönkkel Ielvirágoztatjuk."]
S míg kezűnk 'serényen tettre len-

dül, ne feledjük:

... "Az ember igazgatja az
ő dolgait, "de Isten az, ki az
ő kezemunkáit megáldja j hiá-

. ban a munka s fáradság az
Isten áldása nélkül." •

Szenteh Dezsőné.

,-

,

Nem az a szép, miért ma lángolsz.
De holnap elfelejted ;
Mit fog valód s eleiti gyorsan
Miként a könnyű 'pelyhet. '

Nem az a szép, mi bút szioedben
Nem hagy, ha elveszíted
Es vissza azt sohse séoárgod,
Mi egJlkor Ielheoüett.

t

A szép.
De .az a szép, mi látoa többször
Mindegyre szebb, s a képe
Szioedben él, s bár tárgya eltünt:
Hevülsz tovább is érte.

,Mert lelke van valódi szépneh
És vonz, ha szép a lelked -
Csak egyszer lásd: sóvárogsz utána,
S többé el nem felejted.

I
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Gizike papája, a nagytekintélyű
egyházfelűgyelő úr tréfált is vele:
"Kalapod' ugyan kettő is v,an, "édes
fiam, de fejed egy sincs. Ugylátszik
a szíveddel együtt azt is Gizikenél
hagytad."

A VII. osztályban, abban a hitben,
hogya VI-ban van, egy negyed óráig
az első keresztes háboruról magyará-
zott a francia forradalom helyett. De
azután kivágta magát, mert nem esett
ám a feje lágyára. - "Bemutattam a
francia nemzetet a vallási rajongás
tetőpontjain j most lássuk, hová ragadta
a tüze az ellenkező irányba.", Nem
tudom, egyik-másik nebuló nem sej-
tette-e mégis, hogy Bouillon Gottfried
és Robespierre egy kalap alá helyezé-
séért a Gizike nevetős kék szemei a
felelősek?

É's hogyan járt a Sommer Nácival
(aus Kis-Sáros] ? Ez a Iurkó a Ill.
osztályban folytonosan zavarta fecse-
gésévei azt a szelid, jó Bilkey Lacit.
Pista professzor végre kifakadt: ,,,Te
Náci! Te nem való vagy tisztességes
társaságba.' Állsz ide rögtön mellém !"

Az Endersz-vendéglőiében az "ifju
és öreg sasok" asztaltársaságában
Gallér Gábor a kollégája tréfált, is
vele: "Aztán Pista, ha nászutra men-.
tek, el ne feledd, hogy megházasodtál !
Nehogy csak egy bilétát válts!"

Feledékeny .házaspár.
- Humoreszk, de valóságos történet is. -

. Dr. Feledy Pista, az eperjesi kellé-
giumban a 'történet és magyar iro-da-
lom tanára valóságos kistudós, pedig
még csak huszonhat esztendős. Úgy
tele van a lelke történeti anekdótával,
verssel, szálló igével, hogy az idéze-
tek minduntalan bugyognak belőle, ha
kell, ha nem kell. Az eféle pedig ra-

, gadós, mint a bárányhimlő. Hát lesz
is ebben a kis elbeszélésben annyi
idézet, hogy a betüszedő nem is győzi
előszedni a fíókiából a sok idézőjelet.

.Magam is mindjárt azzal kezdem:
"Eltűnk rőgős határain két géniusz'
vezet." Már tudniillik a szórakozott-
ság és ikertestvére a feledékenység.
Különösen a tanárnépségnek hü uti-
társai ezek. Az oregének mindíg, de
néha a fiataljának is. Az előbbiekből
magam is láttam már egy pár dísz-

~ példányt, talán. . . a tükörben is.
Nekünk öreg tanároknak, állítólag.:

annyira megtelt a fejünk tudománnyal,
hogy már a világ gondja és ~iusága
bele se fér. S talán folytonosan pályánk
gyö'nyörűségeip, például a dolgozat-
javításon merengve, ébren is a boldog
álmok rózsás utját járjuk.' -

A fiatalja pedig ráadásul azért is,
mert talán beleesett a Petőfi-féle "sötét
verembe". De ezt a Feledy Pistánál
inkább rózsaszínűnek nevezhetném.

Tessék elhinni, olyan édes kis lány-
,ért, mint Szeless Gizike, a Pista meny-
asszonya talán még rni is el tudnánk
veszteni a fejünket. Tizonnyolcesz-
tendejének űdeségében, aranyhaiával,
ártatlan égkék szemeivel, remegő orr-
cimpácskáival s azzal a, "pici piros"
ajakkal - mintha csak Amor istenke
biborszin kézíjját látná az ember -
valóságos kis földre röppen!' mennyei
kikelet.

Hát odáig is' van ám a Pista tanár
úr tökéletesen. Gőzölög a feje s leg-
jobb szeret födetlen, fővel járkálni,
'kezében a kalapjávat Es a minap nem
úgy ment-e Gizikéékhez a Magyar-
utcába - vajjon hogy is hívják ma? -,
hogy a világos kalapja a kezében, a
barna kalapja meg a fején volt?

Künn van már a három Órás kis
házaspár az állomáson, indulóban a
Karinthiai Alpokba, a Wörthi-tóhoz.

, Mentek volna a Tátrába szivesen, de
az annyira tele van ismerősökkel. Most
inkább mennek messze-messze! Inkog-
nitó l mint a fejedelmek szoktak. Ők
is azok: A boldog szerelem országá-
nak gyönyörü királyi párja.

Erdeines bennük gyönyörködni.
Pista, a bogárszernű szép barna fiú,
olyan daliás, mintha nem is jámbor
tanár, hanem civilbe öltözött huszár-
főhadnagy volna. És hogyan rásimul
a karcsu termetére a világos barna
felöltő, a Bodnár-szabó remeke. Har-
minc forint ért csinálta havi részlet-



fizetésre. Még csak két részlet van
belőle tőrlesztve. A kabát 81t'o-edrész-o
ben még tulajdonképen a Bodnár uré,

Es .a kis tanárné I Milyen szép és
milyen elegáns I Ha én letudnam irni
a ruháját I De ilyet nem tanítanak
Heidelbergában. i Különösen a csipke-
galléros drap felőltője I 'Mintha nem
is női szabó keze, hanem költő, vagy
.művész hajnali álma alkotta volna meg.

Hát ne is féljünk, hogy Pista két
jegyet -ne váltson. .Hisz ott áll mellette
a pénztár ablaka előtt, aki három
órával előbb megfogadta, hogy "hol-
táig el nem hagyja". Ugy látszik szó-
rul-szóra meg akarja tartani az esküjét
és még a pénztár ablakához is el-
kísérte. Vagy talán annyira szerelmes
a Pistájába, hogy arra a két percre
se tud elválni töle ".

Ott sétál egy fiatal pár Krumpen-
dorfból a Wörthi-tó felé. Hisz ez a
Gizike meg a Pista I Karjukon a két
ismerős felöltő'. Veldenbe készülnek
délutáni hajókirándulásra, Gyönyörü
az idő, de az anyáskodó kis menyecske
nem engedte. hogyafelöltőket otthon
hagyják. Rosszabra fordulhat az idő I
Pista hát szót fogadott.

Pista I Pista I Három napos házas
vagy és már hová jutottál? Hiába I
Az asszenynép már csak anyáskodik
a bölcsőtől a sírig. A bábuia, a babája,
a férje, a gyermekei fölött .. , mint-
napamasszony pedig a vőm uramat
fogadja édes gondjai alá. Korán jöttek
ki. A Möwe hajó csak félóra mulva
érkezik. Leültek hát a parton "a sze-
relmesek padjá"ra, fenyves-liget rejte-
kébe. Előttük a tó : vize oly kék
;,mint a Gizike szép szemei" idézte
Pista a szíve teljességéből. Azután
egy másik idézet is kibuggyanik a
lelkéből:

'"A folyamba tekintettünk
És alattunkés felettünk
És bennünk is a menny volt,
Szívűnkben szent tüz lángolt"

[Kisfaludy Sándor.]

Elmerengtek. elbeszélgettek. Miről?
.Minek mondanám. Az öregek ugyis
tudják. A fiataloknakjpedig még nem
szűkség tudniok . . . Es - ezek még
jobban tudják.
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Éles fütty I Itt a Möwe I Felugranak, ,

szaladnak, beszállnak l Már ott szeli
a kis hajó a bibor habokat.

Szerencséjükre kevés az utas. A
hajó elején két tábori széken háttal
a: publikumnak, egyedül vannak a ter- '
mészettel. Es' nem zavarja őket. Vele
rokonnak, sőt egynek érzik magukat.
Ahogyan Pista idézi a saját verséből.
mert Ő' poéta is ám:

"TUkör nekünk e táj tündéri képe,
Belé tekintünk s látjuk önmagunk."

De a természet is gyönyörködik ben-'
nűk s velük érez. Az öreg ég szinte
megfiataledik s Pista példájára, Ö meg
a saját hitestársának, a tónak kék
szemébe meríti tűzes szemsugarait.
Csak úgy pirul' a tó arca. Ezer és
ezer vérszin rubin sziporkázik le a
hajó kerekeirőL A fehér villák lomb-
'rejtekűkböl kiváncsian kandikálnak a
fiatal és az öregebb szerelmes párra,
"Legmesszebbről merengve , néznek a
mármarosi bércek", ah'ogyan Pista,
idézte. Illetőleg a Karavanka havasok
csúcsai, ahogyan a földrajzi tudomány
tanítjá.
, Pista el van ragadtatvav ., Gizi-

kére néz. <,» és ijedten felkiált: \"Az
Isten szerelmére, hol van a Ielőltője-?"

A kis szórakozott 'a szerelmesek
padján feledte I

Halálos döbbenet borúlt a kis szí-
vecskére. "Jaj I mit \ mond' majd a
mamácskám 1"

És a zord férj ajkán kirőppent az
első kemény szó, Az első, pedig' már,
vagy még csak három napos házasok.
Persze ez is idézet volt, Shakespeare "
után szabadon: "Feledékenység, asz-
szony a 'neved 1"
. Megremegnek a szörnvűségre a fí-

I nom orrcimpák, lefelégörbül a rózsás
ajak. A hosszú szempi1lák alól két·
drága gyöngy csillan ki. Majd aláhull '
s utána a többi.

De •azután védekezik és kezdődik
a borzalmas szócsata : "Pista I minden-
nek maga az oka 1" Mert hát, tetszik
tudni, a házasélet alkotmányos élet s
a férj - miniszter mindenért - felelős.
Azért is, amit feleség ő felsége tett.

"Hát igen I maga a hibás I .Miért
bókolt annyit s miért. nézett rám olyan

, .
"
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ábrándos an !" "Ennek meg maga az
oka .. Miért olyan szép ?" De abba ha-
gyom e szőrrryű háboruság leirását.
Hiszen, hogy Pista versét idézzem:·

"Hangszerem nem tárogató,
Vészek madara: .
Merengésre hívogató
Lágy kis fuvola."

Ekkor Pistának eszébe jutott, hogy
ő nemcsak férj és tanár, hanem had-
vezér is: tartalékos tiszthelyettes a
szekerészeknél. "Elő amenetrenddel.
Csináljunk haditervet ! Mária Wörth-
ben kiszállunk. A Neptun hajó azon-
nal megérkezik Velden felől. Mi túj

itt az ég.. és a tó belea atkozn~ a
harcba. Ok már jobban értik a mód-
ját. Régi házasok.

Az ég Pista pártján van. Felhő-
redőkbe vonja haragos szemöldökeit
s szél-nyelven sűvíti újra s újra, idézve
Jókai után: "Milyenek a nők! Milye-
nek a nők! Milyenek a nők!" .
I A kis tó persze Gizikét védi. Es
pedig ősi asszonyi hadakozási mód
szerint támadva védi. Pístáról semmi
rosszat se tud. Eperjes messze van.
Hát a saját férjét támadja. Mert amit
egyik férj elkövet, azért minden férj
felelős .'

Vaszary János: Részes aratók.

Argonautálc visszatérünk az arany- Fejére idézi szegény égnek, amit
gyapjuért, illetőleg a kedves kis ka- két ezer esztendővel ezelőtt elköve-
bátért." Rögtön idézi is Goethéből : tett, .mikor még Jupiternek hívták.
"Tett s gondolat, egy pillanat!" Pedig van ám sok bűne. Tessék csak

Fűtyöl a Möwe. Partra ugranak." elolvasni a mithologiából I .
Fűtyől a Neptun. Beszállnak. A kis habgyerekek is beleavatkoz-

Hej de szomoru utazás. Szóval ugyan nak. A hab fiuk a papa, a hableányok
nem csatáznak már í belefáradt a szí- a mama partján vannak. Locsognak,
vűk. De a szemek, a bánatos és szernre- csobognak,' toporzékolnak, még egy-
hányó tekintetek annál többet mond- más habsörényébe és belekapaszkod-
tak, mentűl inkább hallgattak. nak. A parti villák ijedten meglapul-

És a természet? Mint a Zrinyiász- nak. A hóhegyek, az öreg, jó házi-
ban az égi s földalatti hatalmasságok, barátok diszkréten elvonulnak.



Végre belátja az ég,' hogy az utolsó
szó úgy se lehet az övé. A világ' te-
remtése óta volt-e csak egyetlen egy
példa, hogy" az utolsó szó nem asz-
szonyé lett volna?

F elhő mőgé bújt hát selhallgatott.
A habok tovább nyugtalankodtak.

Még az, ör,eg Neptunt is .kihozták a
lelki egyensúlyából. De végre ennek
eszébe jutott, hogy ő nemcsak hajó,
hanem római isten is és pedig épen
a habok ura. Hát rosszalólag megló-
bálja kéményfejét, haragosan megrázza
füsthajzatát és csak ennyit buffant ki,
idézve a saját szavait Vergilius Ae-
neiséből : "Quos ego." Ez röviden azt
jelenti magyarul: "Ha al nem hall-
gattok rögtön ti rusnya habok, hát úgy
oldalba teremtelek a háromágu szi-
gonyommal, hogy holtig arról koldul-
tok ti nyavalyások."

Lássátok diákgyerekek. milyen cso-
dálatosan tömör" a latin nyelv. Hát
tanuljátok szorgalmasan, Meg is ijed-
tek a habok, mint Pista diákjai, ha,
haragos an rájuk pillant, "És lőn egy
percre általános csöndesség", hogy a
János jelenéseiböl idézzek. A tó olyan
sima lett "mint a tiszta lelkiismeret".
Idézte Pista Petőfi után szabadon.

A Neptun kikötött. A két fiatal
reménytelenül, Pista idézete szerint
"mint a csűgedt madarak", megy a
szerelmesek padja felé. Ki mosolyog
ott rájuk ? A kis kabát. S még idéz
is. Es pedig, mint egyházfelügyelő
leányának kabát jához illik, a Bíbliából,
Természetesen a Károli Gáspár for-
dítása szerint, szabadon: "Mit féltetek
engemet, óh kicsiny hitűek."

Boldog a kis ményecske, Kipirul a
halvány arcocska. Pista kegyesen meg-
bocsát, Ferenc József híres szavait
idézve: "Vessünk fátyolt a multakra".
Gizike felveszi a kabátját, mert egy
kicsit hüvösebbre fordúlt az idő, a
rövid vihar után. "Vegye fel maga is
édes !" Pista szót is fogadna, mint aféle
jól betanított férjhez illik, de ... hol a
kabát? A szerencsétlen a szócsata, a
tervcsinálás és a hirtelen partraszállás
izgalmai között a Möwén feledte.

Ki tudná leírni gyötrelmeit! Én nem.
Ehhez új Dante kellene, a pokol kín-
jainak "Mesterdalnoka" .
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Különben maga Pista foglalja őssze

a legtömörebben szíve bánatát: "Es
. még törlesztést Iizetgessek Bodnár úr-
nak olyan kabátért. amire ráillik a I

híres városligeti sírkő felirata :"F uit "
(volt).

A "hét tőr" mellé, ami szívét át-
járta, nyolcadikul kis töviskének Gi-
zike szúrta be ezt a Shakespeare és
Pista-féle idézetet: "Feledékenység,
férfi a neved."

Ráadásul még ingerelte is, egy ked-
ves menyecske-barátnéja szavait idéz-
ve: "Na Pista, erre mondjon idézetet,
ha tud?" '

Ha épen csak "erről van szó, akkor
Ine féltsük Pistát. Miért magyarázta
volna Bánk-bánt az iskolában, ha
eszébe nem jutna: "Nincs a teremtés-
ben vesztes, csak én."

De hát huzzam-vonjam-e a dolgot
tovább? Kedves nőolvasóim úgy meg-
sajnálnak szegény Pistát, hogy bele-
fájdu Ina a "zíVÜk. Hisz eddig is úgy

'játszottam az idegzetűkőn, mint va-
lami nekivádult modern hangverseny-
müvész a zongorán.

Hát megnyugtatok mindenkit. Meg-
érkezett a Möwe. A tábori szék tám-
láján ott feküdt a felöltő boldogan és
némán.

Látták-e valamikor, hogyan örül egy-
másnak két sárosmegvei "svihák", ha
messze idegenben találkozik és f~l-
ismeri egymásban a rokon lelket? En
láttam akárhányszor. De ilyen örömet,
mint ezé a két sárosmegvelé volt: a
professzoré és a kabáté, még én se
láttam. Ürömükben, olvasóim szeren-
cséjére egy kis időre még idézni is
elleledtek. '

A rövid kettős vihar után helyreállt
a tökéletes családi békesség. "En
tizenkilenc vagyok, maga meg egy
híján husz." Ezzel pecsélte jneg a
bekeokmányt Pista tanár úr. Es nem
ebben rejlik-c,' a házas élet "európai
egyensúlyának" a főtitka? Megbocsá-
tunk, mert magunk is bocsánatra szo-"
rulunk.

E boldog kis idill láttára a másik
házaspár is kibékül. Az égre szivár-
vány röppen fel, a béke ősi jelvénye.
Rá visszaragyog a tóról az a hosszu
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aranyhid, amit a lenyugvó nap sugarai
építettek tükörére.

A nagy csöndben a kis parti villák.
ujra előmerészkednek lombfátyoluk
mőgűl. A Karavánkák is jelentkeznek
gratuláló látogatásra. De a legnagyob-
bik és Iegöszebbik, öregsége jogán
erre a gyengéd korholásra is bátoro-
dott : "Ej, ej, öregek! hát érdemes azt
a csekély néhány százezer esztendőt,
ami nektek még hátra lehet, ilyen
perpatvarokkal rővidíteni ?"

Pista vonta -Ie a tanulságot a tör-
ténetből, idézve Shakespearéből : "Min-
den jó, ha jó a vége!"

Aztán ő is felvette a kedve~ fel-
öltőjét. Nézd, hogy röpül egymás kar-
jába kapaszkodva a négy eperjesi j a
két kabát és a két gyerek! .

A bokorban, a szerelmesek padja
mögőtt megmozdul valami. Két szárnya
van. Bizonyosan madár. Mosolygós
gyermekarca van. Kezében ijj. "Amor
vagy fe, szívgyújtcgató. "

Hamiskásan néz a fiatalok után. Ő
rendezte ezt az "isteni szinjáték'tot,
mely tragédiával kezdödőtt és vig-
játékká szelídült.

Es ő mondja a visszavonhatlanul
utolsó idézetet ebben az elbeszélés-
ben. És pedig - mivel a klasszikus
Rómában, az ö hazájában, már az
ilyen .kis gyermek is tudott latinul,
mint Amor ő pőttönsége - hát lati-
nul : "Amantium irae amoris integratio"
vagyis : .

"Szerelmesek csatározása,
Szerelmüknek meguju!,ása."

Szigethy Lajos .

. 1

Tükördarabok az elmult év történetéből."

- 1923 aug. havától ·1924 szept. haváig.

Összeállította: Figyelő.

Az elmúlt fentjelzett idöszak 'képét is, mint annak eszköze. A kenyér biztosságá-
a múlt évben is tetszéssel [íogadott hoz azonban csak a lelki, az erkölcsi megszi-

t , módon úgy nyújtjuk, amint az élet-... lárdulás útja vezet. Semmi sem bizonyítja ezt
" jobban, mint az a körülmény, hogy nemzetünk

felfogásunknak tükörlapján egységben, csak akkor juthatott el a billiók felé rohanó
részint pedig elaprozódásaiban meg- gazdasági továbbcsúszás megállításáig s a meg-
jelenik. Talán lesz benne itt-ott ismét állapodás, megsailárdulás és emelkedés kez-
valami tanulság. detéig, amidőn már az erkölcsi jogrend és józan

belátás terén minden rosszmájú, elgáncsoló tö-
Mít mutat effészbé'n a tükör? rekvés ellenére is már megbizható bb és szi-

6 lárdabb képet mutatott.
/Van ugyan még sok homály és folt is a Már a mult évi krónikás rajzunkban meg-

képen, de mintha már élesebb, határozottabb, emlékeztünk arról, hogy Bethlen István gróf
kidomborodóbb kezdene lenni. Mintha már kormánya míly óriási erőfeszítéseket tett abból
nem vibrálna minden annyira a szemünk előtS a célból, hogy a beteg és , a teljes elértékte-
sa' köd lassan-lassan oszlanék I s reményünk lenedéshez ' száguldó pénzünk helyett még 'a
lehetne arra, hogyha nem is gyorsan, de biz- rettenetesen lezüllött gazdasági viszonyok
tosan tisztultabb és derültebb lesz előttünk kőzött is vásárló értékü csere eszközt szerez-
jövendőnk látóhatára. Sok-sok jelenség azt a zen egészségesebb- pénzben nemzetünk szá-
megértést 'vetíti lelkünkbe, hogy végre vala- mára. Ehhez pedig egyedül a jővátételi bizott-
hára eljutottunk már a kijózanodás kezdeté- ság részéről a zálogjogok felfüggesztése s ez-
nek a kezdetéig, De csak eddig és résen kell után pedig a külíöldí kölcsön biztosítása ve-

• lenni minden egészséges szívnek, hogya Sátán zetett.
ezt a szép és [ó kezdést ismét el ne ronthassa ! Nem méltányolhatjuk _eléggé azt a szivós-

ságot és lankadatlan kitartást, amit Bethlen
Magyarország a megszilárdulás István gróf miniszterelnök és kormánya a

útján. ' rengeteg nehézséggel, a külső és belső elgán-
csolásokkal s aknamunkákkal szemben tanu-

A külföldi kölcsön'ügye. A nemzeti meg- sított, .úgyhogy miután a jóvátételi bizottság
• erősödés nélkülözhetlen alapfeltétele ugyan a a fontosabb állami jövedelmeket felszabadí-

lelkiekben, az erkölcsiekben rejlik, de azért totta a zár alól, a népszövetségi bizottság már
a gazdasági élet rendjének, felvirágoztatásának - 1924 március havában megkezdhette Buda-
a biztosítása szintén sine qua non, azaz okvet- pesten közvetítő előkészítő munkáját, a kor-
lenül szűkséges tényező gyanánt áll előttünk, mány elkészíthette az ujjáépítésre vonatkozó
mert az ember nemcsak az Igéből, hanem ke- törvény javaslatot, s a nemzetgyűlés azt április
nyérrel is él, lévén néki a lelkén kívül teste 18-ikán, nagypéntek hajnalán némi móddsítás-



sal harmadszori olvasásban is elíogadta. Május
24-ikén már megalakult a Magyar Nemzeti
Bank, melynek elnökévé a kormányzó Popo-
uits Sándort, nevezte ki, kormánybiztosává
pedig Szalóky Alajos pénzügyi államtitkár
lett. A népszövetség magyarországi főbiztosa
az ujjáépítési programm végrehajtásának ellen-
őrzése és keresztűlvitele biztositása érdekében:
Smith Jeremiah, amerikai bankár, aki rokon-
szenves egyéniségé"el elviselhetőbbé teszi szá-
munkra a gyógyulásunkra szolgáló keserű or-
vosságnak a lenyelését.

Az elégedetlenkedök, a mindenhez jobban
értő bírálgatók, a Ielíorgatásra hajlamosok be-
szélhetnek akármit, az mindörökre igazság
marad, hogya külföldi 250 milliós aranyér-
tékü kölcsön biztosítása a Bethlen-kormány
részéről Magyarország megmentésének rnáso-
dik nagy ténye gyanánt· fog majd szerepelni
nemzetünk történetében. Enélkül pénzügyileg
még alább csúsztunk volna, mint Németor-
szág. Ezt pedig nemzetünk nem bírta volna
már úgy ki, mint Luthernek és Kantnak ha-
zája. Jött volna a teljes felfordulás s ezután.
a végpusztulás. Ezt jó lesz tekintetbe venni.

A földreform mint nemzeti erősödésünk
egyik eszköze. Az elmúlt esztendö szilár du-
lási jelenségének tekintjük azt is, hogya nem-
zetgyűlés a földreformnoveílát is tető alá jut-
tatta. Osztálynézőpontok és egyéni érdekek
ezt a kérdést is külőnbözöképen foghatják fel
és bírálhatják megj a végleges döntésnél azon-
ban azt kell nézni, hogy mi válik a nemzet
javára. Ez az érdek pedig azt parancsolja,
hogy szaporítsuk a nemzet védelmére és fenn-
tartására alkalmas polgárok számát. Senkinek
sem szabad figyelmen kívűl hagyni a mostani
alkalmatos időt, mely a földre vonatkozó szociá-
lis reformok tekintetében ment a szélsöségektöl.
Az elégedetlenkedök mennyire máskép beszél-
tek s mennyit engedtek volna a kornmunizmus
idején?! Tehát mindent módiával j nem szabad
felednünk, hogy új idők- felé megyünk, új
Magyarországot akarunk. A nagybirtok meg-
szüntetéséröl nemzetgazdasági érdekből nem
lehet szó, de több kisgazdaságra van szűkség
a többtermelés lehetőségeinek biztosításával a
nemzetfenntartás és védelem érdekében.

A bomlasztás gyengülő tünetei~ Már
gyógyulunk, de egészségesek még nem vagyunk.
Ezt mutatják azok a részben jóhiszemű, reális
alap és erő nélküli naivságból, részint pedig
a jobbnak és többnek adását, ennek lehető-
ségét számba nem vevő meggondolatlanságból,
lelki tülíütőttségböl származó kísérletek, melyek
a megszilárdulásra reális eszközökkel törekvő
korrnányzatot 'a sötétbe, a bízonytalanságba
ugrással az útból eltenni akarták. Az egyik
kisérlet a nemzeti siker minden reális bizto-
sítása nélkül a .bajorországi horogkeresztesek
mozgalmával volt kapcsolatban 1923 nov. elején,
a másik pedig éppen akkor robbant fel Buda-
pesten annak az épületnek a kapújában, amely-
ben 4 francia követség volt elhelyezve, amidőn
a kormány a külföldön már az alaposabb re-
ménnyel kecsegtető munkálatokat végezte a
kölcsön biztosítása érdekében. Az első a vállal-
kozókra kudarc cai ~égződött, a második pedig
alkalmat szolgáltatott komoly hozzáfogással az
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előző bombamerényletek kiderítésére, a tet-
tesek :elfogására. Csongrádon ugyan még de-
cember végén megismétlődött a bombázó
egyéni-, illetve szervezet-vállalkozás j de az
erélyes fellépés a bombavetések birodalmában
azóta 'csendet teremtett.

A zavaró jelenségek közé tartozott az .április
hó második felében Budapesten kitőrt nyom-
dászsztrájk s a németországi bányamunka be-
szüntetéssel egyidőbe, május elejére eső magyar-
országi makacs bányászsztrájk is. Nagy ne-
hézségek 'után ugyan sikerült megegyezéssel
mindkettőnek véget vetni. Ezekkel az esetről-
esetre történő megoldásokkal azonban a nagy
szociális probléma, amit sem a kommunizmus,
sem ennek enyhébb fajtája, a szociáldemo-
krácia, sem pedig az Ú. n. keresztyén-szocia-
lizmus, sem semmiféle más kormányzat meg-.
oldani nem tudott, elintézve még nincsen,

Popovics Sándor, az új "Magyar Nemzeti·
Bank" elnöke,'

Nem is a politika, nem is bárminő az emberi
ész által kifundált gazdasági rendszer fogja ezt
megoldani, hanem az a szellem, mely világ-
hódító útjára már újból megindult, mely már
itt is, ott is feltünedezik: a lélek, mit a sza-
badító Jézus küld ismét a világba új ember
teremtésére, hogy az életviszonyok is az' Al-
kotó rendje szarint megújuihassanak.
~~Jövőnk megerősödésének mühelyei.
Nem annyira az dönti el jővendönket, ami
ma a fórumon folyik, - bár a végzetes hibák
itt is jóvátehetetlen helyzeteket teremthet-
'nek. - hanem különösen az, hogy minő szel-
lemben és eredményekkel megy végbe a jö-
vendő magyar generáció szellemi s erkölcsi
nevelése. Zajtalanúl bár, de jelentékenyen
fontos munka ment végbe e téren az elmúlt
esztendőben is. A cserkészet ügye, mely -hi-
vatva vim arra, hogy új irányt, a hízó és al-
kotó lélek megszületésének a szolgálatát vigye
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bele pedagógiánkba, benső, lelki értékére nézve
fejlődőben van. Az a diadal, amellyel a magyar
cserkészek, mint Amerika és Anglia után a
földkerekségen az elsők, a koppenhágai cser-
kész-világversenyről hazajöttek, hazánk bizo-
nyos szebb jöv{; H jelenti. Fiuk, csak legyetek
résen I Előre! Nagy jelentőségük van a Pintér
Jenő budapesti főigazgat,ó által kezdeménye-
zett középiskolai tudományos versenyeknek,
amelyeknek másodikát a budapesti iskolákra
vonatkozóan 1923 dec. 20-ikán, a vidékre is
kiterjedően pedig május 29-ikén tartották meg.
E nemes mozgalorn jelszava az, hogy fölényüuk
a müveltségben lesz a mi igazi diadalunk.

A testnevelés és a középiskolák reformja is,
mely az eddigi humanisztikus gimnázium és
reálískola mellett egy új iskolatypust hozott

Smith Jereiniah, amerikai bankár,~a
magyarországi gazdasági újjáépítés

főbiztosa.

létre a reálgimnáziumban, az elmúlt esztendő
alkotásaihoz tartozik és Klebelsberg Kunó gróf
vallás- és közoktatásűgyi miniszter nevéhez
fűződik. A jövő nemzedék oktatására és ne-
velésére vonatkozó mozgalmakban csak arról
nem szabad megfeledkezni, hogy az elmebeli
képességek művelése mellett az érzelemvilágá-
nak gazdagításáról. a nemes és egészséges al-
kotó fantázia s az akaraterő fejlesztéséről sem
szabad megfeledkezni, mert éppen az a baja
ennek a mai világnak, hogy ezeknek hiányá-
ban a szivét, a nemes lelkét veszítette el az
emberiség.

Változások a kormányzatban. A poli-
tikai életnek az elmúlt esztendőben az egyes
nagyobb összecsapások és ellentétek ellenére
is kevesebb zökkenője volt, mint az előző
esztendőben Ez is a fokozatos megszilárdulás

jele. Egyes alakulások azon han szűkségessé
tettek némi változást 'a miniszteri székekben.
Az újjáépítéssel kapcsolatos belső harcok ide-
jén, az adózás és belső kényszerkölcsön ügyé-
vel kapcsolatban a kormánynak személyi ál-
dozatot kellett hozni a nagyérdemü Kállay
Tibor pénzűgyminiszterben, a kibontakozási'
terv lényegének a megtar tásával. Helyét Ko-
rányi Frigyes, az előző pénzügyminiszter fog-
lalta el és Kállay Tibor, a kőlcsőn ügy le-
bonyolítása körüli teendőkre vonatkozó meg-
bizatással, a pénzügyminisztériumban továbbra
is megmaradt.' A közélelmezési minisztérium
megszüntetésével ennek miniszterét, Bud
Jánost is a régi szakkörére vonatkozó meg-
bizatással szintén a pénzűgyminisztériumba
osztották be. Még nevezetesebb változás állott
be Nagy Emilnek a pénzügyi kérdésekre vo-
natkozóan az ősszkormánvétól való eltérése
miatt az igazságügyminiszteri állásáról tőrtént
lemondásával. A megüresedett igazságügymi-
niszteri székbe a kormányzó Pesthy Pált, a
nemzetgyűlés volt elnökét nevezte ki. Egy'éni-
ségeben evangélikus egyházunk kincsesházából
nagy szellemi értéket vitt magával éppen a
legtöbb erkölcsi s jellembeli tartalmat kivánó
igazságügyminiszteri székbe, aminek tanúbi-'
zonysága .;. más hitét tiszteletben tarló erős
és bátor evangélikus hitvallása, a felekezetek
közötti békére, az igaz benső vallásosságra és
egyháziasságra törekvése, mély haz afisága,
me ly éppen az evangéliomi' vallásosságból
táplálkozva, hazánk n~gy bajának egyik Iő-
okát -- egyik nyilatkozata szerint - abban
látja, 110gy nemzetünk lelkileg beteg. Ebből a
betegségből pedig csak egy orvosság tud ki-
gyógyítani: a tiszta evangéliom. A íökérdés
most csak az, hogy ki tudja ezt belevinni
jobban az életbe, mi-e, avagy más egyház?
SOhase bántsa tehát a "Magyar Kuliúra"
Pesthy Pált azért, mert senkit nem sértve és
nem támadva a miniszteri székben is hű evan-
gélikusnak merte magát vallani s az evangé-
liumhoz hű akar maradni.

Ezzel a kérdéssel kapcsolatban e szakasz-
ban még csak azt jegyezzük meg" hogy hazánk
csak úgy haladhat tovább a megszilárdulás
útján. ha egyes veszedelmes elemek a vallási
gyűlölet vallástalanságával és keresztyén telen-
ségével, mint tűzcsóvákkal lángba nem borít-
jáJf ezt az országot.

Vigyázzunk! Nagy a veszély 1 De erős a
hitünk, 'hogyegyeseknek veszedelmes játéka
és kedvtelése a magyarság zöm ének szellemi
és erkölcsi műveltségén, józan belátásári és
valódi keresztyénségén, krisztusí érzületéri
megtörik.

Vitézzé avatás a Margitszigeten. A
magyar tükörkép nagyon hiányos volna, ha

.meg nem emlékeznénk arról a margitszigeti
lélekemelő ünnepségről, mely alkalommal'
Horthy Miklós kormányzó, mint a "Vi,tézi
szék" választott fökapltánya háromszázhuszon-
kilenc tisztet ils ezerkilencsaázhuszonkilenc
legénységi hőst avatott vitézze. A vitézi rend
intézményét kezdettől fogva a magyarság jö-
vendő megerősödése zálogául tekintettük. ~
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Veszteségeink jelesekben.
A megemlékezés e helyen több elhúnyt je-

lesünkröl legyen a mi részünkről az igazság
szavának megzendülése sirjukon, az ö részük-
ről pedig életük, munkájuk intése mi hozzánk
az élet számára. ' .
, Rákosi Viktor, a magyar humor és magyar

hazaszeretet istenáldotta müvésze is elhallga-
tett. Évtizedes küzdelemben viaskodott vele
betegágyán a pusztulás, a test összeomlott, a
lélek' tiszta fényében ragyogott tovább. Utolsó
szívdcbbanásig alkotott ez a lélek, melynek
örök derü és mélységes fajszeretet jutott osz-
tályrészül. .

1860 szeptember 20. született Ukkon és
bátyja, Rákosi Jenő révén korán belekerült
az írói körökbe, A Budapesti Hirlapnál érte
el népszerűsége tetőfokát. Csillogó humora,
merész ötletei, a kis polgári élet alakjainak .
meleg szívü, tréfás je.llemzése, valami örök

.Fiatal jókedvű világfelfogás mindenki számára
kivánatossá tették Sípulusz írásait: A magyar
humor művelésében Jókainak méltó folytatása
volt. Kar, hogy neki nem akadt méltó köve-
tője és idegen utánzások vannak forgalomban
eredeti magyar termés helyett.

De nemcsak humoros írásaiban volt nagy.
Mélyebb hatású hazafias munkák évtizedek
alatt nem jelentek meg, amilyenek voltak "Az
elnémult harangok" és "A korhadt fakeresz-
tek". Egy nagy magyar lélek -né mult el benne
is, veszteségünk annál nagyobb, mert helye
betöltetlenül áll. '

Papp-Váry Elemérné korai halála szíven
szúrt mindenkit, aki az ő hitvallását a saját
hitvallásának tekinti.

A Magyar Hiszekegy költőjé, aki súlyos
megpróbáltatásunk idején kiáltásunk at a mély-
ségböl nemes ihlettséggel öntötte szavakba,
aki halhatatlanná lett, rnert+egv nagy pilla-
natban együttdobbant szíve az egész nemze-
tével, fiatalon, váratlanul elment közülünk.
Nem tudta bevárni, hogy az, amiért fohász-
kodott, valóra váljék.

Papp- Váry Elemérné a felvidékről szárma-
zott, Kassán nevelkedett és Rákóczi főváro-
sának szelleme beleköltözött a szívébe, tar-
talmat adott nemes csengésű lelkének. 'Iro-
dalmi, munkáival korán figyelmet keltett, ver-
seit szívesen közölték mindenfelé, de akkor
érte el dicsősége delelőjét, amikor Magyar
Hiszekegy je pályadíjat nyert, ismeretessé lett
és beleköltözött minden magyar ember szívébe.

Az a reménység, amely Papp-Váry Elemérné
lelkében lobogott, ez tartja fenn közöttünk
emlékezetét. Nem hal meg minden az ember-
ből. Ami nemeset, nagyot tett és gondolt, az
emeli a halhatatlanság templomába.

Minden igaz magyart kivétel nélkül meg-
illető kegyeletünk mallett külön mint evan-
'gélikusok hálás rneghatottsággal gondolunk
arra, hogy a Magyar Hiszekegy evangélikus
magyar nagyasszonynak az evangéliom har-
matozta lelkéből sarjadt ki. Csak' sok ilyen
igazolásunJ<, legyen, más védekezésre és vitat-
kozásra ma sem lesz szűkségünk. Haladjunk
csak csendben, békével és eréllyel a mi utun-
kon tovább.
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Gróf Zichy Géza zongoraművész, költö és

zeneíró is eltávozott tőlünk. Elete azt mutatja,
hogya tehetséget még a katasztrófa sem tudja
útjában megállítani. 14 éves korában szeren-
esetlenség következtében jobb karját elveszí-
tette és balkézzel mégis oly zongorarnüvésszé
művelte ki magát, akit nemcsak e hazában,
hanem egész Európában a mesterek között
enilegettek Kűlőnleges tekintetben pedig a
balkézvirtuozitásnak a zongorán valóságos meg-
teremtőjévé lett. Zeneművei, közöttük "Alár"
c. operája is sikert arattak. Mint költő és
drámaíró is szép nevet biztosított magának.
1891-ben a magyar kir. Opera és Nemzeti
Szinház intendánsa volt, Nevezetes még arrói
is, hogy úgy hazai, mint kűlíöldi művészi útjai
eredményét teljes mértékben a jótékonyság'
és a közművelödés javára fordította, Mint nagy
emberbarát is az elsők közőtt foglalt helyet.

Pesthy Pál igazságügyminiszter.

A világháború rokkantjai mellett sem surran-
hatott el észrevevés és segítes nélkül az ő
lelke. A háborúban karjukat, lábukat veszített
hősöket tanítgatta. hogy épen maradt tagjaik-
kal miként pótolhatják a hiányzókat úgy a
maguk javára, mint a közéletben való hasznos
munkár a. A sok kitüntetésen kívűl, amely éle-
tében érte, legszebb jutalma azoknak tiszte-
lete, akik Gróf Zichy Géza kultúrális jelen-
tőségét értékelni tudják s azoknak hálája,
akiken segített. .

Mauksz:Kornélia haláláról már a "Mikszáth
Kálmán s a turopolyai s lóriyabányai papok"
c. cikkben kegyelettel megernlékeztűpk. Méltó
dolog azonban, hogy e helyen mint írónőt
is méltassukt Lelke a Mikszáth-családon kívül,
melynek jó "Nelka néni"-je volt, az iroda-
lom nak élt, Mindakettő szentély volt az ő
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számára, melyben igaz áhitattal, tiszta szívvel
é~ ~gé~z lélekkel áldozott Regényei, elbeszé-
lesei foleg a "Magyar Lányok" -ban jelentek
m~g. Ilyenek a: A fehér rózsa, Az ezredes
leánya, A regényhősnők, A kálosi malom re-
~énye, T~lálkozás hat év mulva, Ai ellenségek
es sok kisebb elbeszélése és szép meséje. Iro-
dalomtőrténeti nézőpontból azonban legérté-
kesebb a "Képek Mikszáth Kálmán életéből" c.
(1.Magyar kőnyvtár és Olcsó kőnyvtár] műve.
Hasonlóképen irodalomtőr ténatí jelentőségű
az a munka, amit a nagy író visszaemlékező
özvegye mellett a "Míkszáth Kálmánné vissza-
emlékezései" c. mű megírásában nővérével
együtt végzett.

Mi volt Mauksz Kornélia a Mikszáth-csa-
ládnak, arról kőnyvet lehetne írni. Nem kő-
vetek el indiskréciót, -' mert a Mikszáth-
család történetéhaz ez is fontos s eredeti adat,
-- ha idézem Ozv. Mikszáth Kálmánné hozzám
intézett levelének azt a részletét, melyben
kegyelettel. .szeretettel jó nővéréről ír: '

"Szegény jó nővérem halála megadta a végső
döfest a lelkemnek, Ö tartotta bennem a 'Iel-

zöttei úgy éltek, hogy holtuk után is kőzőt-
tünk maradtak I

Szab? Endre nevesebb írónk elhunytát sem
hagyhatjuk megemlítés nélkü!. Költészetében
ne~ ut~nzo~t st;nkit, haladt a' maga útján,
a.mIt ero, bátorság, lobogás, .merő gúny, sza-
tíra, a Ionákságokat kipellengérező s egészséges
bumor Jellemez, Idegen nyelvekből is fordított
főleg oroszból s különösen mint Dosztojevszki
regényeinek fordítója nevezetes.

"Patriarc?,ális protestáns író hagyott itt ben-
nunket Konyves Tóth Kálmán debreceni
ref. lel,kész halálával. Jeles ~gyházi szónok, jó
pedagógus, és kedvelt író volt, kinek nevét
novellái és versei mallett különösen Smiles
híres munkáinak: Onsegély, Takarékosság,
Jellem, Kötelesség címen magyarra átültetett
és magyar vona tkozásokkal gazdagított kiadásai
tették általánosan ismeretessé Irodalmi kö-
'r?kkel érintkezésben volt, benső, meghitt
viszony fűzte Tompa Mihályhoz, akivel leve-
lezést folytatott s M.ikszáth Kálmánt és Pósa
Lajost is barátai közé számíthatta. 87 éves

Vitézek felavatása' a Margitszigete'n. I

(Balról: a fehérmegyei gazdák csoportja i jobbról: a vitézzé avatás.)

ket. Beszélgettünk a multakról. Mintha sze-
gény jó Uram is velünk lett volna. Olvasgattuk
a könyveit. Folyton vele foglalkoztunk. Ugy
tünt fel az egész, -mintha most is közöttünk
lenne. Igy eltünt gyorsan 12 év a multba tel-
jesen elrnerűlten. . Most egyedül vagyok. Nem
találom a helY,~met.· Oda van .az én édes. jó

I testvérem .is., ,O mindnyájunk anyja volt. Ta-
nácsért folyamodott hozzá mindenikünk. O
igazgatta az egész házat s emellett írt szep
ifjúsági elbeszéléseket, regényeket. Utoljára
két kis unokámat neveIgette, azoknak mesél-
getett". .

Kegyeletünk, tiszteletünk lebeg e nemes, a
szó igaz értelmében evangélikus úrinő sírja
felett. Azt pedig hisszük, hogy az első napok
földhöz sújtása után a két nagy és nemes lélek
továbbra is beszél a férjét és nővérét gyászoló
elhagyotthoz. Tudom, hogy nemcsak a magam
nevében, hanem az egés7 nemzet lelkéből
szólok, ha azt mondom: Adja Isten, hogy tel-
jes egészségben hallja e hangokat a földi lét
enyhítésére minél tovább, mert az ő elköltö-

korában halt meg 1924 julius Iő-án. Édesatyja
K, Tóth Mihály szintén debreceni lelkész volt.
aki a világo si fegyverletétel után hazafísága
miatt évek ig a kufsteini vár rabja volt. Most
elhunyt fiát is erős magyarság jellemezte.
. A tág körben ismert nevő írók' közül meg-
halt Bródy Sándor is. Szép férfiú, robusztus-
testű izmos ember és nagy tehetség volt. Zóla
hatása alatt álló naturalista volt i az életet
komornak, nyersnek, a lobogó kiélés felé ro-
hanónak festi. Életfelfogása, mely az élet
célját a &yönyörben hedonisztikus értelemben
fogja fel. nem a rnienk, kik minden életnyil-
vánulás értelmét és értékét az új a magasabb
rendü életért folytatott küzdelemben látjuk.
Kár, hogy ez a nagy magyar tehetség a rom-
lás igazolása, a "nem lehel máskép", nem pedig
az -új élet ébresztgetese érdekében Schakes-
peare-szerűen festette az élet tragédiait. Sok
igazságot írt meg hűen, jellemzően, megka-
póan, de nem úgy fo gta fel az élet egészét.
hogy ezek az igazság o k, mint a maguk követ-
kezményeiveI az isteni igazságszolgáltatás bi-



zonyságai, a magasabb életrend felé haladás
szolgálatába álljanak. Ha. nagyszabású írói
tehetséget el is ismerjük, a jövendő útegyen-
getőjének irodalmi téren nem tekintjük s mint
embert sajnáljuk." hogy az új élet' hitének
hiányában halálos ágyán remegnie kellett a
haláltól és hogy a sírnál. a vallásos szertartás-
ban' nem tudott mást látni, mint üres cere-
móniát, ami nem kellett neki. '

Giesswein. Sándor (1856-1923.) kanonok:
praelátus, nemzetgyülési képviselő elhunytával
is sokat veszített közéletünk. Nagytudományú,
nemes, keresztyén lelkületű, szociális érzékü
békeapostol volt, aki a világbéke rnozgalmá-
ban s szociálpolitikai téren jelentékeny mun-
kásságot fejt-ett ki, s mindenütt .humánus gon-
dolkodásával és nemes érzelmével tűnt ki
Értékes tudományos irodalmi munkásságot
végzett. A sok egyesület kőzűl, melynek el-
nöke, vagy alelnöke, tagja volt, csak a Magyar
Béke Egyesület elnökséget említjük meg. A
Magyar Tudományos Akadémia pedig leve-
lezötagiává választotta.

Két magyar jeles tudósunk halála is súlyos
veszteséget jelent kultúrális életükre. Az egyik
eltávozott kiválóság : Szily Kálmán, a másik
Palágyi Menyhéri.

Szily Kálm~ műegyetemi tanár nagy jelen-
tősége elsősorban a természettudományok nép-
szerüsítésében áll főleg a Természettudományi
Közlöny megalapítása által. Ezenkívül úttör-ő
munkát végzett a nyelvtudomány terén is. Az
ő tevékenységének köszönhető elsősorbán is
a Nyelvtörténeti SZótár és a Magyar Tájszótár
megjelenése. Mint a Magyar Tudományos
Akadémia főtitkára, majd könyvtárosa szintén
nevezetes munk ásságot fejtett ki.

Palágyi Menyhért azok közé a tudósaink
közé tartozik, akiknek neve a külföldön ismert.
becsült, tisztelt, de idehaza. személyes okok
miatt nem tudott érvényesülni. Böhm Károly
után talán Palágyi Menyhért volt az, aki a
magyar filozófusok közül a legtöbb eredeti
gond'olattal tudta gyarapítani a bölcsészetet.
A legnevezetesebb munk ái : Az ész törvénye,
Madách Imre és költészete, A tér és az idő,

. új elmélete. A logika a válaszúton Kant és
Bolzano. Evek hosszú során Németországban
élt s itt írta főművét, melynek első része Natur-
philosophische Vorlesungen címen jelent meg.
Einstein relativitás elméletének támadói közé
tartozott. '

Németország nagy' válsága.
A Ruhr-vidék megszállásával szemben tanu-

sított német passziv ellenállás költségei pénz-
ügyileg lehetetlen helyzetbe sodorták Nérnet-
országot. Már 1923 augusztus elején íeltartóz-
tathatlanul megkezdődött a marka rohamos
zuhanása, mely csakhamar a milliót, sőt míl-
liárdot is értéktelenne tette. E 'rettenetes álla-
potokkal szemben érthető, hogy a szélső elemek
itt is, ott is magukhoz akarták ragadni a ha-
talmat. Szászországban 1923 novemberében
kommunista kormány alakult, Thüringiában is
győzedelmeskedett, de sem ott, sem itt nem
maradhatott hosszú életű. Erős, nemzeti tartal-
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mával még Hittler es Ludendorff, a nagy hadve-
zér, mozgalma volt a legméltánylandóbb, de ku-
darca az idő és világhelyzet meg nem értése
rníatt előttünk természetes. A nagy válság a
Stresemann-kormányt megbuktatta. Helyét Marx
foglalta el. Poincaré szélsőséges követelései
Németországgal szemben csak az ellenálló nem-
zeti konzervativ irányzatot erősítették meg,
amint azt a májusi választások eredménye rnu-
tatja, Az utána lefolyt francia választások ellen-
ben a békülékenyebb demokrata, szeeialista
irányzatnak adtak többséget. Ilyenformán ezen
a ponton is azt látjuk, hogy ha lassan is ér-
kezik, a józanabb belátás és megértés már út-
ban van. Németország' számára nemzeti néző-
pontból ugyan fogcsikorgató önmegtagadást je-
lentett a londoni megegyezés elfogadása, de a
honmentés érdekének' a megerősödés céljából
ezt az áldozatot meg kellett hozniok. A né-

Papp- Váry Elemérné .

metek azonban már mint erősebbek megtehet-
ték azt tiltakozásul a versaillesi parancs ellen,
hogy a nép szövetségbe nem léptek be;

Konferencíák, találkozók, szövetke-
zések az' ántánt körében.

Semmi sem mutatja jobban a versaillesi és
trianoni béke tarthatatlanságát, mint az a sok
konferencia, miniszterelnökök találkozása,. az
ide-oda futkározás, amelyekkel erőszakos úton
rnódon össze akarják tartani azt a szerencsétlen
tákolmányt, amely önmagától szétesni klván-
kozik .

.Az ántánt államai között különösen éles volt
az ellentét anémet jóvátétel kérdésében Anglia
és Franciaország között, kiilönösen akkor, amidőn
még Millerand és Poincaré voltak az uralmon.
A lényeges változás azonban úgy az angol, mint
a francia politikai rendszerben reménységet nyújt

9
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arra, hogy Herriot francia és Macdonald angol
miniszterelnök találkozása és megbeszélése Che-
quersben június 23-ikán kezdete ama békülé-
kenyebb európai atmoszféra megteremtésének,
amelyben ennek a háborúnal is rosszabb béke-
feszültségnek még a győzökre is káros hatásai
enyhülnek. Ajúlíus hó közepén kezdődött londoni
konferencia pedig már tényekben mutatta is
annak a belátását, hogy Európa közepén nem
hagyhatnak egy óriási beteg testet,' mert· ez

. beteggé teheti az egész földkerekséget j mert
a gerincagybénulás feltartóztathatlanúl tovább-
terjed, az egész testet beteggé teszi s a halál-
hoz vezet. Ki is adták már itt a jel szót, hogy
mos.t már csak az' egész Európára vonatkozó
egységes gazdasági és pénzügyi újjáépitésről
lehet szó. Ennek a jegyében született meg a
Németország számára szanálást és a jóvá tétel
rendezését biztosítani _ kivánó Dawes-féle ter-

MaUHSZ Kornélia.

vezet s az annak alapján létre jött londoni meg-
egyezés is.

A népszövetség szeptember havi genfi köz-
gyűlése ugyan még mindíg a reánk kénysze-
rített parancsok jegyében folyt le, de azért már
nagy haladás az is, hogy azon Gróf Apponyi
Albert és Gróf Bethlen István tárgyilagos, de
igazságot követelő bátor beszédei elhangozhat-
tak. Arra azonban még a népszövetség vezetői
nem mernek gondolni, hogy maradandó, szilárd
épületet, melyben af ember biztonsággal lakha-
tik, csak erős, jó, biztos fundamentumra lehet
emelni. No de nem baj, idővel majd ezt is be-
látják. Jó, hogy már eddig is eljutottunk.

Nem is kell azért megijedni azoktól az ér-
dekeltek által világgá kürtölt titkos szövetke-
zésektöl, szerződésektől sem, mint amilyenek

az olasz-jugoszláv, olasz-cseh es francia-cseh
. szerződések 'néven ismeretesek. Mindez egy-

előre azoknak a paktuma egymás között az el-
tulajdonított javak biztosítására, akik egy har-
madikat vagyonától megfosztottak. Majd eljön
az idő arra is, amidőn a kencon összevesznek,
amikor majd megint az a bizonyos harmadik
örül. Különben az olasz-jugoszláv szerződés
megkötése igen alkalmas eszköz volt arra, hogy
Olaszország Fiumét annektálhassa, ami fényes
ünnepségek között az olasz király jelenlétében
ment végbe. Fájdalommal gondolunk ugyan arra
is, de keserűségünkbe mégis némi enyhítésül
szolgálhat az a gondolat, hogyha már Adria
gyöngye nem lehet a mienk, akkor inkább
legyen egyelőre az olaszok é, mintsem azoknak
a birtokába jusson, akik meg akarnak fojtani
bennünket.

Feszültségek, kormányválságok és
forradalmak.

Kornoly bonyodalom tünetei rnutatkoztak 1923
szept. elején Olaszország és Görögország kö-
zött az olasz határmegállapitó bizottság meg-
gyilkolása miatt, mely csak ,al<kor simult el,
amidőn Görögország Olaszországnak az ulti-
máturnban követelt teljes elégtételt megadta,

Románia Oroszországgal jutott, feszült vi-
.• szonyba Besszarabia rníatt, mely itt is, ott is

háborus hangokat váltott ki,de tettre, még
nem került a dolog.

Amerika és Japán is ,éles ellentétbe jutott
egymással az Egyesült AlIamokban megállapí-
tott bevándorlási törvény rníatt, de Coolidge
elnöknek sikerült egyelőre a viszályt elsimí-
tania,

Új alakulast kezdeményező kormányuálságok
és lényeges változások voltak Angliában és
Franciaországban, rnindkét helyen a választá-

. sokban megnyilatkozott politikai közhangulat
következtében. Az 1923. decemberében tartott'
angol választásokon a konzervativ párt meg-
bukott s a Labour-Partie, angol munkáspárt,
vezére, Ramsay Macdonald let! a rníníszter-
elnök.

Franciaország közvéleménye is megúnta a
valóságos pallosuralmat a legyőzöttekkel szem-
ben, mely a franciáknak sem hozott jót s a
választásokon a mérleg serpenyőjét a demokrata
és szeeialista irányzat javára billentette. Nem-
csak Poincaré, az igaz béke rérne, hanem 'a
köztársaság elnöke, Millerand is megbukott.
Az új köztársaságí elnököt választó nemzet-
gyűlés Yersaillesben június 13-án Doumergue
Gaszton szenátusi elnököt választotta meg a
fraricia köztársaság elnökévé 515 szavazattal
Painléve 309 szavazatával szemben. Minden-
esetre megszívlelendő, hogy protestáns vallású
férfiura bízta a francia politikai közvélernény a
köztársaságí elnökséget, hogy az igazságot ke-
reső arany középúton haladva találja meg
Franciaország számára is az igazi békét és
nyugalmat. Gyors és lényeges változást ugyan
a mi javunkra ebből még nem várunk, de a
rni nézőpontunkból is azt, ami Párisban és
Versaillesben történt, a jövő fejlődésre egyre
jobban kiható fordulatnak tekintjük. -- Az új
francia rniníszterelnök, Herriot is kifejtett prog-



rammja szerint a békének a népek között
megegyezéssel törtértő megerősítésére törekszik,
Még sok nehézséggel, az előző politikai'irányzat
erős ellenállásával kell megküzdenie. Reform-
terveiből mit farag le az ellenállás és mit tud
megvalósítani, azt majd a jövő mutatja meg.

Jugoszláviában' sincs rendben minden, amit
a sok kormányválság mutat, amely hullámzá-
sokban ugyan eddfg a jól ismert öreg Pasics
maradt a felszin en, de e sorok irása alatt már
úgy látszik, mintha politikai pályafutását mégis
csak befejezte volna, mert a király Jovano-
vicsot bízta meg a kormányalakítással.
" Spanyolországban és Görögorsiágban forra-
dalmak voltak. Az előbbi országban 1923 szept.
közepén katonai forradalom tört ki s győzöd el-
rneskedett, mely azonban nem a kírályság, ha-
nem csak a kormány ellen irányult a' marokkói
kérdés miatt. Alfonz király Primo de Rivera
tábornokot bízta meg a kormányalakítással.
Görögország forradalma a királyságot megszün-
tette s köztársasági alapon szervezkedett, amelyen
azonban megszilárdulni még mindezideig nem

Doumergue Gaszton, a~ új francia köz-
társasági elnök a választás után.

tudott. Sok még a rendetlenség és zavar.
A Mussolini kormányzata alatt megszilái-

dulásnak induló Olaszországnak is meg volt
a maga zavara. A forradalmi úton ••kormányra
jutott fascizmus ugyanis nem tudta még any-
nyira természetévé tenni a jogrend feltételeit,
hogy egyes önkényeskedések elő Ile forduljanak.
Matteotti szocialista képviselő meggyilkoltatása
ennek következtében majdnem megdöntötte a
megszilárduló nemzeti uralmat, de Mussolininek
kormányférfiúi erélye még megmentette azt. A
teljes szilárdsághoz azonban még sok tisztu-
lásra s jog-erkölcsi megerősödésre van szükség.

Lázadás volt Albániában is. Az új török
uralom a szultánságot ugyan megszüntette, de
a kalifaságot, a mohamedán viÍlIási életre
vonatkozó főhatalmat még meghagyta s azt
VI. Mehemed szultán örökösére Abdul Medzsid
hercegre bízta. A politikai féltékenység azonban
a kalifában sem bízott, aki kénytelen volt török
földről eltávozni és Svájcba menekülní. Khina
is forradalmi zavargások szinhelye, Marokkó-
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ban harc folyik a spanyolok és benszülöttek kö-
zött. Bulgáriában is felújultak a.zavarok. Szóval
sok gyógyítani való van még ezen a világon.

Tokio és Yokohama pusztulása.
A világtörténelem egyik legnagyobb föld-

katasztrófája ment végbe Japánban, amidőn az
ország két legnevezetesebb városát, Tokiót, a
fővárost és Yokoharnát, a legvirágzóbb kikötő-
várost a földrengés s. ennek következtében be-
állott tengerrengés, szökőár és tűzvész teljesen
elpusztította, rengeteg emberáldozatot követelt
s a pusztító áradat egész városokat és falvakat
söpört el. Ez a csapás Japánt generációkra
vetette vissza. Igazán japán kitartás, fürgeség
és életrevalóság kell hozzá, hogy országuk
helyreálljon. '

Olimpiai versenyek Párisban.
Nemcsak a sport és atletika emberei, hanem

,az egész magyar közvélernény nagy figyelemmel
kísérte a május és június havában tartott párisi
olimpiai versenyeket, várva a magyar dicsőség.et.
A reménység nem vált be teljesen, de a ga·
lamblövészetben elért sikeren kívül a kant-
vívásban ismét elsők maradtunk, amennyiben
Posta Sándor biztosította a magyarság számára
e sportágban, a londoni olimpiaszon kivívott s
a stockholmi olírnpíaszon megerősített világ-
bajnokságot. A többire vonatkozólag pedig le
kell vonnunk azt a tanulságot, hogyadiadalhoz ,
a testi arravalóságon kívül elsősorban is lelki
s erkölcsi tényezők kellenek.

A vi1á~háború kezdetének tizedik
évfordulója.

Tíz év telt el a végzetes esztendő óta. A
legyőzötteknekjaj lett, de jobban all-e, biztosab-
ban halad-é tovább a nagy háború után a győztes
államok között egyik is? Zavar, elégedetlenség
mindenfelé. A tizedik esztendő azonban egy
tanulságot már meghozott. A győz ei rnes háború
sem teremt biztonságot, boldogságot;, az igazi
békét pedig a gyúlölet nem tudjá megteremtení.
Tehát a béke rnűvét teljesen újra, előlről kell
kezdeni: teljes és alapos revizióra van szükség.
A béke épületének biztos alapja csak az az
örök fundamentum lehet, mely csa~ egyszer
vettetett. Vajjon a tizedik esztendőnek ezt a
nagy tanulságát mikor vonja le s mikor reali-
zálja a világ?l

Két ablak.
A multam fényes ablakán
Minden napnak az alkonyán
Benéz egy lányka réveteg;
Emlékek fája megremeg.
S mint lágy selyem puhán, híven
Atkarolja hervadt szívem.

A jelen betört ablakán
Minden napnak az alkonyán
Benéz egy asszony; ajka megy,;
A lány s az asszony arca egy.
Szemében hűvös izenet
S összetöri a szioemei. • Merengő.

9*
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A magyar gazdaszövetkezetekről.
, <

Jubileumi megemlékezés az Országos Központi Hitelszövetkezetröl. a Hangyáról és a Gazdák
Biztosító Szövetkezetéröl. Irta: Kégl Antal.

Magyarom, ha rászánod magad, hogy
csendes, fehérházas kis faludból fel-
ránduljhazánk szívébe, a nyugtalan
vérű, zajos Budapestre ésutad a szép
mozgalmas Kalvin - térre viszen, állj
meg egy percre, nézz kőrűl s szemed
önkénytelenűl megakad annak le~-
szebb palotáján, melynek homlokzatán
messzíről olvashatóan ott díszlik a
"Gazdák Biztosító Szővetkezete " cime
s kebledet magyaros önérzet hatja át.
Betölti az a büszke tudat: "Ez is a

lőtlcn ~losztása miatt elsősorban a
hitel kérdésének megoldása volt a- Iö
feladat, illetve az akkor már műkődő
hitelszövetkezeteket egy erőteljes kőz-
ponti szeryezetbe kellett bekapcsolni,

Igy alakult meg 1898 december 4-é.n
az Országos Központi Hitelszövet-
kezet Az új intézet célját az ország
kis termelőinek, főként akisgazdák és
kisiparosok hiteligényeinek kielégítése,
így' gazdasági helyzetük javítása -
képezvén, nagyon természetes; hogy a., .

A chequersí 'találkozón Macdonald angol (jobbról) és Herriof francia (balról) miniszter-
c elnökök ily demokrat,ikus módon tárgyaltak a. nagy világkérdésekről. "

, I

mi intézményünk, a mi ízig-vérig ma-
gyar intézményünk, mely ország-
világnak hirdeti a keresztyén y, magyar
faj nagy alkotó erejét." '

Nézzűk csak miből is lett e hatal-
mas, palotaszerű épül~t, kik rakták le
annak alapjait, hik hordták össze a
téglákat.

A mult század második felének vége
felé mindjobban találkozunk a szővet-
kezéti eszmének híveivel, hirdetőivel,
apostol.aival. Mindinkább elterjedt az
a kivánság, hogy a magyar kőzgazda-
sági élet bajait szővetkezeti, uton kell
orvosolni." A nemzeti vagyon egyen-

kincstár is áldozatot hozott e nemes
cél érdekében és 1 millió korona ér-
tékű üzletrész jegyzésévei belépett az
alapító tagok közé.

Hogy mily hatalmas fejlődésen ment
át e kiváló szakértelemmel vezetett
intézet, mutatja az, hogy abennűnket
ősszetőrő trianoni béke megkőtésekor
2474 hitelszövetkezet tartozott kőte-
lékébe, rrielyböl akkor 869 maradt
meg, de ezek száma csonka hazánk-
ban már ismét. meghaladja azóta az
1100-at.

A .kőzgazdasági életben nagy sze-
repet játszik a földbirtok reform



végrehajtása kőrül, megszervezi és
vezeti a földbérlő szővetkezeteket,
több más szővetkezettel karöltve
megalapítja a "Futurát" , mely azóta
az ország egyik leghatalmasabb ga-
bona gyűjtő szervévé fejlődött, meg-
szervezi a Földmunkás Vállalkozó Sző-
vetkezeteket, az Iparosok Országos'
Központi Szövetkezetét, az Országos
Magyar Tejszövetkezeti Központot s
így hatalmasan kiveszi részét csonka
hazánk gazdasági ujjáépítésében.

A másik nagy szövetkezeti intéz-
mény, a Fogyasztási Szövetkezetek

4 ;
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begett a, nagy eél s kitartással, lelke-
sedéssel . kűzdőttek érette. A vég-
telenűl nemesen gondolkodó gróf Ká-
rolyi Sándor pedig nem egyszer ha
kellett, saját vagyonából áldozott nagy
összegeket a nagy eél érdekében.

S ha vissza pillan tunk a Hángya
fejlődésére, -szeműnkbe ötlik kőzgaz-
dasági életünk egyik legkiválóbb tag-
jának, Almási BaloghElemérnek nemes
alakja, ki mint fiatalember állott a
kibontott szövetkezeti lobogó alá s
mint fiatal vezérigazgatója a fiatal
Hangyának. kiváló szaktudással, óriási

munka szeretettel és bírással, első-
rendű szervező tehetséggel irányította
intézete" sorsát, vitte azt a kezdet·
nehézségein keresztül oda, arra a
magas kőzgazdasági polcra, amelyen
mamegcsodáljuk. A Hangya" volt egyik

. főfegyvere az utóbbi nehéz években
életre kelt áruuzsora letörésének.

A Hangya szintén állandóan részt
vesz kőzgazdaságilag fontos vállal-
kozások életre keltésében, így meg-
alapította a Háztartási Fogyasztási
Szövetkezetet, a Hangya Ipar Rész-

A londoni konferencíáról. Macdonald ango] (jobboldalt),' Herriot francia [kőzepén] és
Theunis belga (baloldalt) miniszterelnökök tanácskozása.

központja, a "Hangya", mely a hitel-
szÖvetkezetek munkásságát van hivatva

.kiegészíteni.
Ugyanazon lelkes apostolok, -:- gróf

Károlyi Sándor, György Endre és
Hajós József, kik az O. K. H. életre
keltői voltak, indították meg azon
mozgalmat is, mely megteremtette a
"Hangyát".

Sok nehézséggel, akadállyal, rossz
akarattal, indolenciával kellett meg-
kűzdeniök, de ez nem lankasztotta
munkakedvűket, szemük előtt ott le-
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vénytársaságot, melynek saját gyárai-
ban készül már gyufa, szappan, likőr,
seprő, kefe stb.

De ugyanazon lelkes apostolok, akik
az O. K. H. és a Hangyát életre kel-
tették, szűkségét érezték annak, hogy
még egy rendkívül fontos kőzgazda-
sági téren, a biztosítás terén is te-
remteni, alkotni kell egy szinmagyar
intézményt, amely szövetkezeti úton
tegye lehetővé a biztosítást kereső
magyar kőzőnségnek, hogy biztosítási
díjai ne vándoroljanak idegen inté-
zetek révén idegenbe, hanem azok
megmaradjanak az országban, annak
vérkeringésébe ~kapcsolódjanak bele,

az országban oly irányban, hogy ala-
pítani kell egy olyan intézetet, amely
a biztosítást kereső magyar gazda-

. kőzönségnek mennél hozzá férhetőbbé
tegye a biztosítást. Ezt a célt azonban
nem részvény társasági, hanem csak
szövetkezeti alapon vélték elérni. Igy

. csakhamar mégindult az országban az
alapítványí űzletrészekjegyzése, mely-
ből impozáns módon vette ki részét
a -magyar társadalom. Hazánk törté-
nelmi . családai, több vármegye' és
város, egyházak, vármegyei gazdasági
egyesületek, kőzségek és magáncsok
egymással versenyezve vették ki ré-
szüket az!alapítványi üzletrészek jegy-

zéséből. Legnagyobb alapító tagja
pedig maga a kincstár képviseletében
a Magyar Kír. Földművelésügyi Mi-
nisztérium. Ebből: pedig kiviláglik az,
hogy a szővetkezet szintiszta, magyar
tőkével alapíttatott, melynek egy fillérje
sem kerül idegenből.

A szövetkezet megalapításához szűk-
séges töke lejegyeztetvén 1899 de-
cember 11~én kimondatott a szővet-
kezet megalakulása s felvette a "Gaz-
dák Bíztosító Szővetkezete" cimet.,

A szövetkezet élén annak megala-
kulása óta gróf Zelénsky Robert
v. b. t. t. nagybirtokos áll, ki szerető

Gróf Dessewffy Emil, a "Hangya". elnöke és Almási Balogh Elemér, a "Hangya"
vezérigazgatója.

annak kőzgazdasági szűkségletét táp-
lálják, támogassak.

Az eszme megszületésének egyik
[őtényezője volt az 1897. és 98. évi
országos na~y jégverés; amely, két
évben az akkori jégbiztosíUtssal fog-
lalkozó intézetek nemcsak \hogy nyere-
séggel nem zárták üzleti éveiket, ha-
nem még inkább ráfizettek e két évi
jégüzleteikre,-minek következtében fel-
emelték a jégbiztosífások díjtételeit.

Ezt látva az Országos Magyar Gaz-
dasági Egyesület, karöltve a fenti két
nagy szövetkezetet életre keltő lelkes
vezérférfiakkal. propagandát fejtett ki



gonddal kísérte figyelemmel a szővet- gazda társadalom is száz és százezer
kezet sorsát s annak irányításában számban csatlakozott a szővetkezet
állandóan igen tevékeny részt vett. lobogója alá.

A szövetkezet igazgatgi voltak elemi. 1924 december hó végén- ünnepli a
ágazatokban: Nérey Odön 1912-ig, szövetkezet egy házi ünnepség kere-
életágazatban Altenburger Gyula, kit "tében 25 éves megalakulásának jubi-
1902-ben Láng .Iózsef váltott fel, leumát, míg a nyilvános nagy ünnep-
1912-ben Nérey Odön nyugalomba ség az 1925. évi mérleg elkészülte után
vonuiván az intézet igazgatását az lesz. Mindkét ünnepség méltó lesz a
elemi ágazatokban is Láng József vette nagy szövetkezet nagy nevéhez. Mi
át, kit mint az intézet vezérigazgatóját pedig Isten áldását kérjük reá, hogy
1923-ban Horthy Miklós' kormányzó mennél jobban megerősödve, mennél
úr őfőméltósága a magyar kir. gazd. közhasznubb rnűködést tudjon kifejteni.
főtanácscsi címmel tűntetett ki..

A Gazdák Biztosító Szövetkezete
megalakulása óta .üzleteit gondosan
megválogatta. a legnagyobb takaré-
kosságot tartotta szem előtt, a leg-
jobbviszontbiztosítási politikát foly-'
tattas így elérte azt, hogy szolid
alapon .nyugvó üzlet állományra tett
szert, mely állandóan emelkedett s
médiát tudta ejteni annak, hogy 25
éves fennállása alatt ismételten vissza':
terített tagjainak az előző évi díjakból
úgy a tűz-, mint a jégágazatban s a
-mellett az előforduló károkat simán,
teljes megelégedéssel liquidálta. .

A szövetkezet íejlödése különösen
Láng József vezérigazgató irányí-
tása óta vett erőteljesebb lendületet,
kinek kiváló munkatársai közül meg-
említjük Gebhardt Domonkos ügy-
vezető igazgatót és Zauser Károly
igazgatót a tűz és viszontbiztosítási
osztály főnökét.

De a szövetkezet egész tisztviselői
kara át van hatva a szövetkezeti
eszme nagy nemzetgazdasági jelentő-
ségétől s egy szívvel s lélekkel törek-
szik arra, hogy e nagyra hivatott
szövetkezet méltó an betölthesse azt a
közgazdasági poziciót, mit neki nagy-
nevű alapítói szántak és ezt be is tölti.

A szövetkezetnél vannak biztosítva
. az állami, illetve a kincstár tulajdonát
képező objektumok, különféle egy-
házak biztosításai, több vármegye,
magyar városok, kőzségek vagyoná-
nak biztosításai, a magyar főurak biz-
tosításainak nagy része,· a Hangya,
Futura, O. K. H. nagy vállalatai és
egyéb ipari és kereskedelmi vállalatok
biztosításai, több vármegye kiskorú
árvái vagyonának biztosításai s a kis-
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Egy házaspár dalaiból. *)
Téli hangulat,

Magános szihla-éle ,a pihenő helyem,
Hiába néz a mélybe sóvár tekintetem;
Mint északon Yinétát haragvó tengerár,
Irigy köd sárga leple rejt el szép völgyi táj.

Kondul alant a 'déli harang búgó szava,
Talán a multbavágyó szioem halk sóhaja?
Boldog muliat feledtet a boldogabb jelen,
Szép földi táj a 'mélyben: a menny van

, . [idelenn.
A hegy ezüst havára arany. sugár ragyog, .
A kristály há-ezemecskék fehér kis csillagok.
A hó terhelte ágak a földre hajlanak,
Kéken ragyog az árnyuk tündöklő ég alatt.

Száll-száll felhő-vitorla 'azúrkék tengeren,
Mint röpke. hajnal-álom ártatlan lányszioen,
Nagy távolban merengve csillognak a csúcsok,
Rejtelmes hang fülembe szent titkokat susog.

Szigethy Lajos.

Beaienberg.
Nehéz köd iil a bús tavon,
Szellő se jár ólom habon,
Egy-két lépés a szemhatár,
Hová tűni a tündéri táj?
Halott az én "boldog hegyem",
Reáborult a gyászlepel.
Halottak a vidám dalok,
Dalszárnyakon nem szállhatok.
De hirtelen rezdül a szél,
Ritkul a köd kelet egén.
Éles sugár hasítja ái
Sötét halotti fátyolát.
Mosolyg alant a völgykebel,
Titkát tovább nem rejti el,
A tón ezüst sirály vigan
Tükrét sikálva elsuhan.

'1 A mi kedves jó Dr. Szigethy'Lajos barátunk, a
Luther-Naptár lelkes munkatársa, budapesti ev. fögimn.
tanár - pusztán csak az évek számára nézve - öregedő
korában lett költővé, aki meglátja még azt, amit már sok
fiatal sem lát, t. í. hogy van még szép is, jó is ezen a vi-
lágon. 'Nem csoda, hisz oly közel volt hozzá erre a meg-
látásra ihletö költővé avató lélek. Ezzel a jegyzettelokisér-
jük ezt a három kedves, felemelő verset. (Szerk.)
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Derült ég és fodros habok
Egymásra lelve boldogok.
Tündéri táj bársony hauán
Ragy.ogva lejt ezer sugár,
Arany nap az ezüst hegyet,
Csókolja a fehér "szűzet":)
Jeges szakállú vén "barát" *)
Felejti a zord tél baját.
A büszke sas jégcsúcs felett
Repül, keresve az eget,
Szioem, mit kétség nem gyötör,
Dalszárnyakon a napba tör.

Szigethy L.

Husvéti kép.
(Comói tó. 1914.)

Márvány medencének sekély vize
Rubin kaméliákkal van tele.

Vérszin kicsiny hajók a viz szinen,
Mozgatja - hajtja friss tavaszi szél.

Kamélia fa melleti állok én,
Tündéri hertben, dombnak tetején.

Hullnak fejemre' bibor levelek,
Szemben velem hóval fedett hegyek.

Alattunk az azúr tavon repül
Fehér uitorlás csónak egyedül.

Egymásra nézünk, felragyog szemünk,
Szioiink dobog ... és egyet érezünk.

A nap ragyog: az élet úgy nevet

Elmúlt idők! Forrón köszöntelek!
Szigethy 1:ajosné szül. B,ós~ Eliz.

Emlékezzünkrégiekről.

,
'l Beatenberg, Jungfrau, Mönch; svájci, bern-eantoni hegyek.

Tatay István.
(Szűl. 1821.' megh. 1884),

Mikor éri 1864 szept. elején a szarvasi
gimnázium 7-ik osztályába felvételre
jelentkeztern, Tatay István már 9 éve
volt:az intézet rendes tanára s 8 éve

A Gazdák Bíztositó Szövetkezetének
épülete Budapesten.

igazgatója is. Engem az alföldre sza-
kadt nágy veszedelem, az aszály (1863)
sodort Szarvasra. A rettenetes inség
atyámat, gróf KárolxiSándor szőllősi
pusztájának egyi bérlőjét, úgyszólván
földönfutóvátette. Anyámmal s kis
hugommal Biharmegyébe menekült új
otthont keresni, új életet kezdeni, en-
gem pedig, egyetlen fiát, beadott a
szarvasigimnáziumba. Nehéz szívvel
váltam meg szülővárosorntól és szű-
leimtől, Sirhatnékem volt folyvást. A
felvételnél Tatay, akkor még javakor-

beli férfiú, nem' sokkal túl' a 40-en,
megnézte a bízonyítványomat, aztán

, mosolyogva így szólt: "ezek. az urak
(a bizonyítványt aláíró vásárhelyi ref.
gimnáziumi tanárok) nagyon szépen
'jellemzik j majd találkozunk még", s :
melegen megrázta a kezemet. Hogyan?
Itt az igazgató kezet fog egy szegény,
szűrke, alumnista diákkal ?! Ezt eddig
csak Futó. Mihály, kedves tanárom,
cselekedte meg V ásárhelyen, Fel a
fejjel, ki amellel! En ide jó helyre
jöttem, Ezt az érzést váltotta ki be-
lőlem a szíves látás, a kézfogás. Tatay
aztán rajtam tartotta a szemét állan-
dóan. Mikor kikerültem a gimnázium-
ból, nagy elfoglaltsága mellett is sűrűn
levelezett velem, s pazarolta rám nagy
tudása, tapasztalása tárházának- kin-
cseit.' Egy hosszú, értekezesnek is be-
illő, ma is számottevő, ma. is birto-
komban levő levélben ő oktatott ki
először a lelkészi és .tanári pályára
való előkészület kűlönbségeiröl, Atyai
ió barátom, tanácsadóm, pártfogóm volt
utolsó lehelletéig. Aldottak legyenek
porai!

Tatay híre-neve, népszerűsége. Tisz-
telet, nagyrabecsülés övezte nevét és
szemelvét az iskolafenntartó békési es- .
peresség. a tanulóság. a szülők, Szarvas
város polgársága kőrében. Még a föld-
míves, kisgazda nép is büszke volt "a
mi Tataynkra". 1861-ben, mikor de-
rengeni kezdett a politikai láthatár,
egy szivvel-lélekkel őt kiáltották ki



'l Aki nem kedveli az efajta csevegés-felét, mely a francia causerie nyomdokán járna.
ha birna. annak ajánlom Zsilinszky Mihályalapos. szép . tanulmányát: . Tatay L emlékezete.
Evang, Egyház és Iskola. 1888. 32-40 szám,

képviselöjelöltnek. Mikor a városháza
nagy udvarán együtt voltak a válasz-
tók s Tatay fellépett az emelvényre,
hogy elmondja beszédét, az 'egyik
szűrös atyafi kikapta a jobb kezét a
szűre alól, s mutató ujjával a szónok

, felé bökve, oda kiáltotta neki: "Csak
okosan, Tatáv l" Tatay aztán okosan
is beszélt, megköszönte a bizalmat s
maga helyett Báró Podmaniczky Fri-
gyest ajánlotta, akit meg is választot-
tak, és Tatay okosan is cselekedett,
megmaradván igazgatónak abban az
intézetben, mely már a szivéhez nőtt,
s az. ő vezetése alatt jutott nagy vi-
rágzásra. '

Nekem feltünt, hogy aránylag sok
tolnamegvei fiu volt a tanulők között.
Magam is két derék tolnai fiúval lak-
tam egy tág'as, bár alacsony, földes
szobában, jóravaló, kedves földmíves-
család házában. A -lakótársak így ma-
gyarázták a dolgot: Tatay maga is
tolnai származás, Hidegkúton született,
(1821), ahol atyja a nérriet ajkú egyház
lelkésze volt. Csakhogy voltak ám
Szarvas on Iíúk az ország minden ré-
széből, még Felső-Magyarországból is,'
a délvidékről szerb és oláh is volt
egynéhány. Tehát Tataynak nemcsak
"földi", azaz tolnai mivolta, hanem

.híre-neve s a virágzó gimnázium jó
híre volt a mágnes. Maga a v.áros
derék, becsületes, jó népével, a diák-:
sággal szemben barátságosan viselkedő
úri rendjével, pótolta az otthont.
- Tataya tanuló ifjúság bálványa volt.
Féltünk is tőle (egy kis üdvös félelem
talán szűkséges is), de tisztelttik és
szerettük. Két esetet említek, hanyatló
emlékezetemből merítve. Egy délelőtt
kiadták a. parancsot (nem Tataytól
eredt ll'. hogy az osztályok vonuljanak

. kettős rendekben az úgynevezett nagy
terembe. Menet közben, a folyosón,
két úrtól kőzreíogva, haladt el mellet-
tünk Tatay. Szélső voltam a rendben
s mikor mellém értek az urak, Tatay
meglepődött tekintettel. halkan azt kér-

, dezte tőlem: hová megyűnk ? Csak a
vállamat vonagattam. hogy nem tudom.
Ha maga Tatay nem tudta, hogyan
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lehetett nekünk diákoknak, halvány
sejtelmünk is róla? A terem felső vé-
gében már együtt voltak az előljárók,
a tanárok, soraik előtt Haviár Dániel
főesperes hatalmas alakja. Fent a pó-
diumon állt a nagy fekete tábla, fehér
lepellel letakarva. Mi lesz ebből ? A
főesperes rnegszólalt, Tatay érdemeit
méltatta, fényt, meleget jsugárzó be-
szédben. Egyszerre megállt, intett, a
leplet eltávolították s előttünk állt
Tataynak olajfestésű nagy 'mellképe.
Orkánszerűen zúgott fe! apadokból
a taps, az éljen. Az ünnepeltnek ar-
cára, szemeire kiült a meghatottság.
O, a talpraesett rögtönzések mestere,
kissé vontatottan, a szavakat keresve,
kezdett beszélni j egy mondata ma,
64 év után is, él , még emlékezetem-
ben: "a művész ecsetjére méltóbb
tárgvat is találhatott volna" .', " mire
tiltakozásul ujból felharsant az éljen,
a taps. Mikor az osztályokba vissza-
vonulóban voltunk, olyan emelkedett
volt a diákság hangulata, mint a csa-
tából diadalmasan hazatérő seregek.
Mintha mindegyikűnket személy sze-
rint ért volna a kitűntetés. A mi igaz-
gatónkat. így megtisztelték 1 Ez szép
nap volt, ez a mai 1

Elmondjam-e a másik esetet, mely-
ben tragikomikus /szerep jutott nekem
Tatay jóvoltából, de akarata ellenére,
'csorbíthatatlan jóhiszeműsége dacára?
Elmondom.'] Majális volt, az iskolának
évről-évre ismétlődő, nemcsak a' ta-
nulóság, hanem a város előkelő körei
által, is kedvelt, nehezen várt. tavaszi
mulatsága, künn a szabadban, grófBolza
József kertjében, túl a Körösőn. Már
reggel, pompás alumneumi reggeli után
kivonultunk j a délelőtt sétával, labdá-
zással telt el, a tanárok fiatalabbja is
belegyűlik a játékba j ebéd után kezd-
tek gyülekezni a vendégek s megkez-
dődött a tánc. A Bolza comtesse, a
későbbi gróf Gsáky Albinné, jó kedvvel
rugta a csárdást, a legkisebb diákkal
is, aki táncra kérte. En a rengeteg
sátor alsó végében álldogalva néze-
lődtem. A sátor felső végében hosszú
asztal körül ültek az urak, beszélgetve,
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szivarozva, borozgatva. Egyszercsak
karomba ölti karját, valaki. Ránézek:
Tatay. Se szó, se beszéd. Vezet. Meg-
állunk egy kisasszony előtt,' s Tatay
bemutatott: Góbi Imre. Táncra kéri a
kisasszonyt. Mintha a Mindenség ősz-
szeomlásának recsegő nyítányát hal-
lottam volna. Sohse táncoltam, nem is
tudtam' táncolni. De ha Tatay kivánja!
A parancs parancs. Kiálltunk. Épen
egy ropogós friss csárdást jártak. A
szomszédomra tekintettem, hogy mit
csinál. Szaporán kapkodta a lábát,
mintha égette volna a talpát a talaj.
Próbáltam utána csinálni ezt a míve ~
letet, a próba siralmasan ütött ki. Ug~
rottam kéttőt-hármat, aztán hírtelen
támadt rosszullétet hazudva, vissza-
vezettem a kisasszonyta helyére. No,
ez szép kutyatánc volt! Mint a haragvó
Achilles a görög seregtöl, úgy vonul-
tam félre a mulatók seregétől. Kétféle
hang feleselt bennem egymással. A
dühösebb ezt hajfogatta : "így csuffá
tenni engemet, engemet, ennyi nép
szemeláttára!" A másik, a józanabbik,
visszavágott neki: "magad vagy az oka,
mért nem tátottad el a szádat: kérem,
igazgató úr, én nem szoktam, nem is
tudok táncolni." A dühösebbik nem
engedett: "ő az okosabb, neki kellett
volna megkérdezni: tud maga tán-
colni 7" - Igy Iűstőlőgtern magamban",
mint Toldi Míklós, az Arany János

. Toldija. '
"Szünóra" volt. A táncosok, ki-ki

maga párjával, sétálgattak a sátor
hosszában is, a sátoron kívűl is. Egy
úr a felső asztal mellől, nagy varga-
betüt kanvarítva megállt mellettem s
magához intett egy másik markos fiút
is. Pár percig tanácskozott velünk,
aztánkerülővel visszament az asztal-
hoz. Mi ketten utána kullogtunk, Azt
mondja az úr Tataynak: István, ez a
ké-t diák akar neked valamit jelenteni.
Tatay felkelt, felénk indult, de alig
tett pár lépést, egyikünk jobbról, a
másikunk balról, mell ette termettünk,
s mielőtt szóra nyithatta volna száját,
már fent ült a vállunkon. Nagy éljen-
zés, taps, a cigány tust húzott, Mi, a
két dalia lassú, ünnepélyes, méltósá-
.gos léptekkel körülhordoztuk a nagy
sátorban j hasztalan simogatta a fe-

jünket (akkor még az én fejemen is
volt mit simogatni], hasztalan mondo-
gatta: tegyenek le, tegyenek le, ké-
rem j nehéz vagyok; dsak akkor tettük
le .a hosszú asztal mellett, mikor .az

. a bizonyos úr megadta rá a jelt. Az
én haragom lobogó lángját mintha el-:
Iúita volna valamely jólelkű tündér.
Elégtétel-Iélét éreztem, gondolván ma-
gamban: te rnegtáncoltattál, én meg-
sétáltattalak. Kvittek vagyunk! Jó
kedvvel mentem ki az ifjusági sörőzö
asztalhoz, ahol nagy ovációval fogad-

. tak, valósággal- ünnepeltek kettőnket
azért, hogy bravúros ténykedésűnkkel
bemutattuk a vendégsereg előtt az
ifjúságnak igazgatója iránt táplált sze-
retetét és tiszteletét.

Epizód. Egy tanítvány, akiben. Ta-
taynak nem. volt öröme. Abeiratások
befejezése után hire futott, hogy az
intézetnek 'érdekes új polgára van:
Petőfi Sándor árvája, Petőfi Zoltán.

'Az utcán került a szemem elé első
izben, .. ahol harmadmagammal ács 0-

rogtam. Egyik társam, aki, úgyiátszik,
nem tetőtől talpig, hanem talptól tetőig
szokta végignézni az embereket, meg-
lökött a kőnyökévél : "nézd, már no,
milyen vastag alábaszára." ;,Ki is
van ám az tömve", tódította a másik
(akkor még magyar ruhában jártunk).
Hiába köszörülték rajta a nyelvöket,
Zoltán a szalmakalapban. fekete atti-
lában és mellényben, világos színü,
zsinóros nadrágban és ragyogóra fé-
nyesített hosszú szárú 'csizmában csi-
nos fiú volt. Lányos, finom fehér bőrü
volt az arca, középen halovány piros,
kerek rózsa. Legsajátabb orvosi tudo-
mánnyal azt állapítottam meg róla,
hogy "tudőbajra hajlamos", Két évvel
volt fiatalabb nálam, lej ebb is járt egy
vagy két osztállval. Nagy barátság nem
fejlődött köztünk, hiszen Mikszáth
Kálmán szerint vannak a földön lehe-
tetlenségek j ilyen lehetetlenség az is,
hogy felsőbb osztálybeli diák alsóbb
osztálybelivel barátkozzék. Hanem
azért jó ismerősök voltunk. Leginkább
az Önképző Kőrben találkoztunk, mely-
nek akkor Zsilinszky Mihály volt ta-
nárelnöke. Kiváncsian vártam a szép
verseket, melyeket a nagy költő fiá-
tól fogunk hallani. Hallottunk is' egy-



néhányat. melyeknek alapján az a
vélemény alakult ki bennem, hogy az
.embernek, hogy ilyen fajta klapanciá-
kat rójjon össze, nem kell épen Petőfi
Sándor fiának lenni.
, ZoÍtánkának nagyon zavaros, zöld
fogalmai voltak apja költészetéről. Ami
az apa verseiben a jókedv dévajko-
dása, a pajkos humor kacagó és ka-
cagtató ötlete, azt a fiú a történetírás
múzsájának pecsétjével szentesített
való ténynek fogadta el. A "jó tanító"
című humoros vers neki őszinte vallo-
mást. életrajzi adatokat tartalmazó ok-
irat volt. Hitte, amit mások is hittek,
talán mais hisznek, hogy Petőfijőándor
diákkorában Aszódon, tanárának, Ko-

Tatay István.

ren Istvánnak kéményéből "lelopko-
dott sonkát, kolbászt." Soproni liceumi
tanár koromban alkalmam volt hossza-
san . beszélgetni Koren Istvánnal s ő

maga hozta fel a "lopás" ügyét. Ne-
vetve mondta, mikőzben kezével le-

. gyintett: "bajos azt ellopni, ami nincs."
A "Tarka élet" című vers meg épen
hóbortos terveket ébresztett a fiúban.
Dicsekedve, cinikus agyafúrtsággal je-
lentette ki: "az apámnak tarka élete
volt, az enyém még .tarkább lesz."
Lett is. Nem tudom már, Szarvastm
maradt-e az iskolai év végéig, vagy
hamarabb "eltanácsoltatott". Tény,
hogy egyszer csak eltünt. Ellenőriz-
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hetetlen hirek azt regélték. hogy nagy
bátyja, 'petőfi István, aki Csákón Geisz-
téknál gazdatiszt-féle volt, a testi fe-
nyítéket sem sajnálta tőle, hogy jobb
útra térítse s aztán a debreceni isko-
lában próbált vele szerencsét. Pár ev'
múlva apámmal Bajj biharmegyei kőz-
ségböl, ahol bérlete volt, egy szép
nyári napon behajtattunk Nagyváradra.
Hát kivel hozott össze a véletlen a
Szent László-téren ? Zoltán jött velem
szembe. Szánalom volt ránézni, Romja
volt a régi Zoltánnak : beesett sárga
arc, be esett kék karikás szem, rekedt,
reszelős, korhely hang, ronda, szeny-
nyes öltözet. "Színész vagyok, úgy
mond. Itt játszunk a nyári színkörben" .
Hítt, hogy nézzem meg az előadást.
El is mentern. Nyúlfarknyi kurta sze-
repe volta Peleskei Nótáriusban. Szin-
ház után kértem, unszoltam, jőjjön
ki velünk hosszabb időre, üdülni, erőre
kapni a pusztára. Megigérte, hogy
szabadságot kér a direktorától s meg-
írja nekem, mikor küldjek érte kocsit
Váradra. Nem írt, nem jött, sohse
láttam többet. Pár évvel rá halála
hírét hozták az ujságok.

Taiay, mint nevelő-oktató, nem sze-
rette a sablont. A Iecke-feladás és
számonkérés sovány mestersége nem
volt kenyere. Nem egyeseket valla-
tott, hogy megtanultak-e a feladatot,
hanem az egész osztályt belevonta a
kőzős munkába. Specialítása volt, hogy
időnként felolvasott, mint a magyar
stílusgyakorlatok vezetője, egy-egy
cikket, vagy rajzot, vagy tanulmányt
s megbeszélte az osztállyal. Egy-
néhányra még élénken emlékezem.
Jókai Csataképeiből felolvasta a Ki s
sziirhe embert s Bern apó képét mélyen
a lelkünbe rögzítette j Kemény Zsig-
mond tanulmányaiból a Két Wesse-
lényit s a magyarázatban a tartalmi
és formai megértetes mellett a magyar
hazafias érzés ébresztése, erősítése
volt. fögondja. Egy alkalommal napi-
lapot hozott be az osztályba. Vélet-
lenül velem olvastatta fel il vezér-
cikket, mely az Egy;esült Államok el-
nökének, Lincoln Abrahámnak meg-
gyilkoltatását tárgyalta. Itt tapintatosan
kihasználta az alkalmat, hogy megér-
tesse velünk, kit nevez az angol-szász
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faj "self-made-man"-nek. LincólnÁbra-
hárn szegény földmíves szűlők gyer-
meke volt s a maga erejéből kűzdőtte
fel m,!gát a legmagasabb polcra. Lin-
coln Abrahám elnök tehát,' akit poli-

. tikai rajongásból egy megzavarodott
elméjű szinész .agyonWtt, self-made-
man volt. Tanulság? Akarat és tehet-
ség előtt nincsen legyőzhetetlen aka-
dály. Félre a sült galamb várásával
Dolgozzunk! Ezek a felolvasás ok fel-
villanyozó,' gerjesztő hatásúak voltak.
Tatay az otthoni olvasmányt is ellen-
őrizte, irányította. Nekem kezembe
nyomta Gyulai Pál akkortájt megjelent
művét, Vörösmarty Eleirajzát, h$!gy
tanulmányozzam s ismertessem az On-
képző Körben. Más aikalommal Ho-
mérosz Iliászának német jegyzetekkel
ellátott kiadását adta kezembe, mert,
úgymond, az iskolában csak részlete-
ket, töredékeket olvashatnak, pedig
csak az egész nyújthat esztétikai él-
vezetet. Neki nem a gramatízálás volt
a fődolog.

Gyönyörűség volt hallgatni, hogyan
, magyarázott egy-egy Cicerói beszédet,

hogyan boncolta szét elemeire, hogyan
foglalta ismét össze egységbe s a lo-
gikai mívelet elvontságát tartalmi és
tárgyi magyarázattal hogyan tette von-
zóvá.

Tanító és nevelő tevékenységének
nagy és széleskörű tudása és tapasz-
talása volt biztos alapja. Az előkészü-
let éveiben, miután Sopronban elvé-
gezte a gimnáziumot s a theológiát
(1831-1840), Kis János, a költő szu-
perintendens pártfogása, illetőleg a
soproni egyház támogatása lehetövé
tette a 19 éves ifjúnak, hogy külföldi
egyetemen folytassa tanulmányait, a
soproni liceumban tanárúl leendő al-
kalmaztatás előre biztositva lévén neki.
Három évig képezte. magát főképen a
bölcsészeti szakban és a nyelvészeti-
ben (görög, latin, sőt a francia s an-
gol nyelvben is), közben sorra láto-
gatta anémet középiskolákat, tanul-
mányozta tanrendszeröket, felszerelé-
söket s gyakorlat útján ismerte meg
a tanítás módszerét. Hazatérése után
nagy hasznára vált az a körülmény is,
hogy mielőtt bejutott a biztos révbe,
azaz rendes tanár lett Szarvason (1855),

majd igazgató (1856), házi nevelő és
segédtanár volt több családban, ille-
tőleg iskolában (Sopronban és Buda-
pesten, a csonka ev. gimnáziumban)
(1845-1846). Tehát mint teljesen kész
embert, vértezett, az élő szó s az írás
fegyverét mesterien forgatni tudó bátor
harcost, szervező tehetséget, vezető
szellemet, . acélos, puritán jellemet
nyerte meg és becsülte meg Szarvas
Tatay Istvánt. Ezeket a fegyvereket
akkor lehetett viaogni látni, mikor
Tatay gyüléseken és hirlapokban ostro-
molta az Entwurfot és aPátensi, vé-
delmezve iskoláink szervezetét, nyil-
vánossági jogá;t s egyházunk autonó-
mikus jogait. Altalában köztevékeny-
ségének két vezérlő csillaga volt :
evangélikus - protestáns öntudata és
igaz magyar hazafisága. A kiegyezés
évében (1867) újjongva fogadta a nagy
fordulatot s így írt nekem Eperjesre:
"Régóta hallgatok. Ha hallgatásom űrt
hagyott az On lelkében, bizonyára be-
töltötte az ürt a magyar ügy diadal-
mas kibontakozásának lélekemelő lát-

·ványa.Hála Istennek, csakhogy ezt is
megértük." -

Tatay és az iskolai fegyelem. Tatay
mindenben gyülölte a sablont, még a
fegyelemtartásban is.' Ezzel nem azt
akarom mondani, hogy személyválo-
gató, részrehajló volt, hanem csak azt,
hogy valamint az orvos a betegét, ő

is egyénileg kezelte a kisebb-nagyobb
vétséget elkövető diákot.' Egy nyári
este kapom magam, hosszú szárú pi-
pára gyújtok, azzal ki az utcára s
füstölve' ballagok látogatóba egy diák-
tanyára. Másnap, az alumneumi ebéd
végeztével, csak utamat állja Csernák,

,Tatay kengyelíutója, hűséges szolgája,
a pedellus, a gimnázium egyik neve-
zetessége, akiröl szájról-szájra járt,
nemzedékről-nemzedékre szánt az alá-
zatos voltát jellemző következő eset
hir~. Az igazgatói irodában felharsan
Tatay éles hangja: Csernák! ... Cser-
nák a folyosóról kiáltja vissza: igenis
kérem s berohan az irodába. Tatay
megszólítja : Csernák! ... Csemák el·
szántan közbevág : igenis, kérem!
Tatay: mit igenel? Még ait se tudja,
mit akarok mondani. Csernák, rettent-
hetetlen következetességgel : igenis,



Emléksorok.

kérem ... Szóval utamat állja Cser-iák,
mondván: Tessék elmenni most mind-

, járt az osztály tanár úrhoz, a lakására.
Sarlai János volt az osztálytanár. ál-
dott jó öreg úro Mikor beléptem hozzá,
már csak, egyedül ült az ebédlőasztal-
nál s a fekete kávéját szűrcsőlgette.
Leültetett az asztalhoz, elém tett egy
fél görög dinnyét. "Legyen szives,
egye meg ezt a dinnyét." Mp.gtettem
neki, ezt a szivességet. "Kávéval is
megkinálnám, de a fekete kávé nem
való fiatal 'embernek, csak az ilyen
vén kópé nak, amilyen én vagyok."
Ráhagy tam, hogy úgy van. "Szívarral
is mcgkinálnám, de éppen: most nincs
szívar a háznál. Ugy-e'.. szokott do-
hányozni?" Ez-en a magaslati pontján
a beszélgetésnek már gyanítottam,
honnét fújdogál a szellő. Sarlai felkelt,
én követtem példáját. "Csak azt aka-
rom mondani - ezzel fejezte be a
társalgást -----',hogy otthon a szobában
pipázhat, de az utcán való pipáz ást
tiltják az iskola törvényei."

Hazamenet elgondclkoztam ezen a
"megrovási" kalandon. ' Jól játszotta
Sarlai János a szerepét, de .hogy' ki
volt a sugója, nem volt nehéz kita-
lálnom. .

Dea fegyelmi ügyek nem mindíg
voltak ilyen selymes sima lefolyásúak,
lágy, csendes muzsikaszó mellett j arra.
is tudok példát" hogy dörgés és vil-
lámlás kísérte. Evnyitó ünnep volt s
a szokásos beszédet nem Tatay, ha-
nem egy idősebb tanár tartotta. Tatay
a tanárok közt ült, komoran, "be-
hamvadt haraggaL" A beszéd elhang-
zása után mégis fellépett a katedrára
s rövid nyilatkozatot tett.. melynek
tenorja, tartalma nagyjából a követ-
kező volt: "Nem léptem fel beszédet,
tartani, csupán rövid kijelentésre szo-
rítkozom. 'Nekünk, akik itt egybegyül-

Németh István
dunántúli református püsp~k (1850-1924).

Az édestestvér együttérzésével veszünk részt
a református egyház gyászában, mely Németh
István dunántúli ref. egyházkerületi püspök
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tűnk, előljárók, tanárok, tanulók, -
közös kincsünk, melynek tisztasága,
mocsoktalansága felett örködní közös
kőtelességűnk : a mi 'iskolánk szeplőt-
len hírneve. Akadt mégis két nyo-
morúlt, aki megpróbálta beszennyezni
a mi tiszta lobogónkat. Szemeikkel ne
keressék a' két szerencsétlent az ifjú- I

ság soraiban. Ugyö.naz a kéz, mely
befogadta, ki is lökte őket, a méltat-
lanokat. Mi pedig tartsunk össze to-
vábbra is a becsületes jó munkában,
jó erkölcsben s őrködjünk lobogónk
tisztasága felett."

Még egy szót. Tatay nem volt házas
ember, engem azonban biztatott ahá-
zasságra. Meghívtam a lakodalmamra.
Kimentette magát: július 9-én (erre a
napra volt kitűzve az esküvőnk) még
nem hagyhatja el az iskolát, "bár
nagyon szeretném választottját meg-
ismerni." 1884-ben, mikor betegsége
miatt nyugdíjaztatta magát, megláto-
gatott. A három emelet kifárasztotta,
nagyon bágyadt volt. Távozásakor ka-
romra támaszkodva ment le a lépcsőn.
Mielőtt kilépett volna a kapun, 'jó-
ságos mosollyal így szólt: "En abban
a hitben éltem, hogy kedves neje ter-
metre nézve is önhöz illő alak. De
így még kedvesebb." A nemes lélek
ezekkel a szavakkal zárta le kedves-
kedő, mondhatnám becéző mondásai-
nak hosszú sorát, rnelyekkel húsz év
alatt szóval és levelekben elhalmozott.
Aztán nedvesedő szemekkel elbúcsú-
zott, megölelt, megcsókolt. Talán sej-
tette, hogy nem lesz több találkozá-
sunk. Nem telt bele 'sok idő .s a
magyar kultúra azon veterán bajno-
kainak száma, akik életük munkájá-
nak sikereirc jogos megnyugvással te-
kinthettek vissza, eggyel megfogyat-
kozott: Tatay István elköltözött az
élők sorából. Góbi Imre.

halálával érte, A rendes és pontos kőtelesség-
teljesítés, a biztos reális alapokra építés, az
egyházi élet háztartása biztonságban tartásának
embere volt az elköltözött a lelki építő munka
rendje, .annak fokozása, Isten országának ter-

"jesztése érdekében, Ezekre' a kűlönleges cha-
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rizrnákra is szűkség van az egyházi életben s
ezeknek birtokában Németh István mint püspök
is áldással működött egyháza javára. '

Némeih Lstuán 1850 február ő-án szűletett
Pusztaegresen, Fehérmegyében. Középiskolaí
tanulmányait Gyönkön és Pápán végezte,. a

.theológíát szintén ez utóbbi helyen. 1870-ben
a pápai ref, gimnázium tanára lett, majd
ugyanott theológiaí tanárnak választották meg
az ószövetségi tanszékre. Az egyhézkerületében
csakhamar a vezető emberek közé emelkedett
közhasznú munkásságával.Mínt főszámvevőnek
az egyházkerület anyagi ügyeinek rendezése
és vezetése körül nagy érdemei vannak; mint
egyházkerületi aljegyző, a gondnoki tanács
elnöke s később mint egyházkerületi főjegyző
is lelkiismeretes szorgalornmal és buzgósággal
szolgálta egyházkerületét. Fáradhatlan munkás-
ságát- jutalmazta s reménységét jellemzett eré-

Németh István, dunántúli rel. püspök.

nyeihez fűzte a dunántúli ref.. egyházkerület
bizalma, midőn 1913-ban a püspöki méltóságba
ernelte és a főpásztori nag'y hivatásra hívta el.
Mint püspököt a komáromi reí, egyházközség
választotta meg lelkészéül; majd pedig a cseh
megszállás után, hogyegyházkerületének zömét
továbbra is kormányozhassa, .mint a balaton-
kenesei egyházközség lelkésze töltötte be püs-
pöki hivatását. Súlyos vesebajának kezeltetése
céljából a székesfehérvári megyei közkórház
szanatóriumába rrrent, ahol rövid szenvedés
után 74 éves korában meg is halt. Temetése
alkalmával a székesfehérvári reí. templomban
az egyházi beszédet Dr. Ravasz László duna-
melléki ref. püspök mondotta s az elhúnyt
főpásztort ideiglenesen a székesfehérvári ref.
temetőben helyezték nyugalomra. Aldott le-
gyen emlékezete 1 F-ő.

Emlékezés Jeszenszky Károlyra.
(1887--:-1923.)

'\
, Jeszenszky Károlyról való megemlékezésern

nem lehet teljes. Életfájának növekedését nem
láthattam kezdettől yégeig, csupán egy rövid

, éven át s később csak egy ízben, pár percre.
De ama rövid időn belül mindannyiunk előtt,
kik közelében voltunk, előtűnhettek szellemi
életének mélyebb gyökérszá!ai s láthattuk,
hogy a nem kőzőnséges erejű és izomzatú
életfa dús hajtásokat bocsát ki magáhól. Es
most, _hogy a szép igéretü s nem átlag-erejű
élet összeomlott, az összeomlás szele bizonyára
mindazokat érintette, kik egykor ~ ha rövid
ideig is - mellette állottak.

Jeszenszky Károly.

Jeszenszkyvel az 1910/11-iki iskolaévben
voltam együtt Jénában. Komoly, higgadt és
méltóságos egyéniség volt. Komoly íö, kit
nem csupán a theológiai studi umok érdekeltek,
hanem az élet is. Nemes arnbiciói nem engedték
megállani az átlag-képzettségnél. Theológiai
tanári műveltség szerzésére törekedett; elméje
kedvelte a rendszerességet ; gyakorlati isme-
reteit elmélyífette szociális érdeklődése, ember-
és világismerete s főleg nemes emberszeretete,
amely a gyakorlati és eszményi élet közötti
ellentétet áthidaini igyekezett nemcsak a maga
életében, hanem az őt környező emberi társa-
dalomban is mindíg úgy, hogy az életet emelje·
eszmei magaslatra. Nála a tudós theológus és
a lelkipásztor nem különült el egymástól. ha-
nem a kettő egymást táplálta. A legnemesebb
emberi fajta ama' ritka vonását is magában
hordozta, amely az életet etikai magaslatról



tekinti, tevékenysége céljának az apostol-
kodást .véli s hivatásának tudja az emberi
nemnek eszményi lénnyé való nemesítését.
Emberszeretetét és idealizmusát mintegy vilá-
gítő fáklyaként hordozta magában, egységessé
olvasztva ez benső lényét, úgy hogy öt nemes
és egyőntésű jellemnek tekinthettük. Szellemi
valója gyakorlati érzékkel társult s vonzó
modora, férfias határozottsága, természetének
higgadtsága, idealizmusa és akaratának ereje
- e talán legbensőbb lelki vonása' - vezérlő
tevékenységre tették hivatottá.

E lelki vonásait kifejezte külseje is; erős,
szívós termete, férfias alkata, szemének figyelő
szemlélődése, markáns sas-orra.

Jénában is vezető egyéniség volt:; társai
között. Magyarsága mélyen gyökerezett. Jéná-
ban nem egy akciót folytatott a magyarság
elismerése és megismertetése végett dán és
angol látogatók előtt; sőt az egyetemen is.
Eucken magánál vendégtil tisztelte. A Jénában
korábban meghalt két magyar ifjú sírját gon-
dozta. Szent karácsonyestéjére hazait küldetett
magának, hogy magyar társait vendégűlIát-
hassa. Mindezek apró, de az embert jellemző
vonások.

'Hogy nem átlag-egyéniséget veszítettünk
benne, mutatja, hogy egykori jénai társai közül
Vajthó László egy évek óta készülő regényé-
ben, mely erős s meglehetősen pessáimisztikus
vonásokkal adja a Némethonban tanuló magyar
egyetemi hallgatók életét, a nemes lelki alkatú
főhős karaktervonásait főkép Jeszenszky egyé-
n'iségéből kölcsönözte. .

Jeszenszky Károly egészében úgy hatott,
mint egy nem annyira nagy, mint nemes
koncepciójá egyéniség. Búsultan nézzük kora
összeomlását e férfias erőnek, elmúlását egy
kiváló theológiai képzettségű főnek, elvesztését
egy modern, de apostoli lelkületű lelkipász-
tornak, megszakadását egy élénk szociális és
lelkészi tevékenységnek. Katas Kálmán.

A fentebbi találó jellemzést még csak néhány
életrajzi adattal egészítjük ki. Jeszenszky
Károly volt salgótarjáni ev. lelkész 1887 május'
l6-án született a kiskeresztúrí pusztán, hol
édesatyja gazda tiszt volt. Tudásvágya. akarata
az önképzésben mérhetetlen volt. A jénai
egyetemen 2 esztendőt töltött· s azonkívül
hospitált Halle, Leipzig, Berlin, Kiel, Marburg,
Erlangen, Strassburg, Heidelberg. Basel és
Zürich egyetemein. Tanulmányai végeztével
Szeniesen lett segédlelkész, honnét hamarosan a
salgótarjáni ev. gyülekezet hívta meg rendes
lelkészül. ahol beiktatása 1912 július 28-án
volt. ,Nagy buzgalommal és lelkesedéssel fogott
hozzá 'ebben a szociális téren az evangélikus
lelkésztöl oly sokat kivánó városban fontos
hivatásának teljesítéséhez. Minden társadalmi
és kulturális mozgalomban mindjárt ott volt
s mindenütt mint evangélikus lelkész volt ott
az ő építő, áldást hozó hatásával. A háború
1915 elejétől kezdve egészen a leszerelésig
mint tábori lelkészt elvonta s amidőn azután
újból élére állhatott gyülekezetének a kommu-
nizmus szertelenségeinek legjobban kitett nehéz
helyen, nehéz időben fáradhatlan múnkásságá-
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val. igaz keresztyén lelkületből fakadó lebilin-
cselö modorával és nemességévei a salgótarjáni
gyülekezet felvirágoztatása terén rövid idő
alatt bámulatos eredményeket ért el. .A Je-
szenszky-nemzetség Iró-költő tehetsége benne
egyik legdúsabb gyümölcsözést igérő hajtását
veszítette el. Amit e téren nyújtott, a költői
meglátás finomságának és nemességének bé-
lyegét viselte magán. A nemes hajtás korán
letört. Még előbb a siker, tisztelet és szerétet
budapesti felolvasása után a közéletben s egy
másik levél magánéletében a legragyogóbb,
legboldogabb jövőt lebbentette szeme elé;

. . majd egyszerre orbáncot kapott s 3 nap
I

~Lehr Albert.
'~~~~~~~~~~r&~~t~~~~~~l»J
alatt meghalt ... Szeműnk még ma is könnyes,
ha arra gondolunk, hogy mit veszített egy-
házunk Jeszenszhy Károlyban és ez a sze-
műnkből ki-kigyőngyözö könnycsepp örizi
áldott emlékét. -i -so

Lehr Albert.
(1839-1924.)

Mikor leirom a L~hr nevet, e nagy evan-
, gélíkus magyar tanári nemzetség nevét, mintha
két fényes csillag suhanna át a lelkemen: 'a
Petőfi és az Arany János csillaga. E két ál-
dott név aranyfonál ként szövődik bele a Lehr-
nemzetség élettörténetébe.

Mikor jóval több, mint félszáz esztendővel
ezelőtt édes, apám bevezetett a soproni Iiceum
tanárszobájába, -Petrik János Jakab igazgató
úr félelmetes szine elé, hogy beirason az első
osztályba, szemével az ablakban álló roska tag
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ősz alakra mutatva, a fülembe súgta: "Nézd
fiam, Lehr András, a Petőfi tanára."

Még most is érzem, mennyire meg voltam
döbbenve. Milyen fényes ködbe vesző nagy-
ság volt gyermeklelkem előtt Petőfi. Hát akkor
milyen emberfölötti nagynak kell lennie annak,
aki nála is többet tudott, mert őt tanította!

És hát Lehr András kitünő tanár is volt:
1853 óta Sopronban, azelőtt még egymaga volt
a kis sárszentlőrinci gimnázium egész tanár-
kara. Petőfit olyan jól és olyan szeretettel
tanította, hogy ez' évek múlva Borjádró~, Sas-
séktól átment kedves tanára látogatására. Nagy
latinista volt Lehr; Petőfivel is úgy megsze-
re ttette a latin költészetet, hogy ez "Horatiu-
sát" még mint katona is magával vitte a
borjujában.

'Az apa, Petőfi nagy tanára, a fiú, a mi Al-
bertünk, Arany János nágy tanítványa volt.
Nem az iskolában, hanem az irodalomban. Ott'~

Jezsovics Károly.

áll Ő Arany János "vizének mélységei mellett",
felhozta ennek legelrejtettebb gyöngyeit::s mi
láttuk, élveztük az ő magyarázatai által fej-
lesztett műizléssel, Arany szépségeit bámuló
gyönyörrel. Lehr Albertnek igen nagy része
van pompás Toldi-magyarázatával abban, hogy
Arany s vele a magyar falú, a magyar mező
tiszta, áldott levegője bejutott az iskolába, a
magyar ifjúság lelkébe.

"Ebben van egyik és pedig legnagyobb je-
lentősége. .

De ő nem volt bolygó csillag, mely fényét
csak mástól nyeri. Igazi, eredeti egyéniség
volt. Sziporkázó szellemével, nagy tudásával.
csodálatosan tiszta nyelvérzékéveI igen nagy
hatást gyakorolt tanítványaira. N~gy ember-
ismeretéveI felismerte, elrejtett tehetségeiket
napfényre hozta, fejlesztette. Tanítványai sze-
rették, sőt rajongtak érte:

Jezsovics Károly.
(1834-1924.)

Nem kisebb ember tett erről bizonyságot,
mint - talán legnagyobb tanítványa,
Kozma Andor, aki 1924 junius ll-én Lehr
Albert koporsója mellett könnyekig megin.
dulva és mindnyájunkat kőnnyekig meghatva
máltatta a nagy nyelvtudóst 'és nyelvművészt,
müíordítót, költöt és nagy tanárt. _

Es valóban, míg Arany János költészete
kincse lesz a magyar nemzetnek, míg a magyar
diák lelke magasba szárnyal a Toldi szép-
ségeinele szárnyain, addig Lehr Albert emléke
is élni fog, . '.

Lehr életének főbb adatai: 1839-ben szűle-
tett Sárszentlőrincen. A soproni líceumnak
volt kiváló tanulója, a maga idejében legjobb
szavalója. a Magyar Társaság lelkes tagja, Iö-
jegyzöje, a Hajnal szerkesztője. 1865-ben Sár-
szentlöríncen lett tanár. Az 1868j69-ik iskolai
évet német egyetemeken töltötte. Visszajött
Lőrincre; a gimnáziummal átköltözött Bony-
hádra. 1873-tóI1898-ig a budapesti evangélikus
gimnáziumnak volt tanára, 1898-tól haláláig,
1924-ig nyugalomban élt. Igen nagyarányú
nyelvészeti, müíordítói, költöí és 'tudományos
működését az Akadémia 1882-ben levelező
taggá, 1923-ban tiszteletitaggá való választással
koronázta meg. Szigethy Lajos.

Folyó ev! március hó ő-ikán húnyt el ritka
szép munkamezején, Selmecbányán 91 éves
korában a régi evang. tanári gárdának egyik
legismertebb, legmarkánsabb és leghatásosabb
tagja Jezsovics Károly személyében.

Ez a nevezetes, testileg és lelkileg edzett
férfi szűl. 1834 január 28-án Nagyszelezsény-
ben, Hontvármegyében. A főgimnáziumot Sel-
mecen, a theológiát Pozsonyban és egyetemi
tanulmányait 4 évi nevelöskődés után a ber-
lini, göttin~ai és halle-wittenbergi egyetemen
végezte. Utóbbi helyen érte öt a meghívás
Selmecre, ahol tanárkodása mellett a mathe-
matika-Iizikai tá:rgyakat későbbi barátjaitói :
Farbaky és Schwartz akad. tanároktóI sajátí-
totta el. 1893-ban vette át nagynevű elö diétöl,
Breznyik Jánostól, ki Selrnecen 42 évig tanár-
kodott, a liceumi igazgatóságot és viselte azt
1903-ig, amikor is nyugalomba vonult és hozzá
méltó utódját ő maga is Király Ernőben je-

- lölte meg.
Je'zsovics markans tanári egyéniség és nagy

hatásu pedagógus volt. "Testben példás egész-
ség, lélekben példás magyarság" mondja róla
nagynevű tanitványa: Sajó Sándor íöigazgató
a Bpesti Hirlap március 15-iki számában. Erős
karakterét, terrnészetességét, 'egyenességét,
nyiltszivűségét s derűlt kedélyét már kűlső
megjelenése is elárulta. Szinte mokány ember
volt, epigrammatikus észjárású, kurtaszavú,
Röviden beszélt, de mindig világosan az isko-
lában is. "Nem szeretett prédikálni" mondja
találóan Sajó Sándor. Erre 2 példát. Amidőn
Selmecen a honvédszobrot íőlavatták, arra
neki is koszorút kellett tennie s a sok szó-
noklat során, az ö beszédje csak ennyi volt:

• "Megtettétek kötelességteket .' Ti alusztok, mi



ébre~ vagyunk és résen állunk." Vagy a ma- '
turán a sédája felett drukkoló, kártyás diák-
jához azzal a kérdéssel fordúlt: "fucs?" -
mire a diák derült tekintettel azt felelte:
"reszto, igazgató úr I"

Mint "nagy tanár" nemcsak, lelkét, hanem
testét is edzette. Erős túrista volt, ki barát-
jával. Téry Ödönnel és őt megértő utódjával,
Király Ernővel a virágzás fokára 1~emelte
Selmecbányán és ritka szép vidékén a turisz-
tikát. Nem is bírt volna soha elszakadni a
selmeci határtól. a várost környező gyönyörű
fenyvesektől, hiszen ezekben és ezektől élt
olyan kivételesen egészséges hosszú életet.

- Azt tartotta, hogy a természet szép és nagy
temploma nemcsak testileg, hanem lelkileg,
erkölcsileg és vallásilag is emeli és növeli az
embert. Egy [avkő-matúra alkalmából kará-
csony előtt még 70 éves korában másztuk
'I!leg együtt hóban a remek fekvésű Szitnyát.
Allandó kedvelt fürdőhelye a liptóí Koryt-
nica volt.

De Benka Gyulához, a nagy szarva si tanár-
hoz hasonlóan a zenét is szerette és zongora-
játékaival barátjait gyakran felvidámította.
Evang. egyházszeretete is példás, hazaszeretete
pedig, és itt vezető szabadelvű politikát· is
folytatott, országos hírű volt. S bár a tót
nyelvet jól értette és nagyon szerette, réme
volt apánszlávoknak.

90 évet élt ritka testi és lelki erőben és
egészségben. A cseh-szlovák árulás és rablás,
no meg nagyhírű intézetének brutális szét-
zűllesztése, lelkét is összetörte. Egy hosszú
életen át híven teljesítette hivatását: nemze-
dékek hosszú sorát nevelte hozzá méltó és

.öt megértő tanárkarával együtt kötelesség-
tudásra, egyházszeretetre és művelt magyar-
ságra. Trianoni határon innen és ,túl öreg és
fiatal tanítványok ezrei gondolnak ma reá
hálás és igazságos emlékezéssel, hirdetve, hogy
- mint Sajó 'róla mondja - meghalt egy
testben és lélekben példás, tudásban és jellem-
ben kiváló magyar tanár, egy mindenképen
értékes magyar ember, messze-messze innen,
idegen világban, ősi Selmecbányán ... Majd
csak feltámadunk! 1 Szlávik Mátyás.

, Albert József.
(1857-1922.)

, .
A pozsonyi liceum értékes tanári gárdájá-

nak egyik legjellegzetesebb kulturharcosa is
eltávozott a küzdőtérről. Albert Józsefre két
esztendő óta borul a sirhant a pozsónyi Kecske-
kapú mellett :levő temetőben. Olyan nagyon'
messze esett tőlünk Pozsony, hogy csak rríost
emlékezhetünk meg Albert József elhunytáról.

1857 junius 17:én szűletett Hanván, Gömör-
megyében, ahol akkor Tompa Mihály lelkész-
kedett. Az 'élénk eszű gyermek már korán
megcsodálta' papjukban a kőltőt és maga is
elkezdett verselgetni, Rimaszombaton és Kas-
sán végezte a középiskolát, Budapesten az
egyetemet. Rengeteg sokat tanult. Korának
képzettséget vas szorgalommal gyűjtötte, Ezt
a nagy tudást a gyakorló gimnáziumban Kár-
mán Mór vezetése alatt tanulta értékesiteni az
iskola számára Kármánt mindvégig rajongó
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tisztelettel emlegette. Ezzel a nagy készültség-
gel bizonyára értékes tudományos -irodalmi
munkát is végezhetett volna, ha a véletlen
le nem töri kedvét. A Kisfaludy Társaság
egy kiírt tételére nagyobb munkát adott be,
de aztán vidékre került és úgy tudta; hogy
munkája nem nyert. Ez elvette kedvét a to'
vábbi munkálkodástóI. Csak évek mulva érte-
sült arról. hogya Kisfaludy Társaság kitűn-
tető dicsérettel szólt a munkáról és szerzőjét
felhivta, hogy egyet-mást javítson rajta, azután
kiadja a jutalmat. Amikor megtudta már késö
volt és nem folytatta. "

1884-ben Eperjesre választották tanárnak,
188'Z-ben pedig Pozsonyba. Itt szolgált az evan-
gélikus egyház liceumán 1922 augusztus 29-én
bekövetkezett haláláig.

Albert József.

Albert József tudása, készűltsége, ;,átfogó
nagy értelme igen erős hatással voltla keze
alatt felnőtt ifjúságra. A népies nemzeti for-
rásokból fejlődött irodalmi virágzás feltétlen
bámulója volt. Ez a konzervativizmusa töltötte
el lelkesedéssel és keltett -lelkesedést. Tudása
pontos volt és részletes. Ugyanezt követelte
tanítványaitól is. Akit szigorú, következetes
rendszerén végig vezetett, az igazi készültséggel
hagyta el a középiskolát. ,

Emellett Pozsony szépirodalmi életében is
nevezetes vezető szerepe volt. Az írók és mű-
vészek köréje csoportosultak és az ő kör.e adta
a Toldy-körnek az irodalmi tartalmat. Ebből
a kőrböl fejlődött ki később a Pozsonyi Iro-
dalmi Társaság, mely a megszállás alatt a
Tavasz című szépirodalmi hetilap gárdája. Ön-
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álló kötet~i között nagy figyelmet keltettek
meséi, melyekből egy verses gyűjteményt maga
adott ki, egy prózai kőtet pedig a Kapi Béla
szerkesztésében megindult Protestáns könyvtár
vállalatában Szcntgotthárdon jelent meg. Al-
bert költészetét nemes magyar nyelve mellett
ötleteinek gazdagsága Jellemzi.

A pozsonyi liceumnak talán sohasem volt
olyan fényes korszaka, mint az, amelyikbe
Albert József rnűkődése esik. Zorkóczy kőz-
vetlen, világos egyszerűsége, Hirschmann pom-
pás rnathernatikai módszere és példás lelki-
ismeretessége, Markusovszky gazdag huma-
nisztikus szelleme, Márton Jenő mély klasszikai
tudása, Holch korszerű és mégis bibliai taní-
tása, Szép Rezső bámulatosan bö természet-
rajzi ismeretei, Győrik kiváló eredményű tör-
ténettanitása, akit a szorgalmas és lelkes
Magyar Győző követett, Losonczi bámulatos·
nyelvtehetsége. Schrödl filozófiai érettsége,

Dr. Székács Béla.

Hamvas iíiúságszeretete és értelemfejlesztő ta-
nitása, Jeszenszky lelkiismeretes munkája,
Pfeifer jeles készültsége, Ulreich , rátermett-
sége, mind együtt. nagyszerű szellemi munkát
végeztek, melynek fellobogásat elfojtotta a
nemzeti szerencsétlenség és a magyar kultúra,
az evangélikus műveltség egyik legszebb ol-
tárán egymásután alusznak ki a lángok. Maga
az intézet pedig ma már cseh. állami iskola.

t Dr. Székács Béla,
a Rókus-kórház főorvosa. 1855-1923.

A bűnös és beteg ember ... Figyeljük csak
meg, akár önmagunkat, ha a kettő közül vala-
melyik súlyát érezzük - jámborok és alázato-
sak vagyunk ... Isten és emberek előtt l Isten
előtt, sokszor hű szolgája előtt is, összetörik a
vergődődő 1~lek ; az orvos előtt a komoly beteg,
bárha különben milliók is hajtsanak neki térdet,
ugyan kicsikévé zsugorodik össze s mintha azt
mondaná a szabadulás után vágyó tekintet:

Orvos! csinálj velem bármit, csak fájdalmaimtóI
szabadíts meg, csak egészségemet add vissza! ..

Az orvos ezt tudja. De Székács Béla soh' sem
élt vele vissza. Voltam magam ls többször a
rendelőjében. Egyszer álmatlanságomra kerestem
gyógyulást. Nem adott receptet. Egyszerűen
mondta: "a patika, az drága 1" Majd megfogta
a kezemet, belenézett azokkal a nagy meleg
szemekkel a tekintetembe s a legtermészetesebb
hangon mondta: a jó pap holtig tanul. - Fiatal-
ember, tanuljon meg aludni I Es én meggyő-
gyultam. Máskor meg egy haldokló ügyében
méntern hozzá, hogy nem veszik fel a kliniká-
kon, pedig ev. lelkész nejéről vaa szó ... Izga-
tottan bészélhettern, leültetett, maga is mellérn
telepedett s aztán rnonéta.: most már beszéljen,
csak nyugodtan I Végig hallgatott, bólogatott
fejével. egy-egy megértő fájdalmas sóhajt mor-
zsolt el az ajka s amikor rníndent elmondtam :
az agyvérzés kezdetét, a hozzátartozók gondos,
ságát s amellett mégis tehetetlenségét, a kór-
házak, klinikák közönyösségét, rnít gondolok én
a betegség lefolyásáról stb .... mindezt ártatlan
nyugalommal meghallgatta s akkor leült, meg-
simította lrömlokát : eggyel kevesebb! ... -
mondotta és 'int alorvosának s tőlem' kérdezte:
jó lesz-e a .7 "-es? S aztán tanácsokat adott a
beszállítást illetőleg. Jól emlékszem. hogy még
a .kíspárnara- is felhívta a figyelmemet, mert
az ő osztályán ilyesmit nem adnak. Ez délután
5-kor történt. Este 9-kor, amint később meg-
tudtam, bement a Rókusba, hogy megnézze az
új beteget. Sajnos, még akkor nem volt bent.
Csak később jöttek a mentők. Aztán már Szé-
kács nem is .láthatta, reggel ő-kor meghalt. Egy
időben, amikor alorvosa jóbarátom volt, sokat
jártam az osztályára. Kísértern én is, teremről
teremre, mintha asszistense lettem volna. Né-
zetemet elfogadta: a [ó papnak előbb jó orvos-
nak kell lenni. Előbb a testnek igényét kellene
kielégíteni. Enélkül a lélek nevelése iránti min-
den buzgóság hiábavalónak bizonyul ... A jó
orvos pedig már jó pap ls ! .:.. Hányszor láttam,
mikor vége volt a hivatalos "vizit'-riek, a főorvos
még visszajött a kórterem be egy-egy súlyos beteg
ágyán telepedett le, .botját maga mellé a székhez
támasztotta s elmondta, hogy mit főzött tegnap
a Mari néni s közben újból .rnegtapogatta • a
beteget ... Mi kissé osolyogtunk, tudtuk, hogy
a beteg ma azt kapjá ebédre, amit a főorvos úr
'az ö áldott Mari nénijével főzetett s tudtuk azt
is, hogya beteg, bár napok óta nem evett, a
főorvos gúsztusa szerinti ebédet ló étvággyal
fogja elfogyasztani.,. Nem volt rest, 68 éves
kora dacára sem, naponként a súlyos beteget
3-4·szer is meglátogatta. Amint Dr. Walkó
Rezső mondja: lemondani, tűrni, szenvedni
betegeiért csak kevés orvos tudott úgy, mint ő!

Az . egyéniségnek olyan nagy hatása sehol
sincs a maga szükebb-tágabb környezetére, mint
azt láthatjuk, az orvosí tudományban. Dr. Székács
Béla nemcsak a tudományában és hivatásában
bizonyult kiválónak, de mint nagyszerű tanító
is, sok jó orvost nevelt szegény magyar hazánk-
nak. Mint ember rendkívül szeretetreméltó,
mint orvos színte utolérhetetlen diagnoszta.
Amit a bekövetkezett halál után ő írt a .Iab-
cédulára', az a boncolásnál rendesen bebizo-
nyosodott, .



Balázsfy Rezső képei.

A nagynevű Székács püspökünk fia volt.
Evangélikus egyháza iránti hűségével és ra-
gaszkodásával mindig büszkélkedett. Krepuska,
Terray, Haberern, Kuzmík, Eítl jelenlegi ev.
orvosprofesszorok ,mind-mind e téren csak az Ő
nyomdokait követik. Dr. Décsi Imre, egyik
buzgó tanítványa, így jellemezte Dr. Székács
Bélát: .Kinyitotta a viaszkos vászonnal párná-
zott ajtót, beeresztette a beteget, leültette, Ki-
kérdezte, megnézte, megvizsgálta, megvígasz-
talta, bölcs jótanáccsal ellátta, nem sietett vele,
hagyta ,panaszkodni, 11!ég kérdezte is, ha nem
panaszkodott eleget UIt vele szemben öreg-
urasan. összekulcsolt kézzel, úgy nézett rá, úgy

E név' nem ismeretlen a Luther-
Naptár olvasói előtt. , 1922 óta évről-
évre megjelenik ez e hasábokon sokat

. mondó, beszédes képek alatt. Mert
Balázsfy Rezső képei beszélnek. Ta-
lálóan tolmácsolják a szív érzelmeit,
a lélek hangulatat j indulatok törnek
elő belőlük hamisítás nélkül s egyéni-
ségek állnak elénk bennük igaz jelle-
mükkel. Vagy tán még jobban vág
megiegyzésünk, ha azt mondjuk, hogy
e képek sajátszerű értéke a lélek-
festésben, a gondolatmegrögzítésben
rejlik. Ez a charizma avatja művé-
szűnket első sorban is jeles illusztrá-
torrá s a symbolikus képek mesterévé,
amint arról a "Luther-Naptár" hátsó
borítéklapjainak képei s egyéb illusz-
trációk már évek óta ékes bizonyságot
tesznek.

Ez alkalommal~Balázsfy Rezső nem-
csak mint rajzoló, hanem egyúttal mint
festőművész jelenik meg a Luther-
Naptár olvasói előtt. _Melyik minő-
ségben nagyobb, nehéz volna eldön-
teni. Az az egy bizonyos, hogy a
Luther házasságát ábrázoló alkotás
olyan mű, amelyért magyarhoni evan-
gélikus egyházunk Balázsfy' Rezső
iránt hálás lehet. Mert az általam is-
mert több Luther házasságát ábrázoló
kép' között teljesen tárgyilagos véle-
ményem szerint úgy történeti néző-
pontból a leghűbb és legtökéletesebb;
valamint művészi értéke szerint -
kűlönösen a lélek és hangulat-festést
tekintve - a legkiválóbb alkotás. Nem
kell-e örvendenünk azon, hogy Luther
házassága négyszázados jubileumának
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beszélt hozzá, mintha csak sajnálná, úgy vízs-
gálta meg, mintha, no éppen valamit majd csak
talán ki lehetne deríteni: s az a két jóságos
szem a legélesebb diagnosztikai eszköz volt
ebben a hazában és messze földön. Az ő egy-
szerű vizsgálása a' legcéltudatosabb, legkörül-
tekintőbb, legpontosabb rnunka, a néhány lassú
kérdése a legprecízebb, legszellemesebb végig-
gondolása volt a betegség minden problémájá-
nak, Dr. Székács az orvosok között ritkán talál-
ható, Isten áldotta nagy rnűvész volt". Boldogan
halt meg. Mindent rendben hagyott maga után,
Sokat tanulhattak tőle, orvosok, betegek. Legyen
áldott emlékezete! Sruchov8%ky'Gyala.

legméltóbb emléke magyar művésztöl
származik? !

Mesteri e képen .mindenekelött az,
hogy hű marad e házasság megköté-
sénele a fekete kolostor egyik lakó-
szobájában végbement történeti tényé-
hez és mégis meg tudja adni a jele-

.nethez illő feq,ségnek és méltóságnak
. megfelelő keretet, amely kővetelmé-
nyeknek egyik vag,y másik része úgy
Schwertgeburth, mint Hummel s még
König hasonló tárgyu képén is hiány-
zik. A pillanat kiemelkedő fontossá-
gának s ünnepiessegének a, patinája
is jobban rajta van s az arckifejezések
is sokkal többet mondók és jellern-
zőbbek, , a hagyományos vonásokat a
művész lélek- és egyéniség-látásá val

. jobban egybeolvasztók, mint bármelyik
a Luther házasságát ábrázoló általam
ismert képen. A Luther-arc 'p. o. sze-
rintem itt határozottan tökéletesebb,
különös en aKranach 1525-iki leghite-
lesebb képe lényeges vonásainak a mű-
vész lélek- és érzésfestő egyéni meglátá-
sán való átvitele dolgában, mint p. o. a
modern .Luther képek kőzőtt akár
Plockhorst, akár Bauer alkotása. Ba-
lázsfy képén főleg a Luther-szemek
azok, amelyek tán legjobban kifejezik
a reformátor határozott kemény jelle-
mét és ráragyogtatjak arcára erős
hitének sugárzó örömét és derűjét s
egészében a diadalmaskodó ember
typusát állitják elénk. Bóra Katalin
arckifejezése is tulajdonképen a meg-
hatottság és áhítat megrögzítése amel-
lett, hogy ezzel egyesülnek az ugyan-
csak 1525. évi Kranaéh-féle kép hiteles
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vonásai. A házasságot megkötő Bugen-
hagennek. a két tanunak : Kranachnah
és Apelneh s a kívűlők még jelenlevő
Jonasnah és Kranach feleségének alak-
jai szintén egyrészről 'az egykori raj-
zokat tekintetbe vevően történetileg
hitelesek, másrészről pedig egyúttal
hangulatot kifejezők, jellemzők és be-
szédesek. . .

Balázsfy Rezsőnek ez a kiválóan
sikerült alkalmi müve il1ővé és indo-
kolttá teszi, hogy néhány· szóval ma-
gáról a művészről, különösen a Luther-
Naptárral kötött lelki szővetségéről

Önarckép.
- A Luther-Naptár részére rajzolta: Balázsfly .Rezső. -

megemlékezzünk. - Művészünk képei
a kommunista rémuralom bukása után
rag adták meg figyelmemet és kötötték
le különös módon érdeklődésemet. Az
evangéliomszerű keresztyén és geniu- .
szos magyar lélek együttes hatása
sugárzott felém e képekből. A' szel-
lemi rokonságérzete ütötte meg mind-
járt első ilyen képének elmélyedő
szemlélése közben a szívemet. Melyre
vágóari hatott rám kiváltképen a ma-
gyar nagypénteket mélabűsan szemlél-

tető rajza, melynek lelkemben vissza-
verődő hangulata azonnal 'tollat sodort
a kezembe, hogy Balázsfy Rezsőnek
levelet írjak. Nem kérdeztem, ki vagy,
mi vagy, hol szűlettél, melyik keresz- • 1
tyén egyház felekezethez tartozol j

mert megéreztem. hogy az ő, akinek
művészi munkájára a következő ma-
gyar megújhodás korában szűkség lesz,
ott született, ahol megfojtott hazánk
újjászületése kezdődik s az a benső
igazi vallása, amely Istennek templo-
mát viszi bele az ember lelkébe. Arra

· kértem, hogy az a kéz, mely meg-
rajzolta a magyar nagypénteket. raj-
zolja meg. a Luther-Naptár számára
a magyar husvétot is s az 1922-iki
évfolyam borítéklapján már a földre-
sújtás kábultságából keltegette az ocsu-
dást az a symbolikus jelenet, amely-
ben arabmagyar . kezéről Jézus a
bilincs~t leveszi .. Azóta mindenckőtet-
ben megjelentek Balázsfy Rezsőnek a

· kűlső borítékon levő évi mottóképei és
jellegzetes, beszédes illusztrációi mind
a mostaniig, amidőn az erős hatású
nevelő motivumokat magukban foglaló
bibliai és meseképek mellett különösen
a "Mindent az evangéliummal a magyar-
ságért" és a "Luther házassága" bi-
lincseli le lelki gyönyörködésünket és
ébreszti fel diadalmas örömünket.

A· Luther-Naptár címlapjának mű-
vészi tekintetben is tökéletesebb meg-
oldása Balázsiy Rezső nevéhez fűződik,

Abból az alkalomból, hogy derék
művészünknek a "Luther Naptár"
számára készített .első alkalmi fest-
ménye jubileumi emlékül sikerült -re-
produkcióban megjelent, kötelessé-
gemnek tartom, hogy itt e hasábo-
kon nyilvánosan, ne csak a magam,
hanem a "Luther-Naptár"' olvasóinak,
sőt -evangélikus egyházunk közőn-
ségének . nevében is szent ügyünk
müvészi szolgálatáért hálás, meleg
köszönetet mondjak.

Ezzel a köszönettel azonban még
nem tettünk eleget. Balázsfy Rezső
jellemzett művészi egyéniségének mó-
dot és alkalmat kell nyújtani nagyobb
megbizásokkal arra, hogy tehetséget
a kereszt és a turul szolgálatában még

· jobban érvényesíthesse s a megkez-
dett irányban még tovább izmosodjék.



,A kerlés zet kőréből,
A rózsa gyors szaporítása.

Balázsfy művészetének lelke a mi lel-
kűnk, a mi próblémáinkat keresi, a
bibliai témák az ő eszményi törek-
véseinek a szárnyai, igazságkeresését

• Luther reformációjának eszmei hatal-
mas erővel megragadták. Igya szélső-
ségektől ment, mindenki által érthető,
nyugodt s azért a legujabb művészet-
ben is helyt álló ízlése és stílusa na-
gyon alkalmassá teszik erkölcsi vonat-
kozásu igazságoknak a szív mélyébe
való bevitelére. tehát a rajz, a fes-
tészet által történő nevelésre. Első
sorban tehát nekünk evangélikusoknak
kell őt felkarolnunk, mert Balázsfy
Rezső művészete legbensőbb lénye-
gében evangélikus művészet. Első sor-
ban is tehát a mi kőtelességűnk, hogy
ez irányu további művészi fejlődé se

Nem akarok itt il közismert rózsa-
nemesítési eljárásokkal foglalkozni. Az
alvó, hajtó szemzés, a rózsa téli oItása
eléggé ismeretes. Két kevésbbé gyako-
rolt szaporítási eljárást akarok itt ismer-
tetni: a bujtást és a dugványozast.

A bujtást, illetve lehajlítást, főleg
olyan bokor- vagy futó rózsáknál al-
kalmazhatjuk, amelyeknek közel 'a
földhöz erős egy, éves hajtásuk van.
Ahova ezt az éves' vesszőt lehajtani
akarjuk, ott húzunk a földbe egy 20
centiméter mély árkocskát, kora ta-
tavasszal. Már most a lehajtandő vesz-
szőket egész végig minden két rügy
(szem) között késsel kissé bevágjuk.
megsértiük j a vágás azonban nem
lehet mély, nehogy a vessző elpattan-
jék a lehajlításkor. Az így előkészített
vesszőt az árkocskába lehajIítjuk óva-
tosan és hogy fel ne ugorjék, egy-két
ág-kampóval a földhöz húzatjuk és az
egész vesszőt behintjük porhanyó föld-
del. A vessző vége 1-,2 szemmel a
földből kilátszik. A nyár folyamán a
rügyek a földben szépen hajtani kez-
denek, a megsértett részeknél pedig
erős gyökér képződik. Ha késő ősz-
szel (levélhullás után két hétre), vagy
kora tavasszal a lehajlított vesszőről
óvatosan lehúzztik a földet, az csupa
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érdekében le vegyűle róla az igazi
rendeltetésétől elvonó megélhetés gond-
jainak terhét. Bibliai tárgyú oltárképek
megrendelése' templomok számára,
Luther-arcképnek, a reformátor éle-
téből egyes jeleneteknek. vagy álta-
lában egyháztörténeti eseményeknek
megfestetése, vagy megrajzoltatása a
gyülekezeti tanácstermek részére, vagy
magáncsok ilyen tárgyu megrendelései
jelentékenyen előmozdítanák azt, hogy
ez a meglépő lehetőségekét magában
rejtő tehetség a mai viszonyok között
arra a helyre juthasson, mely művé-
szetének gyökere és nemes, ágának
rügyei szerint öt igazán megilleti és
mi magyar evangélikusok is megkap-
juk ezen a téren azt, ami igazán a
mi lelkünkből való. H. L.

hajtás és gyökérből fog állani. Ekkor
az egész vesszőt minden két hajtás
kőzőtt (a kőzépen] eldarabolhatjuk és
minden egyes hajtást saját helyére el-
űltethetünk.

Így egyszerre egész sereg új rózsánk
lesz, aminek még az az előnye is meg
van, hogy az egész növény nemes,
tehát nem kell attól félni, hogy alul-
rólvad hajtásokat hoz. Természetesen
így csak bokor- és fútórózsákat kap-
hatunk (magas törzsűeket szemzés
útján nyerünk). Legelterjedtebb íűtó :
rózsa a Crimson Rambler semperflo-
rens [mindig virágzik) j ennél azonban
sokkal szebb cseresnyepiros virágú és
illatos folyton virágzó kúszó rózsafajta
a "Reine Maria Henriette" , mélynek
virágjának alakja éppen olyan, mint a
sárga thea-rózsák között a Marechal
Niel-é. Szemző hajtások ebből kerte-
szeknél, vagy a kertészeti tanintézet-
nél [Budapest, L, Ménesi-út 45;) kap-
hatók. .

Vadrózsa alannyal is lehet tömege-
sen szaporítani. Van pl. egy 150 cen-
timeter hosszú vadrózsa hajtásunk
(persze idei). Ezt alulról egész fölig
sűrűn (mondjuk 101m, távol egymás-
tól) beszemezhetjűk nemes rózsasze-
mekkel [alvóra, nyár végén). Ezek- a,
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szemek a következö tavasszal kihaj-
tanak, az egész tő tehát csupa nemes
hajtással lesz tele. Mikor a hajtások
15-20 centiméteresek, akkor ai egész
tőt a fent leírt módon lehajlítjuk, le-

. kampózzuk, Qeföldeljük (május közepe,
vége felé). Osszel vagy tavasszal a
hajtások száma szerint eldarabolhatjuk
a rózsafőt s így lesz egy év alatt egy
tőrő130-50 darab gyökeres hajtásunk.

Aribizkét, .egrest és 'a szőllőt is
szaporíthatjuk ugyanilyen módon (ér-
tékes szőllöt akár egy rűgyből is sza-
poríthatunk s ha van kedvünk a szo-
bában babrálni vele, akár májusban
is lehet szőllőnk].

Dugványozás útján a rózsát nem
igen szekták szaporítani, pedig ez a
szaporításmód egyszerü és gyors. Dug-
ványozni tavasszal is lehet bármely
rózsa-fajtát. Kevésbbé ismert a nyár-
végi szaporítás. E célból augusztus
közepén bármely rózsafáról (magas-
törzsű, bokor, fútó] körülbelül 8-10
centiméter hosszú hajtásoka t vagda-
lunk, ügyelve arra, hogy az első vá-
gás (éles késsel) az. alsó rügy alatt
1 milliméternyire essék. Az így elké-

. szített dugványokat homokkal megtöl-
tött cserepekbe, vagy szaporító ládi-
kákba tesszük. Kellő őntőzgetés mel-
lett a növények október végére meg-
gyökeresednek j hideg, de íagymentes
helyen lombballetakarva telelnek. Ta-
vasszal arasznyi távolságra kíiskoláz-
zuk a növényeket, akkor aztán szép,

• kiűltethető kész rózsáink lesznek. Ily
módon természetesen csak bokor vagy
fűtőrózsát nevelhetünk (magas törzsűt
csak szemzés útján). .

Ugyanígy szaporítható például a bo-
rostyán is.

"Szeresd a virágot. ~. l"
Görög Ern6.

Hangulatok Csővár falujából.
1.

Csak a daltalanság követ utitárshént,
s sziuemben legyőzött bánatok pihennek ...

- száguldó vonatból
messzibe tünt uárds fényfoltján merengeh,

A távirópóznák, - mohos mértföldjelzők
felém csudálhoznah, hogy - hová, - mi vég-

- ha úgyis minden húr [ből?-
lepattant már lelkem ósdi~hangszeréről.

S kérdik: .rnire vársz még, - ha eléd, - utánad
csak nagy céltalanság suhíntja éj - szárnyát?"

... Én nézek csüggedten
a buzaföld ringó aranytávolán át ...

II.
A völgyhajlásnál falucska huzódik,
hol kékes pára gyül a kertek alól ...
Takaros házak szétszórt gyöngyszemekként
fehérlenek elő kacéran

,a haragos-zöld erdő foglalatból.
Az udvaron fenyők őrzik a csendet,
s friss szénakazlak illata mesélgel ...
S mikor fönn a lovagvár omladékán
a húnyó nap bibora terjeng :
vallom, hogy mégis, mégis szép az élet ...

Ill.
A tölgy-rengeteg mélyéi szereiem ;
- ó, jól tudom: mit suttognak e fák:
egy régi könnyes tragédiának
keresem köztük idő-vert nyomát.
Látták e dombok: - mínt terült el holtan
kis, kerek vérző folttal sziue táján;
apátlanságunle borúja fölé
azóta ah, oly ritkán jő «ziuáruány l
Azóta köszönt meghitt ismerősként
a temetőkert, - kakuk füves. pázsit,
hol ünnepi harangszó simogatja
sírján a repkény szétfutó indáit.

Gondolataim bús raja vidulj fel
anyám hajának ezüst erdején,
akível járván, muzsikál a Csend, -
ki melleii egész hangtalan világom:

:- örökfenségű költemény ...
IV.

A szorgos, nyüzsgő méhihe sereg
teli zsongja léha perceimet,
s:. így épülnek iemplommá a romok.
Orvény szélén inogtam tétován;
s most: holnapim homályfedte során
nagy akarások fárosza lobog .
A méhes táján, a kis kert körül,
mikor a tücsök alkonyt ·hegedűl,
s sápadt ezüstöt ont a holdvilág:
úgy-e én szivem, - e csend itt, gyógyit?
Es vissza lopják illuzió id
a lila szinű csokros 'violák ...

V.
Lelkem most egy új álomország,
hol Te uralkodsz, - akit szereteh,
akiért vannak az esti imák,
s ka~agó boldog csók:üzenetek ...

S ki már közelegsz;
a virágtermést jössz, hogy learathasd ...
S kincses bányáknak tárul kapuja, -
s én mielőtt még küszöbét átléped,
leboruluán megáldom ezt a földet,
hol ismét rámtaláZt az élet. .
- s enyém lőn újra fény, dal, illatár,
hogy eléd gyűjtsem, - akit szereieh. ...

Mint a Te zengő országod felett:
sehol szebben nem osont el a nyár ...

Pohánka Margit.



Az eklézsía humora,
'. 1. Gáspár doktor meséje.

Az egyik legrégibb magyar an ek-
dotánk. Nádasdy Tamás nádor udvari
orvosa és bizalmas embere, Szegedi
Fraxinus Gáspár irta 1555. levélben
az urának, hogy megnevettesse. A
régi 'egyházi szokásokat is jellemzi.
Szószerint közöljük:

"Egyszer volt egy szegény nyomo-
rult bünös embör. Nagyhétbe az cseri
falábu barátokhoz megven gyónni. O
szegény azt tudta, hogy minden barát,
akinek csuklyája fejébe vagyon, jó
gyóntató legyen. Egyikét megvonítja.
[szólítja] és kéri, hogy őtet meggyón-
tassa és megoldozza. Hát az ő gonosz
szerencséjére 'parasztbarát (fráter, nem'
miséző] volt, akit megvonított. Az sze-
gény embör igazán minden büneit
meggyónja. Hogy az oldozatra kelnek,
mond az parasztbarát az szegény
embörnek: én parasztbarát vagyok
meg nem oldhatlak. hanem elmegyök
megüzenem az gárgyánnak büneidet.
Megijed az szegény és sápolyodni
kezd. Az parasztbarát pedig az sze-
gény ember büneit az kulcsárbarátnak
megmondja, az kulcsár az szakácsi-
nak, az szakács az kertészinek, a~
kertészi az portáriusnak (kapusnak).
Az szegény embör szomszédja kon-
fráter volt és az portáriussal beszélt
volt. Azonközben az gárgyán .az vá-
rosból megtér és az portán az portá-
rius .az kenfráter előtt az szegény
embör bűneit az gárgyánnak meg-
mondja. Az konfráter' penig csak az
piacon beszéli ~mög és harmadnap.
mind az egész város az szegény em-
bör bűneit meghallja és megtudja.

Más esztendöjfordulván.jaz szegény,
ernbőr nagyhétben esmég gyónni me-
gyen az cseri [íranciskánusj jbarátok-
hoz. Megvonítja egyikét, kérvén, hogy
meghallgassa' bűneit. Az barát enged
az szegény -embőr kérésére' és leül az
konfesszorszékbe és mond az bűnös
embőrnek : [ó fiacskám, mondd .meg
bűneidet. Mond az szegény embör:

.én jó atyám, kérlek, hogy mondd meg,
ha paraszt, avagy misemondó barát
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vagy-e ? Az barát azt mondja, hogy
ő misemondó barát volna és őtet mind-
gyárton bűneiből megoldczhatnája.
Mond az szegény embör: eb higyje,'
hogy parasztbarát nem vagy, mind-
addig, míg az csuklyát lev.eszed fejed-
rÖI és az pilisedet [tonzurádat] meg-
mutatod. Taval is meggyóntam vala,
de parasztbaráthoz. ki minden titkos
bűneimet az egész városnak meg-
mondta volt; azért én soha paraszt-
baráthoz ennek utána meg nem gyó-
nom, hanem mindenkoron misemondó-
hoz gyónom, ki az én bűneimből
rningyárton megoldoz és sem az pa-
rasztbarátoknak, sem az városbéli
konfráternek meg nem vallja és vá-
dolja bűneimet." .

Gáspár doktor levele szerint ez a
mulatságos fabula a latin kőzmondás-
nak felel meg: Lupum auribus tenere.
(Nagyon megakadva lenni, nagy ve-
szélyben Iorogni.]

2. Melanchthon-ünnep a Bach-
korszakban.

. Báró Prónay Dezső volt egyetemes
f.elügyclőnk beszéli el Emlékezéseiben.
Ö pedig. Cseesetlea Sámuel pozsonyi
igazgatótól hallotta.

A pozsonyi evang. theologiai fő-
iskola 1860-ban Melanchthon halálá-
.nak háromszázados évfordulóját akarta
valamivel nagyobb szabású ünnepély-
lyel megülni. Az akkori osztrák rend-
őrség azonban megtiltotta. Midőn Cse-
csetka theol. igazgató felvilágosítást
kért, hogy miért tiltották meg az űn-
nepélyt, a rendőrség tisztviselője azt
felelte:

- A forradalomban kompromittált
ilyen rebellis emlékére ünnepélyt ren-
dezni nem szabad.
'~ Miféle rebellis? - kérdi az

igazgató. . '
- Nos, Melanchthon - volt a

válasz.
- De hiszen Melanchthon nem vett

részt az 1848. évi . mozgalmakban, ő

nem kompromittált rebellis, ő szegény,
mint Germania nagy preceptora még
1560-ban meghalt.
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Nos, ha jót áll, hogy Melanch-

thon nem volt a forradalomban kom-
promittálva, meg fogom adni az en-
gedélyt az ünnep megtartására.

Az igazgató jótállott és az ünne-
pélyt meg Iehetett tartani. Ilyenek
voltak a Bach-korszak alsóbbrendü
hivatalnokai. Legnagyobbrészt
csehek.

Melanchthon a schmalkaldeni hábo-
ruk és az interírnek után 1550-ben
Gyalui Torda Zsigmond eperjesi tanár- .
nak írta, hogy komoly szándéka van
Magyarországba áttelepedni. Jó, hogy
nem tette meg, mert a Bach-huszárok
már Ferdinánd korában is elűzték
volna.

3. A szécsé~yi országgyűlés
vallásvitája.

A szécsényi országgyűlésen 1705-ben
a vallásfelekezetek kibékültek. Ennek
emlékére verették a szép emlékérmet \
a közös oltár' tüzét, ápoló három pap
képével. A kibékülést azonban heves
vitatkozások előzték meg. Bercsényi
Miklós a nagy vita hevében rút ma-
gyar szokás szerint el is káromkodta
magát. _

II. Rákóczi Ferenc, a vallásos lelkü
fejedelem erre felháborodva nyiltan
megkérdezte tőle: hogyan legyen _a
katonaság jámbor és áhítatos, ha a
tisztele, sőt a tábornokok maguk is
mosdatlan szájjal káromkodnak? Erre
Forgách Simon merészelt a fejede-
lemnek válaszolni.

- Felséged katonái, ugymond, olya-
nok, mint az apácák lovai. Azok sem
mennek ám, ha a nyeregből csak úgy
istenesen, sima szelid hangon szólnak
hozzájok; de ha amúgy igazában,
amint szoktam, odamondok nekik,
mindjárt neki vágtatnak a legnagyobb
akadálynak is, hogy aztán maga az
ördög sem bír velők.

Régi rút büne magyar népünknek
a káromkodás. Azért lehet megérteni
az egyszeri papnak logikáját, ki az
ünnepi nagybeszédét is azzal kezdte:

- Mivelhogy ma Szent István ki:-
rály napja vagyon, tehát szólani fogok
a - káromkodásról.

4. Zsugori volt-e Zsedényi? .
Semmiképen. Csak takarékos. Sokat

megvont magától, hogy közcélokra
annál többet adhasson.

Zsedényi Ede udvari tanácsos volt I

Bécsben de a Bach-korszakban a
hirhedett Pátenst oly erővel támadta,
hogy cimét, rangját, nemességet és
nyugdíjat elvesztette és Kassán fog-
ságot is szenvedett. Báró Prónay
Gábor után 1875. egyetemes felügye-
lövé választotta egyházunk. Sok gaz-
dag alapítvány őrízi emléket, Taní-
tóink ma is élvezik a Zsedérryi-díjat.

Takarékosságaról több anekdóta
szól. Egyet már közöltünk. Család-
talan agglegény volt, ki a külsőre
keveset adott. 1874-ben Emsbe való
elutazása előtt frakkban jelent meg

.Deák Ferencnél, mivel a társaságban
hölgyek is voltak jelen. A haza bölcse
ekkor mint régi jó ismerősi üdvözölte
nem Zsedényit, hanem a frakkot,
melyet 30 évelőtt mutatott be az
udvarnál.

Báró Prónay Dezső is szól Zse-
dényiről most kiadott Emlékezéseiben.
Mindíg nagyra becsülte és bizalmas
viszonyban volt vele. A József-téren
lakott Zsedényi és a báró sokszor
kisérte el lakására. Fiatal korában
divatosan és választékosan öltözött
- mondja róla a báró - de késöbb
keveset törődött a kűlsöségekkel. AI-
talában viseltes, igen kopott ruhában
járt. .

Midőn 1867. több képviselő társáv.al
Párisba ment a kiállítás ra, egyik ba-
rátja megszólította : hogyan járhat
ilyen kopott ruhában Párisban? Zse-
dényi azt válaszolta':

- Ugyan kérlek, itt senki sem ismer.
.S midőn később itthon egy másik

,barátja ismét szóyá tette, hogy miért
jár olyan kopott ruhában, azzal menté
magát :
. - .Hiszen itt ugyis ismer mindenki.

Szállása is egyszerü, butorai igen
kopottak voltak. Báró Prónay Dezső
egyszer megkésve érkezett Zsedényi
lakására, hol a Róth- Teleki ösztöndíj
ügyében tanácskoztak. A bizottság
tagjai az asztal körül már az összes·
székeket elfoglalták., Prónay a fal



mellett a pamlaghoz állítva látott egy
üres széket, ezt akarta az asztal mellé
vinni. Zsedényi, amint ezt látja, hir-
telen közbeszól: '

- Ne tessék, ne tessék, az a szék
a kanapét tartja! - Ekkor vette észre
Prónaybáró, hogyapamlagnak egyik
lába hiányzik samellette álló szék-
kel van alátámasztva.

line ilyen volt a takarékos Zse-
dényi- Kűlsőségekkel nem akart re-
prezentálni, hanem a hetvenes évek-
ben százezer forintot hagyott a taní-
tóknak s évenként 100 aranyat adott
a theológusoknak. Tessék megkeresni
a szorzószámot!

5~ Simor prímás gazdasszonya.
Simor János esztergomi prímás és

Haynald Lajos kalocsai. érsek ifjúkori
jóbarátok voltak. Később is magasabb
állásukban, mikor Simor már győri,
Haynald pedig gyulafehérvári püspök
volt, leveleztek egymással.

A múlt- század ötvenes éveinek a'
végén történt, hogy Simor püspök.
egyéb országos gondjai között arra is
kérte Haynald barátját, hogy szerezzen
neki egy jó gazdasszonyt. Leírta leve-
lében a feltételeket is:

- "Legyen koránkelő, friss járású,
jó dolgos és takarékos,' kitünő sza-
kácsné, de a kertészkedéshez éS.gazda-'
sághoz is értsen, szeresse a tisztaság ot,
szigorú, pontos és rendtartó legyen
mindenben j ami pedig a lelki tulajdon-
ságait illeti, tüköre legyen minden női
erénynek: urát becsülö, szerény, ille-
delmes, kevés beszédű, csendes, béke-
szerető, művelt, finom és vallásos lelkű,
vidám kedélyű és nyájas ábrázatú,
uritársaságban is állja meg a helyét
és nem. éppen .szűkséges, hogy már
öreg legyen."

Haynald elolvasta a levelet és kevés
gondolkozás után nyomban megírta a
válaszát: .

-'-- "Édeli .Iánosom, vettem levele-
det és rőviden csak -azt felelem: ha
én egy olyan tökéletes nőszemélyt ta-
lálok, akiben 'az összes női erények
úgy, amint te megkívánod, mind meg-
lesznek, akkor én azt nem küldöm el
nekedgazdasszonynak, hanem én ma-
gam - feleségűl veszem."
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Szaván kellett volna fogni Haynald

pűspököt. Nem is ő lett volna az első.
Thurzó Ferenc nyitrai, Kecheti Márton
veszprémi és Dudics András pécsi
püspökök tudniillik hajdanában keve-
sebb női erénnyel is beérték és meg-
házasodtak.

6. A reklormágniiikusz kövér
Iibája.

Giessen német egyetemi városban
a polgárok régi szokás szerint éven-
ként libát hizlalnak. Márton napján
és karácsonykor nincs ház libapecsenye
nélkül. A háziasszorryok, hogya liba-
hus porhanyóbb és ízletesebb legyen,
a kövér szárnyast megkopasztva a
hidegben az ablakra szekták kiakasz-
.tani. Egész télen át aztán elkeseredett
harc folyt éjjel a diákok és a házi-
asszonyok között. A diákok minden
lehető csínyt kieszeltek, hogya Iíbákat
az ablakból elcsenjék, Az asszonyok
pedig nagy elővigyázattal védekeztek.
Hiába akasztották a libákat a második
vagy harmadik emeleti ablakokban
láncokraj a diákok éjjel hosszu ru-
dakkal és horgokkal" melyek végére
éles késeket kötöztek, levágták leg-
alább is a libacombokat. Es ilyen be-
tőréstöl a' legtekintélyesebb házakat
serp. kimélték meg.

Igy került a sor Palmer Károly
szuperintendens urra (1759-1838), aki-
éppen akkor a rektori méltóságot is
nagy boldogsággal és elbizakodással
viselte. Ennek külső látható jele volt
a mesésen kövér liba, mely a rektor
lakásán a templompiacon az egyik
másodemeleti ablakban ékeskedett. A
tudós theológus felesége nagy gond-
dal göngyöigette be. a drága jószágot.
s a gonosz ifjak, akik előtt semmi
dolog sem szent, néhány éjszakán át
hiábapróbálták, nem tudtak hozzá-
jutni. De nem szűntek meg remélni.
. Egy éjjel tizenegy' órakor nagy csön-
getés van a kapunál. -Palmer főtiszte-
lendő úr kinyitja az emeleten az
ablakot és lekiált: "Ki az?"

- Az Istenért, vigyázzon magnifi-
cenciád, a libáját el akarják lopni! -
hangzik alulról egy diák szava.

Palmer erre leoldozgatja a libát s
abban a pillanatban, amikor be akarja
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venni az ablakon, hosszú rúddal ak-
korát koppintanak a fagyos újjaira,
hogy leejti a 'drága kincset.

- Köszönjük szépen magnificen-
ciádnak, . - kiáltják alulról az álnok
fickók s elinalnak a ragadománnyal
a sötétben.

A diák csak gonosz csont marad,
ha megvénül is. .Ió, hogy nálunk
nincsenek kövér Iibák az ablakokban.

7. Hogy kell a szerkesztöket
megfogni?

- Te Zsiga - szólítja meg egynap
Deák Ferenc a Pesti Napló szerkesz-
tőjét, Kemény Zsigmondet a klubban
- te már megint tapintatlanságot csi-
náltál.

~ Én? Az lehetetlen!
- Miért volna lehetetlen?
- Azért, mert már régóta nem CSi-

náltam semmit.'
- Hiába szabadkozol. Poros a ka-

bátod, Zsiga!
- De hát mitől és hol?
- Tudom is én már a napot, most

nem régen volt benne a Pesti Napló-ban. '
- Mi?
---'-Az, hogy a 'római pápának nincs

joga a 'rendeleteit kihirdetni és a pűs-
pőköket megerősíteni Magyarországon
királyi engedély, a jus placeti nélkül.

- Hát iszen nincs is.
- És hogy a mai klérus nem áll

feladatának magaslatán/ nem .áldoz
nagy jövedelmeiből eleget a kőzcé-
lokra, nem akar lépést tartani a nem-
zet fejlődésével satöbbi.

- Hát nem igaz?
- .Ió, jó, de minek az effélékről

cikkezni s ezáltal elidegeníteni tőlünk
a klérust. Nem, nem, Zsiga, komoly an
mondorn, az ilyen cikket nem volna
szabad felvenni a Pesti Naplóba.

_. De kérlek alázatosan ...
- Hiába rnentegeted magad>.Tudom,

azt akarod mondani, hogy te kálvi-
nista vagy/neked rnindegy. De hisz
épen ez a csúnyaság. Akárki intézhétne
ilyen támadást a papság ellen, csak
épen te nem.

- De kérlek alázatosan, - sza-
. badkezott Kemény. Hiszen te magad.
mondtad, hogyasajtótörvénynek csak

[ill
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egy paragrafusból kellene állnia: "Nem
igazat írni nem szabad." Tehát csak
az a kérdés, hogy igaz-e vagy nem?

- Mit? Te igaznak tartod ezt a
papokról, Zsiga?

.- Szóról-szóra - mondá Kemény
Zsigmond nagy nyugalommal határo-
zottan.

Deák Ferenc elmosolyodott.
- No, ha igaznak tartod, akkor

méri nem irod meg hát a Naplóban ?
Erre aztán elnevette magát az alu-

székony báró is, hogy ilyen ravasz-
kodással sütötte, ki Deák, hogy nem
olvassa a saját lapját.

(Mikszáth. Anekdoták L 220.)

8. Amit az emberek már nem
folytatnak.

Ötletes, találó kifejezések, mély meg-
figyelésekből eredő kiszólások szűlet-
nek a nép ajkán: ez' is azok kőzűl
való. Están bácsinál kár esett. Elég
tetemes. Elkapta a szél a cséplőgép-
böl kipattant szikrát és lángbaborult
nemcsak az asztag, de még a mellék-
épületek is. Kiszállott hát a biztositó-
intézet kárbecslője. Están bácsi elibe
ment avasuti állomásra. A kárbecslő
bemutatkozik: bárói rangja van, de
erre a polgári pályára tért át. Ahogy
döcögnek a tanya felé az országúton,
szembe vágtat velük egy elegáns cséza,
benne egy még elegánsabb úro .
. A báró megkérdi a gazdát:

,- Ki ez az úr?
Están a másik szájaszélibe teszi át

a pipát.
- Állami gazda, mondja, ami alatt

állami' birtok intézőjét kell érteni. Az-
tá~ hozzáteszi:

, - Azelőtt gróf' volt, de: nem' foly-
tatja. . . '

*
Ehhez hasonló Kossuth Lajos anek-

dótája is, aki ezt Szemere Miklóstól,
a "LukaJ pap" írójától hallotta.

Az egyszerijembertől Patakon kér-
dezték: '

- Hovatlval6 kegyelmed?
- Hetykára.

, - Akkor hát lutheránus?
- Az voltam, amíg bírtam.ide mióta

megőregedtem, azzal is felhagy tam.



Lukács Gyula' beszélte ezt e'l Kos-
suthnál való látogatása alkalmából.

(Bp. Hirlap 1892. 267. sz.),

9. A három vallás dióhéjban.

Páter Portik Kolozsvárott egyik pre-
dikációjában a római katholikus vallás
előnyeit mutogatta a többiek felett.
Hogy a dolgot jobban szernléltesse,
elővett egy zöld diót és, így szólott:

Ez a zöld, ez a keserű méreg -
mondá és hántogatta le a kűlsö héját
- ez az istentagadó, ez a savanyú
unitárius valláso Ettől irtózzatok, ez
elkeseríti élteteket és kárhozatra viszi
lelketeket.

Ez a kemény héj - rnondá rámu-
tatva a dió kérgére - ez ama nyakas,
vasfejű református valláso Ezt is kerűl-
jétek, mert ez megkeményíti lelketeket,
mint a Faraóét,

. Hanem ez, ami most jön - mondá
sugárzó ábrázattal és összetörte a

'dióhéjat - ez az igazi űdvözítő ...
Ez 'alatt a dió szétválván, kitűnt,

hogy férges, romlott a bele.
- Mind -egy húrori pendül bíz ez,

keresztény hallgatóim. Amen.
Mondá bosszusan és bevégzé kurtán

a predikációt.
[Csukási J. A magyar klérus
. adomákban).

10. Az erd~lyi oláhok termé-
szetrajza.

Az a szerep, amelyet Rómánia a
. világpolitikában játszik, bizonyára nem

lepte meg azokat, akik ezt a népet
ismerik Nagyon érdekesen jellemzi
az oláhokat egy népmonda, amely az .
erdélyi .szászok között nagyon el van

. terjedve. Ez a mese, melyre egy. né-
metkönyvben akadtunk, így szól:,
Hogyan akarták 'az erdélyiek Krisztust
a keresztről megszabadítani ? Amikor
Erdélyben meghallották azt a bor-
zasztó dolgot, hogy Krisztust keresztre
feszítették, a nemzetek összeállottak
és arról tanakodtak, miképpen lehetne
a Megváltót a keresztről megszabadí-

. tani. A székely ernber így szólott:
Ussük agyon azt a két római zsol-
dost, aki a keresztet őrzi! - A szász
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így vélekedett: Ez nincs megengedve j

inkább nyújtsunk be kérvényt Pilátus
helytartó urhoz, hogy bocsássa szaba-
don Krisztust. Az oláh ember így
szólott: várjatok éjjelig, akkor majd
én lelopom a keresztről!

(Bp. Hirlap 1916, 257. sz.]

11. A rigmusos réktor.

Jókai Mór őrizte meg az utókor
számára a következő történetet.

Mikor Deák Ferenc Vörösmarty
Mihállyal a negyvenes években gyalog
beutazta hazánk egy részét, egy kis
falu végén levő korcsmába is betértek
pihenni sott megkérdezték a csaplá-
rost, nincs-e falujuknak valami neve-
zetes története, adomája, . vagy em-
bere? Mire ezt a feleletet nyerték:
de bizony van olyan rektorunk, hogy
poetásabb nincs, az egész világon .
. Hamarosan elő is kerítették a rektort

s meg is egyeztek minden rímért egy
itce borban. A rektor kérdésére Deák
Ferenc azt mondta, 'hogy az ország-
úton egy batyus zsidót láttak, mondjon
tehát rigmust a batyus zsidóról.

A rektor azonnal kivágta a követ-
kező versezetet :

"A zsidó sokat utaz, keveset költ,
Utat nem csinál, gátat nem tölt,
Az ö vetése soha sem zöld,
Mégis -neki terem a föld."

A két nevezetes utazó rögtön ki is
utalványozta a rektornak a négy itce
honorárium ot. ("Jocus Momus".)

12. A szent együgyüség.

Megtörtént dolog. Egy szem és fül-
tanu beszélte el.

A nagy világháború idején egy öreg
kegyes anyóka régi búzgó szokása
szerint siet a soproni dominikánu-
sok temploma felé. De most hallat-
lan dolgot látnak szemei: a' harango-
kat szedik le a toronyból.

Erre a látványra egész lelkében
, megrázkódva szent borzalommal kiált

fel a jó asszony:
---"Hát már a harangokat is elviszik !

Akkor hát,' Isten neki, ám vigyék
el a barátokat is!
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hullámmozgás kőzben nem a hullám
egész viztömege. hanem csak a fel-
szinnek a vizcseppek időszakosan ide-
oda való mozgása, u. n. rezgö moz-
gása folytán kialakult formája ván-

.dorol tova.
Ilyen hullámmozgásba nemcsak a

viz hozható, hanem minden mozgé-
kony, de azért rugalmas kapcsoló-
dásu apró részecskékből álló anyag,

Jelváltás sodrony nélkül. A rádió.
Irta: Szabó Kálmán.

Rádió a családban.

mint amilyen pl. a levegő is.
Ha valamely hangforrás, pl. húr,'

rezgésbe hozza a vele érintkező le-
vegőréteget, ettől a rezgest az egyre
távolabb levő többi rétegek is át-
veszik, úgy, hogy az egész levegő-
tömeg hullámzásba jön. Ez a hullám-
zás azonban nem váltakozó emelke-

. désben és sülyedésben nyilvánul, mint
a viz hullámzása, hanem időszakosan
ismétlődő sűrüsödésben s ritkulásban, '
amely éppen úgy tova .halad a lég-
tömegben, mint a vizhullám hegye s
völgye a viz felszinén. Ez a sűrű-

Mindenki tudja, vagy legalább sejti,
hogy a közőnséges távirónál s táv-
beszélőnél a jeladás a közvetítő sod-
ronyban futó villanyos áram útján
történik. Ezen áram egyik állomás on
való megindítása, vagy megszakítása
ugyanis a másik állomáson is észre-
vehető, sőt az áramnak az egyik állo-
máson beszédhangokkal való változ-
tatása útján a másik állomás on meg-

felelő készülék segélyével ugyancsak
beszédhangok hozhatók létre.

Távolba való jeladás (távirás, táv-
beszélés) azonban közvetítö sodrony
nélkül is lehetséges, az u. n. éter
hullám mozgása segélyével.

Ha nyugodt viz felszinére követ do-
bunk, rajta hullám keletkezik s egyre
nagyobbodo kör alakjában lassan tova
terjed. Ilyen hullám érkezéséből na-
gyobb távolságban is észrevehetjük a
vizfelszin -megzavarását se jelenség
így mintegy mintaképe lehet a hullám-
mozgás segélyével való jeladásnak. E



sődés és ritkulás hozza rezgébe fü-
lünkhöz jutva dobhártyánkat s kelti
így bennünk a hang érzetét. A hang
adása és meghallása szintén képe lehet
a sodrony nélküli jelváltásnak.

A természettan egyik alaptapasz-
talása szerint minden anyag lukacsos,
bár. esetleg lukacsai szemmel észre se
vehető kicsinyek. A fa lukacsain a
folyadékok részecskéi már nem férnek
keresztül, de a sokkal finomabb lég-
nemeké még igen. Ilyenek eltartásához
tömöttebb anyagból való edények
szűkségesek. Az üveg igen apró luka-
csain pl. már a Iégnemek részecskéi
se mehetnek át.

Ha egy üvegpalackból kiöntjük a
benne levő folyadékot, még nem lesz
igazán "üres". Még "teli" van levegő-
vel. Ha ezt is kiszívjuk, akkor látszó-
lag már igazán semmi se marad benne.
Pedig, mivel a fény, a meleg átjöhet az
ilyen palackon is, azaz ezeket "valami"
áthozza rajtuk, kell .hog'y "val"ami"
mégis legyen benne. Ezt a IIvalami"-t
a tudósok elnevezték "éter"-nek.

Az éter, melyet az egész világot
betöltő s testi szerveink által észre
se vehető rendkivüli finomságú, ru-
galmas ősszetételű anyagnak kell gon-
dolnunk, éppen úgy hullámzó moz-
gásba hozható, mint akár a levegő,
vagy a viz. Persze nem valami kőzőn-
séges szilárd test segélyével, mint ezek.
Mint ahogyan nagy lukacsu hálólappal
a levegő, sőt még a viz se volna meg-
mozgatható, vagy mozgásában meg-
akadályozható. Az éter hullámzásba
hozható pl. valamely fény, vagy hő-
forrás segélyével, mikor is hullámai
mint fény, illetve hőjelenségek jutnak
tudomásunkra.

Hatással van az' éterre a villanyos-
ság is. Ha valamely vezető sodrony-
ban villanyos .áram száguld nagy
sebességgel s irányát szaporán változ-
tatva ide-oda, vagy is benne 'u, n.
szaporán váltakozó áram mozog, akkor
a villanvossági részecskék magukkal
ragadjak; ide-oda ráncigálják az éter-
részecskéket. Az így rezgésbe hozott
éterrészecskék mozgását a többiek is
átveszik, úgy, hogy az egész étertömeg
hullámzásba jön; Ez a hullámmozgás
a' világot kitöltő éterben az eredet
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helyétől minden irányban elképzelhe-
tetlen nagy sebességgel halad tova. '

Az elektromosság szikráztatása út-
ján módunkban van az étert erős hul-
lámzásba hozó váltakozó áramot léte-
síteni. Tudunk továbbá olyan készü-
léket is alkotni, minek segélyével az
éterben haladó hullámokat észre is
vehetjük. Ilyenek 'az u. n. kohérer-ek,
detektor-ok. Meg van tehát a lehető-
sége annak, hogy az éter hullámai út-
ján jeleket válthassunk, sodrony nél-
kül táviratozzunk. A jeladásnál .erő-

Rádió a rendőrség szolgálatában.

sebb éterhullámok kibocsátása, vala-
mint a felíogásnál nagyobb mennyi-
ségű hullámok összegyűjtése céljából
alkalmazunk mindkét állomáson ki-
feszített hosszu csupasz sodronyokból
alakított valóságos hálozatokat, az u.
n. antennakat.

A jeladó .állomáson keltett éterhul-
lámok erősségét módunkban van be-
szédet felfogó készülék, az u. n. mikro-
fon segélyével változtatni, s ezeket a
beszéd-hangoknak megfelelően változó
erősségű hullámokat a felfogó állo-
máson ujra hang-adásra kényszeríteni.
Az éterhullámok útján így a beszéd
átvitele, tehát a sodrony nélküli táv-
beszélés is lehetséges.

Beszédnek, éneknek így sodrony
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nélkül való s előre meg se határozott
helyre való átvitelére szolgáló eszköz

. az u. n. rádió is. Ezen ma még az
emberiség pénzesebb részének játék-
szeréül szolgáló készülék kis katona-
ládikónál is kisebb doboz nehány for-
gatható gombbal, villanyos lámpával,
áramkapcsoló csavarral. Kapcsolatba
hozható a házra, fákra vagy mozgó
állomásoknál akár egy ember vállára
alkalmazott rács- vagy keretalaku an-
terma-rendszerrel, Rászerelhetünk egy,
vagy akár több pár kőzőnséges telefon-
kagylót, esetleg fonográf tölcsérhez
hasonló hangerősítő tubust, sakkor
módunkban van segélyével a napnak
meghatározott órájában otthon - akár
étkezés közben .:..- a tőlünk esetleg
sok száz kilométer távolságban levő
szinház vagy hangversenyterem elő-
adását hallgatni.. Minden készülék
mellett kis kimutatás közli az adato-
kat arra nézve, hogy mely időben a
készülék alkatrészeinek miféle elren-
dezése mellett élvezhető pl. a bécsi
opera előadása, vagy a berlini szin-
fónikusok hangversenye. vagy bár-
milyen más előadás, illetve felolvasás.

'. Csend.
Mint szelid pásztor ballag a hold,
Az égből Isten könnye permetez,
Minden nesz zsongító zene, lesz

. S szioen iit a csend, az Ur beszéde.

Némaság árad véghetetlen,
A mennyei jóság lehajol
És a könnyletörlő ég alól
Angyal-ötvözte szavak hullanak.

Számot kér tőlem ehép' a csend:
"Lelked tárt kelyhéből vajj' csordul
Oly szelídség, miként a holdbul .
S omlik könnyed az ember bánatán?

A ·föld vérző sebire miként
Az éj reácsókolja leplét, .
Rásimítod irgalmad selymét
A könnyezőre?" - Ekép szólt a csend.

Némaság árad véghetetlen,
Az égből lsten könnye permetez,
Minden nesz zsongító zene, lesz /
S szioen üt a csend, az Ur beszéde.

Ifj. Hetvényi Lajos. "

Az "Országos Luther-
Szővetség II vezérei,

Báró Kaas Albert.
Jókai legszebb regényének az "Uj földesúr"-

nak höse, Ankerschmidt lovag, az idegen föld
szülötte teljesen magyarra lesz: idekötik a köZös.
örömök, bánatok, koporsók bölcsők,

A költói Iantázíán kívul a legnagyobb költő
az élet is alkot ilyen új ' földesúrakat. Kézaí
Simon mester az Árpádkor krónikása írja a "jö-
vevény nemesek"-ről, hogy ezeknek ivadékait
csak az idegenből hozott fegyverzet különböz-
teti meg a tősgyökeres magyaroktól,

Ilyen jövevény nemes volt később gróf Ova-
dányi József is. Az öregapját még Ouddagni-

Báró Kaas Albert.

nak hívták, Olaszhonból ideszakadt osztrák ka-
tonatiszt volt és mát; magyar költő. A Peleskei
nótárius megírója. Es milyen magyar! Egyik
versében azt írja: minden magyar ember csak
magyarul beszéljen, magyar ruhában járjon és
magyar leányt vegyen el feleségül. Aki máskép
cselekszik abba csapjon bele a mennyei flamen,
vagyis magyarán mondva: a mennydörgős
mermykö.

Az új íöldesurak, a jövevény nemesek, a
Ovadányiak kedves, áldott fajtájából való Báró
Kaas Albert őse is, aki északi dán honából ide-'
költözött, magyar úri nemzetségbe "házasodott,
gyökeret vert a pestmegyei tápiószelei homok-
ban, . lombosodott, elágazott és ivadékaiban tö-
kéleteSen magyarrá lett.

Fia, Ivor, Albertünk édes atyja már vérrnér-
sékletében, tűzes lelkületében is tökéletesen
magyar volt. De megmaradt benne északi nem-



zetének főtulajdonsága, a törhetetlen' akaraterő,
a ragaszkodás ahhoz, amit igaznak vall.

Reventlani báró Kaas Albert 1885·ben szüle-
tett Budapesten. Atyja a nagyhirü politikus és
országgyűlési képviselő, édes anyja nagylónyal
és vásárosnaményi Lónyay Ilona. Tanulmányait
Budapesten végezte. Itt szerezte meg a jogtu-
dományi doktorátust is.

Közéletí tevékenységét 1911-ben kezdte meg,
mint beregmegyei tiszteletbeli főszolgabíró, fő-
ügyész, majd mint főszolgabíró. ,

1917-ben a beregmegyel felvidéki választó-
kerület bizalmából országgyűlési képviselő lett,
s 'azóta élénk részt vesz a politikai életben.
Eleinte az ~lkotmánypárt -tagja volt,de abból
gróf Bethlen Istvánnal együtt ö is kilépett. Ál-
talában szoros kapcsolat fűzi országunk e nagy
protestáns vezérállamférfiahoz.

Híve volt mindig a tiszta nemzeti irányú po-
litikának s egyik legtüzesebb ostorozója a Jászi
Oszkár-féle nemzetközi és nemzetrontó túlzá-
soknak.

Ezzel az irányzattal s ae ebből kinőtt prole-
tárdiktaturával igen éles ellentétben volt. Báró I

Perényi Zsigmonddal nagy szerepe volt az el-
lenforradalom szervezésében. Elfogatási paran-
csot adtak ki ellene. Bujdokolnia kellett. Jaj
lett volna neki, ha a Csernyl-csapat kezébe
került volna! A jobb idők helyreálltával kiváló
részese lett a politikai újjáalkotó munkának.
1922 óta mint a gödöllői kerület képviselője a
nemzetgyűlésben gyakran feltünik lelkes és mély
politikai tanultságra valló szónoklataival. Oe még
fontosabb a rnűködése a különféle bizottságok-
ban. Itt érvényesül igazán nagy politikai ké-
szültsége és hozzáértése. '.

Az egyházi életben 1918 december óta sze-
repel. Ekkor lépett fel bátran a papi tanács
megalkotásának képtelen terve ellen. Azóta
sokszor halljuk az egyházi élet minden fokozatú
ülésein figyelmet lekötő s míndíg érdekes és
alapos felszólalásalt. Jellemzi őt, a hősök és 10-
-vagok ivadékát, hogy úgynevezett "kényes"
kérdésekben is nagy politikai bátorsággal ki-
mondja azt, amit mások csak gondolni 'mernek,
vagy legfeljebb a suba alatt mondogatnak el.

Felügyelője lett a rákoskereszturi, majd a
maglódi gyülekezetnek, végre az idei tavaszon
a budapesti egyházmegyének. Tagja sok bizott-
ságnak, országos elnöke a Luther-szövetségnek,
Ez sokat remél fiatalos lelkesedésétál és tűzes
energiájától.

1921-ben megházasodott; felesége dálnoki és
mezőmadarasi Medve Rózsa'. Boldog családi
életükre most a halál borított felhőt, egyetlen
kis gyermekük halálával. Sok-sok tiszteléjük
részvéte fordult feléjük.

Báró Kaas Albert még fiatalember. Eddigi,
bár igen sikeres és érdemes közéletí működése
még inkább csak igen szép igéret, fényesen ha-
sadó' hajnal. Következzék utána sikerekben és
eredményekben még az eddigieknél is gazda-
gabb időszak ! Ezt nemzetünk és egyházunk
érdekében is kivánjuk. D,. Szigllthy LttjOB.

Dr. Rásó Lajos.
Fáy .Andrást, Széchenyi István nemzetépítő

munkájának leghívebb osztályosát tisztelői el-

./
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nevezték, a .nemzet napszámosá"-nak. Nem
mintha napszámot kapott volna nernzetétől,
hanem .mert önzetlenül egész napját a köz-
ügyeknek szentelte. .

, Es pedig nem a három nyolcas híres elve
szerint, hogy nyolc órát a munkának, nyolcat
az élvezetnek és nyolcat az alvásnak szentelt
volna; úgy gondolkodott mint később mondta
egy szellemes ember, hogy neki a munka éí-

vezet, hát ennek a nyolc óráját is a munkájához
csapja hozzá.

A szónak a legszebb, Fáy András-féle értel-
mében az .egyház napszámosá"-nak nevez-
hetjük Rásó Lajost is.

Rásó Lajos 1873-ban született Ivánkófalván,
Turóc megyében. Oe már legkorább gyermek-
kora 'óta Alsószeliben, ebben a tősgyökeres
magyar evangélikus pozsonymegyei faluban ne.

Dr. Rásó Lajos.

velkedett. Itt volt édes atyja közel félszáz esz-
tendeig általánosan tisztelt és szeretett lelkész.
T! áldott evangélikus papiházak : otthonai a
'békességnek, Isten-ember és hazaszeretetnek.
Oe sok jóravaló embert neveltetek ti a társa-
dalomnak 1

De sokszor visszaszállaz én emlékezetem is
egy ilyen marcalmenti édes otthon felé a mesz-
sze-rnessze multba l.Áldott otthonban és környe- '
zetben nevelkedett fel Rásó Lajos is, és szívta
magába tüzes magyarságát és nagy egyház-
szeretetét. •

Gimnáziumi tanulmányait Pozsonyban az ősi
evangélikus líceumban végezte igen kiváló ered-
ménnyel. Itt kötött egész életre szóló baráti
kapcsolatokat. Amint egyik kiváló jellemvonása
rendületlen ragaszkodása azokhoz, akiket meg-
szeretett.



. "

Alkalmi megemlékezések.

Kőszegen, e nyelvében akkor még
inkább német, de érzésében már ak-
kor' is magyar városban született,1839'-
ben. Régen volt az: akkor még azt
sem tudták, hogy Arany, Petőfi, Jókai,
Tompa vannak-e a világon? .

Serdülő gyermekkora a Bach-kor-
szak sötét éjszakájába esik. De annál
világosabb. nappal=volt a szivekben.
"Csak azért is magyarok vagyunk."

Kerületi táblai ügyészéknél is tüzes
magyar volt a három fiú. Laci és a
---_.\ .

*j Múlt évi igéretünk értelmében a budapesti ev. főgimn. százados jubileumával kapcsolat-
ban közöljük e megemlékezést pótlólag.
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Jogász Budapesten volt. Itt telepedett meg

1899·ben mint ügyvéd, e téren is igen sike-
resen és eredményesen töltve be hivatását.

Az egyházi életben. nagyon korán kezdett
szerepelni. Már 1900-ban egyházfelügyelője lett
az oroszlányi gyülekezetnek, 1922-ben a duna-
egyházinak. 1901-ben presbiternek .választották
meg a pesti magyar egyházban, és azóta hazai
vezérgyülekezeteink s ennek intézményei és
intézetei látják hasznát hozzáértő, lelkes buz-
gólkodásának.

EmeJlett szülőíöldje egyházkerületének. a Du-
náninneninek is búzgón szereplő munkása maradt,
mint a fehér-komárorní egyházmegyei Oyámin-
tézet, majd a dunáninneni kerületi evang-szö-
vetség elnöke.

Egész országra kiható egyházlársadalmi te-
vékenysége onnan kezdődik, mikor a Luther-
Szövetség vezérkarában kezdett lelke egész tü-
zével szerepelni. 1919-ben a Deák-téri Luther-
Szövetség választotta meg elnökül, Tulajdon-
képpen ő alkotta is meg ezt, hozzárnéltö derék
munkatársak segitségével. 1921-ben az Országos
Luther-Szövetség helyettes elnöke lett, 1922-ben
banya- kerületi főjegyző, 1923-ban az egyetemes

Torkos Lászlő."]
Az 1924-iki késedelmes' tavasz első

enyhe napján jártam fenn a budai
szép Rózsadombon. hogy meglátogas-
sam a nyájas Muraközy-villában a leg-
öregebb magyar tanárt és költőt, Tor-
kos Lászlót. Itt él 'ő - másfél évtized
óta jól kiérdemelt nyugalomban -
kedves leányának családi körében,
ennek édes gondjai alatt. .

Torkos Lászlő megérdemli, hogy a
magyar nemzet hálás figyelme rózsa-
dombi remeteségében is feléje for-
duljon.

*

egyház főügyésze. Tagja rengeteg sok bizott-
ságnak, megjelenik minden ülésen, de nemcsak
gyülésező, hanem építő munkát is fejt ki.

Különösen a Luther-Szövetség körében dol-
gozik fáradhatatlanul. Ez az áldott szövetség,
mely hivatva van a hivatalos egyház mellett
egyháztársadalmi téren rnűködve az egyházi és
vallási élet üdvös hatásait a társadalmi és ma-
gánélet minden kis vérerébe beleömleszteni -
már eddig is nagy eredményét látja Rásó su-
galmazó, szíveket megnyerő, páratlanul erélyes
és szervezö képességű lelkületének.

Ha az egyházi élet tavának • a vizei végre va-
lahára megmozdulnak", abban nagy része lesz
Rásó Lajosnak is. -

Fiatal, munkabíró ember. Sokat várhat még
tőle egyház, haza, társadalom.

Tegyük még hozzá, hogy Isten megkoronáz la
boldog családi élettel. Kedves élettársának.
Toldy Saroltának, testben és lélekben szépen
fejlődő fiának, két bájos leánykájának köre az,
ahol erőt merít közéletí fáradalmai elviselésé-
hez. Itt rejlik nagy energiájának, csodálatos
munkabírasának, élete nagy eredményének a
titka. Dr. Szigdhy Lajos.

két bátyja ősmagyarost játszottak. Ben-
degúz leventéinek szerepébe élték belé
magukat.·

Jó helyre került azután Sopronba,
a liceumba, a ió rába- és 'répce-
melléki magyar fiuk közé és olyan
jó barátok körébe, rnint Csukássy,
Lörinci Lehr' Zsigmond, a későbbi
írók, a derék Peti, később harkai és
a tűzes magyar Thébusz, a későbbi
zólyo~i pap, a pánszlávok "kalapácsa".
Eleven részt vett az ifjúság közös éle-
tében. Muzsikált a Diák-bandában. A
Magyar-társ.aság érdemkönyvében sa
,;Hajnal" című lapban sok-sok szépet
igérő zsengéjét olvashatjuk. Az igéret
később valóra vált. A hajnalból fényes
nappal lett.'

Halleban - két évig theológus volt,
de a lelkészi pályára nem érzett haj-
Iamot=mindíg kerülte a nyilvános sze-
replést. .

1862-ben a budapesti evangélikus
. gimnázium tanára lett s tizenöt évig

műkődött itt mint tanár s kőzben igaz-
gató is, igen sikeresen. Emléke' most
is él ott.' .



Egyúttal a Veres Pálné alapította
leánynevelő-intézetben is tanított. Fel-
tünt a leányoktatásra való nagy rá-
termettsége. 1877-ben meghívták az
állami felsőbb leányiskolához. Itt mű-

. ködött azután három és egy fél év-
tizedig a lelkének legteljesebben meg-
felelő hivatási kőrben. .

Látta az akkori leánynevelés leg-
főbb hibáját, a kűlsőségekhez való
ragaszkodást, idegen nyelveknek lélek
nélkül való begyakorlását. .

Lélek- és érzés-kincseket adjunk a
leányoknak j ezeket pedig első sorban
mégis a nemzeti irodalomban találjuk
meg. Tanította is a maga tárgyát lel-
kesen és lelkesedést ébresztve, Ra-
jongtak érte tanítványai - köztük az
én életern hű társa is - s mint a gyer-
mek szokta "a tanár kedvéért" meg-
kedvelték a tárgyát is.

Hogy kőrűlfogták későbbi iskola-
társi találkozásokon ? Milyen boldog
volt, aki egy-egy emlékverset őrizhette
albumában?

De nemcsak a szó eleven erejével,
hanem igen értékes iskolai könyveivel
is hatott. Mondhatjuk nemzetnevelő
jelentőségre emelkedett. Aki az anyá-
kat neveli, nem neveli-e egyúttal a
nemzetet is? De ezen a téren még
nagyobb a jelentősége költői műkő-
désének.

Igen termékeny költő volt. Kiadott.
összegyűjtött és egyes költeményeinek
csak a címei is jókora helyet elfoglal-
nának e naptár hasábjain.

Költői műkődése már korán felkel-
tette a nagyoknak érdeklőqését.. A
Petőfi-társaság 1876-ban tagjai sorába
választotta meg. Hogy több e memű
kitűntetés nem követte e jól megér-
demelt legelsőt, annak is ő maga az
oka j magányt kedvelő, ünnepeltetéstől,
szerepeltetéstől szinte írtózó lelkűle-
tével. '

De a költőnek nem is fontos a ki-
tüntetés, a taps. Énekel, mert éne-
kelnie kell s mert ez szívének gyö-
nyőrűsége,

O is úgy érzett, mint Goethe mondja
a "Dalnok"-ban:

"Dalolok, mint a kis madár,
Mely fent lakik az ágon.
Dalban, mely torkomból kiszáll,

•••
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Jutalmamat találorn."
És a dal szépen, tisztán szállott az

ég felé. Torkos László kőltészetét a
nemes érzés, a gondalatok mélysége
és a nagy formai szépség jellemzik.

Gyakorolta is, de elméletileg is ki-
fejtette, hogy 'a költőnek kőtelessége
a formákban is a tökéletességre töre-
kednie. Hisz a poézis első sorban
muzsika. S elég egy disszonáns hang,
hogy a hatás 'összhangzatát össze-
zilálja.
, Ebben 'a tekintetben is nemzetne-
velői a jelentősége .. Segített a na-

Torkos László.

gyoknak, Aranynak, Gyulai Pálnak: s
társainak, hogy "pongyolaságra, sal-
langosságra, Petőfieskedésre", vagyis
Petőfi néhány kicsiny hibájának túl-
zásba vivésére hajló "népieskedő" poé-
táinkat jobb útra terélje.

Nagymértékű tanári s irodalmi mű-
ködése mellett is megmaradt egyhá-
zunk lellkes, munkás tagjának, habár a
nyilvános szerepléstől óvakodva tar-
tózkodott is .
.-Az egvházszeretetet örökölte édes

atyjától, a lelkes egyházfelügyelötöl.
'11
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Maradandó 'értékű~ szolgálatoflltett A soproni liceumra, első szárny-

e téren is- emelkedett, a szó igazi próbálgatásai boldog fészkére ma is,
értelmében vallásos ihletettségű kől- mint mindíg, szeretettel gondol vissza.
teményeivel és azzal az igazi értékes A líceum jubileumára hangulatos, ked-
kö!~~é=~Y-=-~I~j!~~m~_é_~~y~!:~~~~~J:!!~l,..'y~:!.__~~<~p!:?~_teménytírt. Egészen meg-

fiatalodva beszélt nekem: a feledhetet-
len soproni diákévekről.

"Hajnal"-lal kezdődik Torkos esz-
mélkedö élete, hajnallal végződik.

Brocskó Lajos,

Józseffel és:Porkoláb=Gyulával együtt
"ValIásos5Iant" címmel a Luther-Tár-
saság megbízásából szerkesztett és az
"Evangélikus Családi lapokkal" , melyet
éyeken át szerkesztett,

•



Ml. a kűlőnbség a' kettő között?
Akkor Keleten ragyogott az ég, most
a lenyugodni készülő nap 'vonja az
eget bíbor ragyogás ba. Akkor a re-
ménység aranyozta be a lelkét, most
az emlékezet. Melyik a nagyobb va-
rázsló, melyik a jótékonyabb tűndér ?
Ki ,tudná megmondani ! ?

. Áldott, .jó öreg ember : ott rózsa-
dombi remetesegedben legyen hosszú
és zavartalan resthajnalod ragyogása.
Mint költő, mint tanár, mint nem-
zetünk egyik nagy nevelője bőségesen
szereztél arra érdemeket.

1)7. Szigethy Lajos.

Brocskó Lajos jubileuma.
. A kőzélet terén munkálkodó ember

egyedüli értékmérője gyanánt csak a
végzett munkának azokat az aranysze-
mecskéit választhat juk, amelyek azt su-
gározzák ki a hivatal betöltéséből, hogy
a vállalt munka eszménye míly mérték-

.ben lett a személyiség.legbensöbb "én"-
jének sajátjává. Ez az igazi értékmérő
ritka magasságba emeli azt a jubileu-
mot, mely'1924 máj. 24-én ünnepnapja
volt annak a szeretetmunkának, amelyet
Brocskó Lajos a Protestáns Ároaház-
ban ötven esztendőn keresztül vég-
zett. Mert Brocskó Lajos agyának.
sejtjein keresztülvillanó gonqolatai,
szívének dobbanásai, szemének pillan-
tása, arcának tekinteté, kezének moz-
dulása, lábának lépése teljesen eggyé
lettek az .eszmévei, melynek ötven
.esztendővel ezelőtt szolgálatába állott.
Brocskó Lajos, a' Prot. Arvaház igaz-
gatója ma már nemcsak egy vezető-
állás' betöltését, hanem a helyzeUel
ismerősök előtt magát a Protestáns
Arvaházat jelenti eszményének teljes
ragyogásában. Ennek az eszménynek
a betöltése pedig' valami emberfölötti
feladat: igazi otthont adni azoknak,

.akik hajléktalanokká lettek s a csa-
ládi fészek melegét, védelmét nélkü-
lözik, pótolni az édesapának jövőt-
látó, szigorű s almát is adó szigorát,
az édesanya kezének simítását, feled-
.tetni azt, hogy elhagyottan, árván ál-
lanak e világon a kenyérharc kűzdel-

. meinelc rugdosásai között. Aki erre
képes, annak hivatalos müködését a
hivatás eszményének élés aranysze-
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mecskéi annyira befedik, hogy egészé-
ben nem látszik belőle más, mint a.
magasabb, küldetés betöltésének ara-
nya. - Evek hosszú során keresztül
gyakran olvashattuk, hogya búcsuzók
könnyes szemmel hagyták el az inté-
zetet s az életből látogatásra vissza-
térők könnyek között adtak hálát,
mondtak köszönetet a multért. A sze-
rétet, ragaszkodás könnyeinek magya-
rázója Brocskó Lajos igazgató egyéni-
sége, aki képes volt mindazt megadni,
illetve pótolni, amit a fentebbi ekben
leírtunk. Ez az eset is hangosan hir-

Dr. Mikler Károly.~

deti : mily!nagy~áldás származik'[abból,
ha ki-ki arra a helyre kerül, ahová
"én"je, benső egyénisége szerint igazán
odavaló. Aldjuk a gondviselést, hogy
jubilánsunk ötven esztendőn keresztül
a maga helyén helyt állhatott.

Ennek az örömnek méltó kifejezése
volt a Prot. Áruaház falai között
Brocskó Lajos .tiszteletére lefolyt meg-
ható jubileumi ünnepség,amelyen
közének és dr. Ravasz Lászlo ref.
püspök szívböl jövő imádsága után
dr. Nádosy Imre országos. főkapitány,

H*
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mint a Prot. Árvaegylet elnöke az el-'
ismerés őszinteségéből fakadó meleg,
kőzvetlen szavakkal üdvözölte Brocskó
Lajost s átnyujtotta néki Nagybányai
Horthy Miklós kormányzó kitűnte-
tését, az arany érdemkeresztet. Ezu-
tán az üdvözlések, - köztük báró
Radvánszky Albert egyetemes fel-
ügyelő é - kővetkeztek, amelyek .kő-
zött természetüknél fogva is legmeg-
hatóbbak voltak azok, amelyeket a
volt és a jelenlegi árvanövendékek
nevében mondottak. Az ünnepi köz-
gyülés után a növendékek előadták
Gyory Lóránt ,,50 éo" c. ünnepi alkal-
mi szindarabját, mely egyes jelenetei- '
vel derűt, másokkal pedig ~~ghatott-
ság-kőnnyeket fakasztott. Üröm és
meghatottság. .. ez volt ez a jubi-
leum. Ennek jegyében kiván juk, hogy
a Prot. Árvaház ,élén Brocskó Lajos
egyénisége teljes egészségben még
sokáig lehesseri eme egybeszövődött
kettős érzelem ébresztője. - i-

Dr. Mikler Károly.
Dr. Mikler Károly, kiváló egyház-

jogászunk nyugalomba vonulása alkal-
.mával egyházias kőtelességet teljesí-
tünk" ha róla a Luther-Naptár hasáb-
jain megemlékezünk.

A csehszlovákok által ma teljesen
lezüllesztett ősi eperjesi Kellegium egy-
házjogi és jogtörténeti tanszékére 1897-
ben került tanárnak, ahol élénken és
sikeresen kivette részét úgy a Kolle-
gium, mint a különböző fokozatú ev.
egyházi, espercsségi, tiszakerületi és
egyetemes kőzigazgatási, törvényhozási
és törvénykezési szervek életében.
Mint eperjesi egyházi másodfelűgyelö
és iskolasiéki elnök' építette fel, őt
megértő lángelméjű és acélkarakterü
barátja: Korbély Géza lelkész támo-
gatásával sok küzdelem árán és kez-
detben még több kishitűséggel har-
colva, az eperjesi magyar-nemet egy- ,
házkőzség díszes parkban álló elemi
és polgári leányiskoláját, a cseh ura-
lom alatt ev. egyházi és iskolaügyünk
gondviselésszérü megmentőjet. Méltó
tagja volt az '1917. évi ev. zsinatnak
is. Hogy mit jelentett ez ama sok-sok
ezer ev. joghallgató és theológus fej-
lődésében (az egyházjogot ugyanis

Hörk Pozsonyba távozásával a theo-
lógnsok is tőle hallgatták), arról jó
nehany egyházfelűgyelönk s lelkészünk
tehet bizonyságot széles e hazában.

A jogakadémia élére; mint dekán,
1903-ban került, amikor ugyanis nagy-
nevü elődjét, az eperjesi jogakadémia
feledhetetlen emlékű újjáalkotóját : Dr.
Horváth Odönt kir. kőzigazg. bírónak
nevezték ki. Nyomán haladva, 9-re
emelte a tanszékek számát, bővítette
és felszerelte az akadémia helyiségcit
és berendezését s az akadémia anyagi
és erkölcsi támogatásába állítottá Sá-
rosmegyét, Eperjes városát, a tisza-
kerületet és az egyházegyetemet. Igy
az eped esi jogakadémia megerősödése
főleg Dr. Mikler Károly nevéhez fű-
ződik.

Sajnos, Miklernek, a kitartóan szer-
vező és építő vezetőtanárnak meg
kellett érnie azt, hogy amikor már

"kűlsőleg és- belsőleg már minden re-
ménye megvalósult s a nagyrnultú és
szép hivatás ú eperjesi jogakadémia
valaha is alig rernélt :virágzáshoz ju-

, tott : elesett az ország, de hisszük nem
örökre és Eperjes számára a kollegi-
umunk s benne jogakadémiánk sem.

De Mikler mint író -is kivette a maga
részét a rnunkából. Előbb Horváth
Ödön és e sorok írója társaságában,
később önállóan szerkesztette az Eper-
'jesi Lapokat, a vidéki hirlapirodalom
egyik elsőrangú termekét. Tudományos
irodalmi munkásságának kiváló tanú-

'jele azonban az ő 1906-Qan megjelent
hézagpótló Magyar Evang. Egyházjoga,
mely munkának alapján "szerzőt a
kolozsvári tudományegyetem külön
'jegyzőkőnyvi dicsérettel" az egyház-'
jog egyetfmi magántanárává habilitálta.
A kritika úgy Magyarországon, mint
Németországban nagy elismeréssel fo-
gadta.

E nagy müvén kívűl ugyancsak egy-o
házfelűgyelőink, lelkészeink, iogalkal-
mazó kőzhatóságaink és jogtanuló ifjú-
ságunk tájékoztatására szárnos egyház-
jogi tanulmánya a Prot, Szemle, az Ev.
J;;gyházi és Iskolai Lap, .az Evang.
Ürálló és a Prot. Egyházi és Iskolai
Lap, nemrég, pedig az Evang. Lapja
hasábjain jelent meg; amelyekben az

'állam és egyház közötti viszony prob-



. *l Amidőn az egyházi lapokban arrólolvastam, hogy Rohonczi Pranger József" a 'felső-
vasi ev. egyházmegye felügyelője az osztrákok számára elszakított ú. n.: burgenlandi területen,
hivatkozással magyarhoni evangélikus egyházunk integrttására, az új osztrák-burgenlandi egy-
házi szervezkedés keretében a neki szánt egyházi hivatalt nem vállalta el. azonnal tisztán
állott előttem az a kötelesség, hogy e kiváló evangélikus jellemet olvasókőzönségűnknek be
kell mutatnunk. 'Ez az alkalom hozta létre ezt a híven jellemzö megemlékezést. Szerkesztő.

lémáival és egyes egy~ázi alkotmány-
jogi kérdésekkel és egyházi tőrvény-
'kezési jogesetekkel foglalkozik. Leg-
úiabb alkotmánytervezetünk indoko-
lását is reá kellett biznunk, mint kőz-
ismert legilletékesebb szakemberünkre .'
Mert Miklerben az egyházszeretet az
éles [udiciumu jogászelmével ritka
harmóniában van. A miskolci (eper-'
iesi] jogakadémia Almanach-ja. is írói
nevét és buzgólkodását dícséri.

Mai nyugdíjas állapotában - hála
Istennek még friss testi és lelki erő-
vel --.:...a Deáktéri Magyar Bankban
szolgálja csonka magyar hazája és
evang. egyháza .ügyét és hívja fel gaz-
dasági '. tömörülésre is szakadozott
magyar evang. társadalmunkat. E szép
törekvéséhez is sok sikert! Ad multos
annos! Dr. Szlávik Mátyás.". .

Rohonczí Praager József:)
A vasmegvei Rohonczon, ahol egy-

kor a néhány hónapot ott szolgált
magyar pap, a híres zsoltárfordító :
Szenczi Molnár Albert a gyönyörű

. szép hegyek és völgyek kőzt bizonyára
látta, amit megénekelt, h9gy: "a szép'
híves patakra a szarvas kivánkozik ... JI"

. Rohonczon, ahol a "Fortuna szekerén
okosan ülj JI szerzöie, a' neves író:
F aludi Ferenc csendes visszavonúlt-
ságban töltötte el életének utolsó esz-

. tendeit, Rohonczon született a ma-
gya'rra nézve felette' nehéz esztendő-
ben, 1849-ben s az evangélikusokra
emlékezetes napon, nov. 10-én, ro-
honczi Pranger József, egyházunknak,
hazánknak hű fia,. aki nagy nevet
szerzett magának a régi osztrák-ma-
gyar monarchia pénzügyeinek terén.

Pranger egyszerű, de jómódú és
vallásos iparoscsaládból született. Az
ú. n. Uri-utcában volt az ő szűlöi
háza. A szűlöi ház előtt egy kis pa-
takocska folyik. "Itt kneippoltam gyer-
mekkoromban JI mondotta nekem vagy
25 évvel ezelőtt Pranger s "itt acé-
loztam meg idegeimet annyira,hogy
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én máig sem szorultam még idegerő-
sítö~Jürdőzésr.e s. üdülésre." Amikor
pedig az oly szép fekvésű, csúcsíves,
karcsú .templomtornyunk mellett el-
mentünk, azt mondá: "Itt szolgáltam
legelsőben az Urat s az ő egyházát,
mert iskolatársaimmal együtt. ezen a
tornyon harangoztuk ki az eklézsia
halottait s itt hívtuk istentiszteletre a
gyülekezetet. " /

A rohonczi népiskolából a soproni
liceumba került Pranger, amely min-
denkor bűszke volt egykori tanítvá-
nyára. Amikor 1893 telén' mint az

1
g

Rohonczi Praager József.

osztrák-magyar bank már hírneves
tisztviselője egyszer Sopronban is meg-
fordult s a tanári szobában felkereste
régi kedves tanárait, MahHides Sándor
ily szóval adott tanítványa feletti örö-
mének kifejezést: "Mintha csak most
is ott látnám a pad végén fickándozni
s íme, mily nagy ember lett belöle !JI
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Pranger jogi tanulmányait a buda-

pesti egyetemen végezte. 1879-ben
Becsbe került az osztrák-magyar bank-o
hoz mint a jelzálogosztály iogtanácsosa.
Nyolc évi müködése után a bank üz-
letvezetőségének lett tagja. Később a
bank vezértitkára és az üzletvezető-
ségnek elnöke lett. Eze~ idősza kra
.esik az akkori közős jegybank leg-
fényesebb kora. Az általa kibocsátott
jegyek meghal adták értékben a födö-
zetűl szolgáló aranyat és az utóbbit
bő mennyiségben forgalomba lehetett
hozni, Nagy hire terjedt a bank de-
vizaüzlete berendezésének, melyet
több ország szakembere beható ta-
nulmány tárgyává tett. Bel- és kűl-
földi lapok csak az elismerés hangján
szóltak 'mindigPrangerról, S mi ro-
honcziak szerető figyelemmel kísértűk
földink minden lépését s számon tar-
tottunk minden hágót, melyre feljutott
s szívből örültünk, mikor L Ferenc •.
József királyunk 1895-ben kitűntette
Frangert a magyar nemességgel s a'
rohonczi előnévvel. később mega
magyar kir. udvari tanácsosi méltó-
sággal, aztán a Szt, István-rend kis
keresztjével és a II. osztályú vas-
korona-renddel s legvégül, amikor
megvált állásától, királyi meghívó le-
véllel meghívta a íörendiházba.

S az ilyképen kitüntetett férfiú so-
hasem feledkezett. meg Istenről, aki
őt felmagasztalta. Rokonaitól tudom,
hogy mikor ő maga nem mehetett 'is-
tentiszteletre, családtagjaival mondatta
el magának a prédikáció tartaimát s
eljátszotta s elénekelte velük a temp-
lomban elhangzott egyházi éneket.
Mikor pedig eljött Rohonczra megláto-
gatni testvérbátyját. első útja mindig
a paplakba s a templomba vitte,ahol
velünk énekelt, imádkozott, áhitatos-
kodott. Minden karácsonykor vadonat-
új ropogós szép bankék érkeztek meg
Bécs városából avval, hogy osszuk ki
a szegények kőzt, Nem volt szabad
megmondani; ki kűldte, de azért min-
denki tudta. Ha egyik-másik hívőnek
protekció kellett, vagy ha állást, al-
kalmazást keresett az osztrák-magyar
banknál, Prangerhez fordultunk, aki
mindíg örült, ha segíthetett egy földi-
jén s~akinek ajtaja mindenkor nyitva

I .

állt a rohoncziak előtt. Sokszor cso-
dálkoztam a fesztelenségen, amellyel
az 'udvari tanácsos főldíeível.. gyer-
mekkori bajtársaival társalgott s el-
mulatott. Ugy ismerte az egyes csa-
ládok geneologiáját, mintha mindig is
köztük élt volna. .

Mikor nyugalomba vonult a hazai
rögnek szeretete visszahozta őt Ro-
honczra, aholőt már előbb díszpolgárrá
választották. Az evangélikus egyház-
község tiszteletbeli felügyelőjévé, a
felsővasi egyházmegye Hrabovai 'Hra-
bovszky István örökébe, az egyház-
megyei felügyelői székbe ültette, a
dunántúli egyházkerület pedig a pénz-
ügyi bizottság tagjává választotta. S
miként Pranger Bécsben évtizedeken
át lelkes presbytere volt egyházának,
úgy nálunk is munkálkodni s dolgozni
akart egyházáért. Sajnos, a trianoni
békeparancsolat csakhamar megaka-
dályozta ebben. Pranger mindent el-
követett, hogy szükebb hazája s kű-
lönösen Rohoncz ne szakíttassék el az
anyaországtól s hogy az évszázados
kapcsolat s benső viszony 'a felsővasi
egyházmegye és egyetemes egyházunk
~özt továbbra is épségben maradjon.
De hiába volt minden fáradozása s
igyekezete. A jogtalánság s a vele.
karöltve járó hűtlenség és hálátlanság
diadalmaskodott ott is s diadalmasko-
dik még ma is. Rohoncz Rechnitz, a
felsővasiegyházmegye a burgenlandi
superintendencia déli esperessége lett.
Pranger még szülőföldjénél is jobban
szerette magyar hazáját, nem optált,
magyar maradt s ,most csak vendég-
ként : tartózkodik Rechnitzen. Valjon
meogéfiük-e még, hogy Rohonczon szo-

'rítjuK meg rohonczí Pranger József
.kezé! ? Ziermann Lajos.

Karácsonyi fohász.
7e tündöklö karácsonyi, csillag,
Díszbe öltözött Bethlehem felett !
Világolj fell, mert ez árva népnek
Csak Jesus nyújthat segítö kezet.
.Jöjj! ragyogj a magyar éjs iakába l
Jöjj! gyermekszívvel: os»: várunkjalant,
Jöjj! ragyogd be égi fénysugá/ral,
Ez árva népet, e oilágtalant t

. Föl.:vú,i Béla.
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lA. boldog férj. I

Legyen tavasz, legyen tél,
Feleségem horán kél;
Azért arca oly piros
És 'beszéde oly okos.

'Szép idő, vagy zivatar,
Feleségem maga varr;
Azért i,!geT1!oly kecses,
Himzett leple oly becses.

Drága jószág vaj és tej,
Feleségem maga fej;
"Azért teje nem vizes,
Vaja íze kellemes.

Áldott légy, én terem tőm j

Maga szoptat édes niim l
Azért fiam. oly szelíd,

.Hogy mióta él, nem .rítt.

Kél a nap és áldozik,
Hölgyem még sem változik.
Mindíg jámbor, víg és jó,
Mindfg tiszta, mint a hó.

Nem' kell neki aranylánc.,
Vásár, nagy ház, pompa, tánc;
Mulatsága gyermeke, .
Nyájaj kertje séneke.

Boldog Isten 'az egen,
Boldog én is ide lenn!
Ha én mindíg így volnék,
Mindíg viga,! daloln~k!

Barsi József.

Legyen nyár vagy ködös ősz,
Feleségem maga főz;
Azért leoern oly izes,
Gulyáshúsom oly tüzes.

Úra hetyeg, óra iit, .
Feleségem 11Jagasüt;
Azért ha nincs is kalács,
Van ;ó kenyér, van pogács.

>

A viz meleg és fagyos,
Feleségem maga mos ;
Azért kéze oly fejér,
Hogy vele hó föl nem ér.

Nemsokára karácson,
Feleségem maga fon;
Azért vászna oly derék,
Sima, csinos és elég.

Nemsokára farsang ;ő,
Feleségem maga sző;
Maga sző és fehérít, .

'. Teli gyolcscsal kert és rét.

Ki volt a ifA boldog férjH versírója?
A fentebbi kedves, régies hangu-

latú verset avult homályos nyomta-
tásban egy régi kőnyvből kiszakított

,\ lapon találtam. Az első versszak a
Címmel és a szerző nevével már nem .
is ..volt meg; Mint valami régi jdökből
való kedves mesemondás hatott reám.
Néhai jó Turcsányi Gábor tési lelkész
albumában volt ez a lap egyéb ritka

, emlékek között. Bizonyára megragadta
a jó öreg pap lelkét is, akinek' Ber-
zsenyi Eszter személyében ilyen régi
szabású, derék magyar nemes asszony
volt a felesége. Ki tudná jobban meg-
becsülni a házias munkás feleséget,
mint az egyházi ember, a lelkész és
a tanító? Es kinek volna ilyenre na-
gyobb szüksége ?

Bántott, hogy a verset még nem
olvastam és nem tudom a szerzőjét..

.De nyomban kész volt a feltevés:, ezt
nem irhatta más, mint Edvi Illés Pal,
a dömölki papj aki versélt és neki
volt oly áldott, figyelmes és önfelál-
dozó felesége [Rétalapi Németh Te-
rézia], hogy az Akadémia által kia-
dott életrajzában külön lapot követelt
"az áldott némberek ideálja, a pap-
nék mustrája, k testbe öltöztetett an-
gyal" számára. Tudakoltam fűtöl-Iától,
nem ismerik-e a verset? Mikor már
nem is vártam, nagy örömömre egy
somogyi papi házból származott ta-
nárné uriasszony a kezdő sorokat
hallvaj emlékezetbő! mondta reá nyom-
ban a kadenciát: "Oraketyeg, óra űt,



·) Lám, lám', így jár az ember, ha manapság ncíha-néha még mosolyog is. Mert korá~t-
sem annak örültem én meg, hogy az én nagyrabecsült kedves jó barátomnak és komámnak
históriai feltevésében ez alkalommal kivételesen nem lett igaza, hanem az előállt rendkívül
kedves humoros helyzet derített fel nagyon, Eoangélihus lelkészlak táján keresgéltünk és ime
a szerző il 'cölibátus tájékáról egyenesen róm. kath. plébániából lépett ki. így ugyanis rend-
szerünk, elvi álláspontunk igazolása nézőpontjából ez alkalommal a sebesen rohanó, zúgó
'patakocska vízében nagyobb halat íogturik, mintha a szerző a nagy .tó csendes vízében akadt
volna horcgra. No meg derék Edvi Illés Pálunkról a "Luther-Naptár'" olvasói úgyis' tudják, ki
volt. Hogyne lett volna meg az örömöm, mikor az 1925-ik évi .Lutber-Naptér " több eredeti
érdekessége mellett még Dr. Barsi József is felvonulhat, aki sziléziai eredete dacára olyan
derék magyar ember lett, hogy 1849-ben a Koseuth-Hirlapbati megjeleni kölfeményeiéri Haynau
egyenesen halálra iiélte, de az itéletet azután a hadbíró ellenvetésére 20 évi várfogságra vál-
toztatták. Haynaunak ez nem tetszett, mert szerinte "ha agyonlőtték volna, nem terhelné az·
államot, ez pedig nem tartozik őt 20 esztendeig ingyen eltartani." Igy esett meg azután az a
különös dolog, hogy Barsi Józsefnek fogsága ideje alatt saját ..költségén kellett magát fenn-
tartania. (Dr. Kőr ősi József közlésc.a Pallas Nagy Lexikonában.) Oszintén szólva, az első pillanat-
ban magam is sajnáltam. hogy "A boldog Iéri'í-e: nem Edvi Illés Pál írta; de 'hamar észbe
kaptam: hisz így még érdekesebb és súlyosabb lesz a Luther-Naptár számára. Ez a szerkesztói
öröm hiteles magyarázata és hű jellemzése. Szerkeszfó.
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Feleségem maga süt." Ő. ezt még kis-
leány korában tanulta. Most már fo-
gadni mertem volna, hogy ezt egy
verseini tudó régi lutheránus pap,
névszerint Edvi Illés Pál .irta. Már
ennek a neve alatt akartam közzétenni,
mikor a "Luther-Naptár" szerkesztője .
'nagy kárörömmel"] hozza az eddig nem
talált régi könyvet. Bénne. a: teljes vers.
Címe: A boldog férj, szerzője - Barsi
József. Ilyen kudarcot históriai fel-
tevésben még nem szenvedtern.

De . így is jó, Amit veszítek Edvi
Illésben. azt megnyerem Barsi József-
ben. Ez is kiváló, ismert alakja a
múlt század szellemi életének. Szintén
pap, klerikus, és szintén akadémikus.
Szabadsághős, aki sokáig hordozta a
papnőtlenség jármát, de végre is .le-
rázta és mint protestáns tudós ő írta .
meg "A boldog férj" versét, Luther
házasságának négyszázadr s jubileu-
mához a magyar egyházi életből szol-
gáltat illusztris példát és bizonyságot.
A cölibátusnak eljegyzett kiváló szel-
lem irja meg a magyar nő és a boldog
házasság dicséretét. Hát nem hódolat
ez Luthernek és pedig magyar földről?

Barsi József 1810.'Janólehotán Bars-
megyében szűletett, ahol atyja r. kath.
kántortanító volt. Besztercebányán
lett klerikus s a pesti papnevelőben
már verselgetett. Mint tábori pap
járt Itáliában, itt ismerkedett meg
Batthyány Kázmér gróffal Ennek kő-
szönhette a bicskei gazdag plébániát.
Mint müvelt, szabadelvü plébánosnak
sok baja volt írigy, korlátolt paptár-
saival és a fehérvári püspökkel. .Már

diák korában görög nyelven irt ün-
nepi ódát s később a francia, olasz
és angol nyelvet is megtanulta. Egy-
házának dogmáival és papjaival meg-
hasonlott. Inkább a pesti evang. ta-
nárokkal, Kanya Pállal, Tavassy La-
jossal levelezett s Pákh Alberttel,
Török Pállal barátkozott. Kanya Pált
"Szeretett Lutheremnek" szólítja leve-
leiben. Ennek családjához, különösen
a művelt Kanya Emiliához nagy tisz-
telettel és meleg vonzalommal ragasz-
kodott. Kemény szavakkal fakadt ki
leveleiben a cölibátus, a rideg, ma-
gányos élet ellen. Horarik nevű kilé-
pett paptársát vé.delmébe vette. A
szabadságharc idején Kossuth lapjában

. megjelent cikkei miatt 20 évi várfog-
ságra ítélték és hét esztendeig szen-
vedett Olműcben. Innen is titkon
Kanya Pállal Jevelezett. Kiszabadulása
után nevelő, majd realiskolai tanár
lett Pesten, később pedig 1861. a refor-
mátus gimnáziumba hívták meg tanár-
nak. Ekkor áttért a ref. egyházba és
Pólya József hirneves orvosnak roko-
nát, Herczegh Friderikát vette fele-
ségűl. Majd az országos statisztikai
hivatalba került. Több könyvet irt és
sokat dolgozott a lapokba. A szerelern-
ről és házasságról irt pályaművévei
(Kecskemét 1861) ő nyerte el a jutal-
mat. Az Akadémia már 1870. leve-
lező tagjának választotta. A kilenc-
venes években halt el. Vargha Gyula .'
jeles költőnk mondott felette az Aka-
démiában emlékbeszédet. Vay .Sándor
is· sok érdekes részletet irt róla 1909.
a Pesti Hirlapban.



A'kisasszony nagyra lát.

Ime, aki a papnőtlenség természet-
ellenes, láncait hordozta sokáig, egy
ily kiváló, müvelt, . magyar lélek irta
a fentebbi kedves verset a boldog
házasságról. A fentiekböl kitűnik, hogy
az evang. papi családok a hatvanas
években ezt a verset jól ismerték és
örömmelolvasták. Barsi József a jó
feleségnek egyszerü, házias szép eré-
nyeit énekelte meg. Régente még
Nádasdyné és Batthyányné főuri asz-

Kétszáz hold a Ialuuégen,
Vannak rája hárman négyen;
Amíta lump úrfi nép' költ,
Csak úgy nyögí a szegény föld ..
No de ez még hagyján volna,
Majd betiyomjáh hivatalba.
Hanem ami fejvakami
Jobban készti a papát:
A kisasszony nagyra lát.

Hajh, hiába, amamának
Álmai magasba jártah : .

Egy "földesúr" lánya - vagy mi-
Siitni.. főzni, varrni, szabni
Csak nem fog ián ? Megkivánja,
Hogya rangját tartsa lánya.
Ehhez képest hineoelni,
Kiműoelni kelle hát . . .
A hisasszony nagyra lát.

Iskola, mii tart a község?
Helyi tanár? . . . kész nevetség!
Svájci bonn kell és ha megnő,
Kell anémet nevelőnő.
S ki Párizsban !3incér vala
Nyelumester egy "echt" francia.
S cseh karmester, aki belé
Veri majd a zongorát ...
A hisasszony nagyra lát.

Ráadásul Pestre, Bécsbe
Vagy egy évre - nevelésbe.
Megtanulja ottan, hogy mi
Ablakon, át csókot dobni,'
Affektálni - ami "bon ton"
Társalogni kappan-hangon,
S a párizsi divat szerint
Venni heblet és ruháj ...
A kisasszony nagyra lát.
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szonyok is abban vetélkedtek, hogy
saját kezükkel 'sütött bélesekkel (réte-
sekkel)kedveskedjenek a férjüknek
s a király asztalára küldött gyümöl-
csökkel az udvari kertészt is meg-
előzzék. Azóta sok minden változott :
divat, szokás, erkölcs. Kirívó ellen-
tétül egy szellemes 'gúnyos verset is
közlünk, mely a félszeg modern nő-
nevelést ostorozza. Ezt már nem "a
boldog férj" énekli. . Parsy Andor.

Hazatér így himűuelue,
Romlott szio és romlott elme.
Édes otthon mdr nem édés,
Csak unalmas, csak szegényes.
Drága bútor, úri lak kell, o

Ha másként nem, - kölcsönökkel.
Hinto, potty, liberiás,
Estély; bál és "úri láb" ...
A kisasszony nagyra lát.,

Lány társait mind lenézve
Elzárkózik heuélységbe.
.Ez szegény, az rangra árva:
Nincs ötágú koronája.
S elvégre is - meri ez a fő -
Nincs oly művelt egy se; mini ő,
Aki tanult [mit se tud bár),
Akit bámul egy világ! ...
A kisasszony nagyra lát.

Gyöngy egy élet! Télen, nyáron
Csak mulatni minden áron.
Klampirozni "Szűz imáját",
Búini Kockot, bújni Zolát,
S bizton várni azt a percei,
Mikor jön egy gróf vagy herceg
Nőűl kérni térden csúszva 00

A föld legszebb angyalát ...
A kisasszony nagyra lát.

De ha nem jön? Nem jön senki? ..
Akkor úgy kell érte menni l
S ott van minden jogászbálon.
Ott a fürdőn minden nyáron.
De az évek telnek, fogynak,
A hisasszony egyre fonnyad ...
Oh nem egy gróf ... nem egy herceg ...
Hol van csak egy férfi hát? ...
A kisasszony mit se lát.

Csáktornyai Lajos.
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Jelentés a Luth~r-Naptár
pályázatáról.

Az 1925. évre szóló pályázatra beérkezett
munkákat Hollósy Kálmán, Németh Samu sop-
roni ev. liceumi tanárok és szerkesztő mint
bíráló bizottsági tagok bírálfák meg. Meg-
állapodásuk a következő: .

1. A kisregény pályázatra beküldött a
"Legfőbb bíró" című. ."Ne ítéljetek, hogy ne
ítéltessetek" jeligéjű mű teljes mértékben meg-
felel a jutalmazás feltételeinek. A "Luther-
Naptár" rendeltetését, irányát kiváló mó-
don szolgália, magas irodalmi színvonaion
áll s különösen a célt tekintve, határozottan
nyereségnek mondható. Gyorsan perdűlő
drámai menetben majd megrázóan, majd pedig
meghatottságra <indítóan állítja elénk plasz-
tikus jelenetekben a lelkiismeret hatalmát. A
bíráló bizottság jutalomra egyhangulag érde-
mesítette. Szerzője : Űzv. Moravcsik (Béri)
Gyuláné, írónö, Budapest.

II. Az·elbeszélés pályázatra beérkezett
munkák közűl "Ami a múlibál visszafáj" és
"Az apai átok" címűekben ugyan meg-meg-
csillámlanak irodalmi értékek is, de mindegyik
csak alap os átdolgozás után lenne közlésre
alkalmas. A "Weiszék karácsonyfája" való-
színűség nélkül való naiv kis történet. A
"Fehér galamb"-ot nem lehet sem a novellák,
sem pedig a tulajdonképeni mesék közé so-
rozni. Szerzője találóan bibliai regének nevezi.
Bár bizonyos írói képességre vall, mégis gyenge
ahhoz, hogy Noé története megkapó és sokat'
mondó irodalmi feldolgozásának legyen minő-
síthetö.

Ill. A mese pályázatra csak egy rnű .ér-
kezett, "A sziuielen királyfi", jeligéje: .Élni
csak ott jó, ahol mesélnek az emberek." Va-
lósággal remek alkotás, amelyhez benső érték
dolgában hasonlóra nem könnyen akad az
ember. A mese klasszikusan egyszerü,. termé-
szetes .hangján megkapó módon tárj a elénk
azt a gondolatot, ·hogy az ember a küzdelem-
ben a másokon való segítés által találja meg
a szívét, éltének derűjét és értelmét. A bíráló
bizottság e munkát méseirodalmunk nyeresé-
gének minősítve, a jutalmat számára egy-
hangulag megszavazta. Szerzője: Belicza
Andrásné, seiil. Dholicsányi Éva, a' nemrég
elhalt sziráki lelkész őzvegye. A "Luther-
Naptár" pályázatán múlt évben is jutalmat
nyert "Mese a boldogságról" c. művével. Ha
így folytatja, még nagy neve lesz a magyar
meseirodalom terén, mert mindegyik alkotása
valósággal a meselélek tiszta forrásából fakadt.

.IV. A humoreszk pálybatra két munka
. érkezett. A "Hajnali séták" c. verses tréfa

ügyes, szellemes, kényes tárgvat diszkréten
kezelő, fínoman, de nem jogos malicia nélkül
csipő, írói tehetségre valló, irodalmi szin-
vonalon álló alkotás ugyan, de azért sem [u-
talmazásra, sem közlésre nem alkalmas, mert
a "Luther-Naptár" céljának és rendeltetésének
nemj[felel meg. Amiben ugyanis mi sok-sok
tragédiát és katasztrófát látunk, nem közől-
hetjük azt akár humoreszk-, akár bohózat-

képen az olvasó mulattatására és· az e téren
'különösen: annyira szűkséges szigorúbb fel-
fogás további lazítására, majd teljes meg-
semmisítésére.

A .BodtGyurí, a halálra ítélt" kommunista
hátterű, jókedvű történet ugyan, de egészében
igen szimpla, tendenciájában erőltetett és csat-
tanás nélkül való Jutalomra nem méltó, na-
gyobb követeléssei közlésre nem alkalmas.

V. A költemények közül a "Dícséret,
. dicsöség" jeligéjű, .Karáceony" című oly ma-

gasan kiemelkedik a többi fölött, mint a szű-
·letett kőltö a költészettel próbálkozók sorából.
A magasabbrendű, tiszta életre vágyó, ezért
kűzdő léleknek lobogó megnyilatkozása ez a
nem csinált, hanem szűletett, formai tekintet-
ben is könnyed technikával remekbe öntött
költemény. A jutalom odaitélésénél egyedül
csak erről lehetett szó. Szerzője: Vályi Nagy
Géza író, kőltö, Budapest. - A "Karácsonyi
leuél" címűben ,:an ugyan· lélek, - még
szent lélek is -, van benne mély vallásos
érzelem: azonban az érzelem nehezen találja
meg a formát, túlságosan elnyújtottan. hossza-
dalmasan bugyog elő, kőzben-közben kűzd a
technikával is. Csak teljesen új, sikerűlt ön-
tésben volna közölhetö. Az "Örök élet" jel-
igéjű "Fohász" a régi templomi imák sablon-
iában megírt, az e körbe vágó nagyon is meg:
szokott szólamkincsen túl nem emelkedő, erős
egyéni érzelmek megkapöbb felcsapása nélkül
szükölködő, elmélkedéstől túlterhelt' költe-
mény. Mondanivalólt azonban ügyes csopor-
tosítással, eléggé gyakorlott verselésse] és nyelv-
beli készséggel adja elő. Áhitatot ébresztö,
építő tartalmánál fogva elfogadható verselése
alapján a közlést a fentebbiek alapján azért
alkalomadtán megérdemli. Szerzöje a szer-
kesztőségnél jelentkezhetik. - "Ahol a nap
lenyugodott, az eget..." címü és kezdetű kől-
teményben van ugyan hangulat, kifejezésbeli
ügyesség is, de elegikus érzése már annyira
csüggeteg, vigasztalást nyűgös betegként el
nem íogadó, hogy ilyennel a "Luther-Naptár"
olvasóít nem kivánjuk örvendeztetní.

Az összefoglalás alapján ismét örömmel
állapíthatjuk meg, hogy a pályázat ez alka-
lommal is hozott a "Luther-Naptár" és általa
az evangélikus szellemű szépirodalom számára
igaf':~értékeket.

A Luther-Naptár pályázati
hirdetése az U926-ik év-

iolyamra.
A Luther-Naptár szerkesztősége pályázatot

hirdet: 1. kisregényre, 2. elbeszélésre, 3. me-
séré, 4. .lyrai költeményre.

A kisregény pályadíja: SO,:az-'elbeszélésé
és meséé: 40-40, a költeményé: 20'arany-
korona. Az átszámítás papirhoronába a pá-
lyázat idején érvényben levő hivatalos szorzó-
számmal történik.
;=''A kisregény rendes nagyságú belükkel,vagy
gépirással, csak az egyik oldalra irva, 3 mar-



góval ellátott teljes ionél, azaz 12 ívnagyságú
oldalnál, az elbeszélés és mese ugyanolyan

- kiállításban 2 ionél, azaz 8 ivnagyságú oldal-
nál hosszabb nem lehet. A kitűzött pályadíj-
ban csak a Luther-Naptár 'rendeltetésének és
irányának megfelelő abszolut irodalmi becsű,
nyereségnek mondható mű részesülhet; A bi-
ralóbizottság a teljes dijat, tekintettel annak
magasságára. csak valósággal Feliiinési kel-
tően értékes műnek itélheti oda. A. dicséret-
ben részesitett, közlésre alkalmas pályamun-
káért a szerkesztőség megfelelő honoráriumot
ad. A jutalmazott és dijazott mű a Luther-
Naptár tulajdona .. A pálya díj az elbirálás
után azonnal esedéhes., a honorárium 1926.
február havában.

Nyomtatásban már megjelent műuel pá-
lyáz.ni ne!R lehet. A pályázat· titkos. A jutal-
mazott és megdicsért pályamunkák jeligés
leveleit a birálobizottság jelenlétében felbont-
juk, a többit azonnal elégeijiih,

A jeligés levéllel ellátott pályamunkák 1925
március lS-ig a' következő címre küldendők:
A Luther-Naptár szerkesztősége Sopron, Pap-
rét 2. szám. .

A birálóbizottság jelentését a Luther-Naptár
1925. évfolyama fogja közölni. ,

A "Luther-Naptár"
szerkesztősége.~~

Jó' Isten, fénye s élele ...
(Moore.)

ló lsten, fénye s élete,
Vagy e csodás világnak,
Hév napja, nyájas éjjele,

. Törése egy súgárnak.
Mindenfelé ragyog neved,
Mi szép s dicsö, minden tied.

Lenyugvó nap, ha elidőz
Felhők között az estbe
S szemünk belát - a-zt hinni kész
Aranykapun az égbe,'
Ha esti fény reánk nevet,
Szelid sugára mind tied.

S mikor: a; éj szárnyalva száll
Árnyékot hintve szejjel,
Ez a sötét pompás madár
Száz tolla száz szemével
Homálya, mit a földre vet,
Sok csillaga, uram, lied.

És lelked illata lehel
Ifjú tavasz szelében
S a nyár-uirág életre kel,
Szenved tűzes hevében.
Mindenfelé ragyog- neved,
Mi szép s dicső. minden tied.

Ford.: Szigethy Lajos.
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Politikai jövendölések,
A jóslás, vagy jövendőmondás oly

régi, mint az emberiség maga. A vágy
előrelátni .a gondviselés által sűrű
ködbe burkolt jövőbe, veleszületett az
emberrel, s épúgy az egyénnél, .' mint
egész országoknál, népeknél ösztön-'
szerüen jut kifejezésre. Alapját egy_
felsőbb lényben való hit képezi, mely
hit azon meggyőződésre vezet, hogy·
az egyén, ép úgy mint a .nemzetek
sorsa ama felsőbb lény kezébe van
letéve, s már kezdettől fogva' meg-

. állapítva. Ebből magyarázható most
már az a naiv világfelfogás. hogy azt
a titokzatos lepelt, mely a már letét-

'be helyezett jövőt letakarja. a halandó
ernber is, vagy veleszületett tehetsége-
nél, akaratánál fogva, v.agy a felsőbb
hatalomhoz közelálló lények, mondjuk
a holtak közvetítésével és Ielkek fel-
idézésevel feltakarhatja. A napjaink-
ban elterjedt spiritista irodalom, mely
sajnos a középosztályunkban találja
legtöbb áldozatait, szintén ebből ma-
gyarázható, és n~m egyéb mint az ős-
ember lelkébe plántált holtak tisztele-
tének babonás maradéka.

.Az egyéni jövendölést a polyteista
népek rendszeresen és üzletszerüen
űzték : az asztrológia pedig, mely a csil-
lagok és bolygók járásából akarta meg-
állapítani az ember sorsát, már kezdettől
fogva egyértelmű volt a csillagászattal.
Nem kutat juk most, hogy kárára volt-e
a csillagászatnek eme viszonya az asz-
trológiával, vagy pedig épen az emberi
sorsnak a csillagokkal kapcsolatba való
hozatala segítette elő a csillagászat
fejlődését ; tény az, hogy a kettő sokáig
szoros összefüggésben maradt, míg
csak Copernicus rendszere ki nem je-
lölte a földnek nagyon is szerény helyét
a világegyetemben, s. ezáltal véget is
vetett az asztrológianak.

Az egy Istent imádó népek hivata-
losan ugyan nem tűrtéle az egyéni

"jövendölést, sőt a zsidók meg is til--
tották, (Ill. Móz. 19.31; 20.6; V. Móz.
18. 10; 1. Sám, 28. 3; II. Kir. 1. 2;

~3. 13) mindazonáltal kiírtható nem volt
soha, rnint Saul király példája is mu-
tatja, ki :maga titokban, és álruhában
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ment el az endombeli asszonyhoz, tikus, symbolikus leírásának tartja és
kiben jővendőmondó lélek lakozott. magyarázza. Tagadhatatlan, hogy a
(1. Sám. 28. 7-19.)'. '," "Jelenések" könyvének 13. rész 1.

Más elbírálás alá tartozik, és sokkal versének sorainál: .És láték egy Iene-
magasabb fokon áll azonban a politi- vadat feljőni a tengerből, mellyneh va-
kal jövendölés. Amaz babona, emez ldnah. hét fejei és tíz szarvai, és a~ ő .
pedig észszerű következtetés· is lehet,' szarvain valának tíz koronák, és az ő
papi államokban pedig a politikának fejein a háromlas neve", nehéz nem gon-
légrégíbb formája-volt, A föpap és a dolnuQ.könkénytelenül is a tenger

"tőle függö királyok az állarn tevékeny- uralma fölötti versenynek fenevadjára.
ségéhez. - úgy befelé mint kifelé - a világháborúra. melynek hét támadó
az istenek tekíntélyét vették ígénybe feje vólt: 1. Angol 2. Francia, 3. Orosz,
és jövendölés 'alakjában irányították 4.' Amerika, 5. Olasz. 6 -Ó. Japán, 7.
a nép reményeit, törekvéseít oly cél Belga, szarvai pedíg tíz államnak elle-
felé, mely saját érdektiknek legjobban nűnk támadt koronája, (8. Szerb, 9.
megfelelt. Oláh, 10. Belgium.)' " .

Nem tagadható, hogy más államok- A velünk sok századon át szeros.
ban is a társadalmi és politikai életbe kapcsolatban volt német, illet e osztrák
való' mély bep,illaritással felruházott fér-o .uralkodóházra vonatkozó legrégibb jö-
fiak koruknak Iejlődését tisztán előre- diS b ld b
látva, jövendölés formájában szóltak' ven ö ést egy e a nevű arát 1012

év körűl Jrta, meg.' Ezt a jövendölést
kortársaikhoz, talán kombinációjukat, CyriacusSpangenberg történetíró 1563-
reményeiket és intelmeiket íly alakban . ban a szászországi, Lottersleben hej'
jobban tudták 'megértetni a néppel, Querfurtban a Szent Ulrichról elne-'
mely az ö politikailátókőrűkig felemel- vezett kolostorban találta meg. A latin

. kedni-nem bírt. Nem lehet szándékunk eredeti' után készűlt nérnet fordítás
azon kérdés fölött psycho-theologiai szerint körűlbelűl úgy hangzik:
kutatásokba bocsátkozni, vajjon az . . ~
emberi szellem képes-e oly divinátori "Ha én, Sebald, az égi jele]: összes
eksztázisra, mely többé-kevésbbé tiszta . tulajdonságait és hiioethezményeit jól
bepillantást engedhet.~ jövőbe, vagy megiontolom, akkor a csillagok iermé- I
pedig képes-e a tiszta ész kombináció szetes állásából úgy találotn, hogya
a már megtörtént eseményekböl és ném et császári fenség egy családban
létező helyzetek helyes konsequenciá- nem fog soká megmaradni, mert 1216-
iából a jövőre következtetni. Most csak ban egy hős fog megjelenni; ki a kettős
arra szoritkczunk, hogy nehány, ér- sast fogja elnyerni, és a császári ha-
dekes jóslatot. mint kulturhistóriai talmat fogja gyakorolni; Ostmarkot
kuriozumot felsoroljunk. s azokat a (Ausztriát), Bohémiái és Hungáriát is .
később beállott eseményekkel. kap- alattoalójáuá fogja tenni' és virágozni
.csolatba hozzuk. fog 1740-ig. Utána azonban zavarok

Mát az Ó-testamentum prófétái, el- és forradalmak 'lesznek, . a császárság
tekintve a Messiásnak jővendölésétöl, meg lesz osztva; Itália inségbe kerül,
sok politikai jövendölést tartalmaznak ; Róma uárosa 'puszta lesz. Akkor egy

, II K "levente férfiassdgával fogja' a császári(1. Kir. 22, 6-10 j • rón. 18, 5.stb.) lnvertii é dd
az Apokalipszis kűlönösen 13-18 ré- sast e nyerni es a császárságot a ig
szének magyarázatával meg a modern fogja vezetni, mig eljön az éjféli orosz-

f d 1 bb f 1 lk lán s nágv k'egyetlenséggel megtámadja.pro án iro a om is tö ször og a 0- A ' .... ,. E ." •• , 1'
zott. Kohlhofer német író "Einheit der .~~tan .P"!" . lOg a ""?" or?sz an, a
Apokalipsis 1902" című könyvében ~otet volgy~~lz sas ~s ? ~eher hatty?
elég szellemesen fejtegeti a 42 és 666 ' es e~ek. f?gJak a csaszarsagot, tartam,
apokaliptikus számokat': Tolstoj a "Há-' addig, '!}zg a n~~y Isten orszaga nem.
ború és béke" című regényében is fog behiioeihezni.
foglalkozik vele j míg egy másik orosz Erről a iövendölésröl a "Hamburgi-
író az egész Apokalipszist a csillagos schen Beitráge" 1741-iki évfolyama-
ég akkori konstellációiának fautasz- nak 43. oldalán Güther kőnigsbergi



udvari tanácsos és tanár egy még
érdekesebb magyarázatot írt. Rámutat
arra, hogy Habsburg Rudolf ugyan.
nem 1216, hanem csak 1273-ban lett
császár, de a Habsburgok tényleg
mcgszerezték Ausztriát, Csehországot
és Magyarországot és fennállottak
tényleg 1740-ig, amikor is VI. Károly-
lyal kihalt a férfi ágo A íorradalmak-
hoz, Itália inségéhez és Róma pusz-
tulásához pedig hozzáfűzi a követ-
kezö interpretációt :

"Minthogy ezáltal könnyen egy ú] .
olasz királyság keletkezhetne, mely az
olasz hercegségeket és különösen a·
pápát nem birná elviselni, mely tény-
ből kifolyólag könnyen forradalom tá-
madhat, mely Itáliát,- valamint a pápai
államot elpusztíthatná. JI

Itt úgylátszik az interpretáció na-
gyobb próféta volt, mint Sebald.

1630-ban majnai Frankfurtban "La-
tomi's Erben" nyomdájában két jóslat
jelent meg. Az egyik így szól :

"Es uiird eine Zeit hommen, da das
riimische Kaiserreich oaciren und ledig
stehen uiird, um uielches es gro/3en
Krieg abgeben uiird, toobei das Kaiser-

. thum so verderbt und oeruiaiset sein
uiird; da/3 Niemand sein begehr mag
und ioird die Democraiia liberhand
nehtnen. " (Eljő majd az az idő, mikor
a római [nérnet] császárság iriogni fog
és elhagyatva lesz, majd nagy háború
lesz, amikor is a .császárság annyira
megromlik és elárvul, hogy senkisem
kér belőle és a demokrácia fog felül-
kerekedni. )

Ez a jövendőlés körülbelül megfelel
a mai helyzetnek: A császárság el-
árvult és a demokrácia uralkodik.

A második. jövendölés, Sziléziára
vonatkozik és annak idején természe-
tesen, Nagy Frigyessei .hozták kap-
csolatba. .

Wolfius János történetíró a Lecti-
ones memorabiles et reconditae. La-
ningen 1600. című könyvében ismer-
tet egy jóslatot, melyet egy régi rom-
ban heverő kolostorban talált és a
melyet. annak idején sokszor meg
magyaráztak s bizonyára ma is nem
egy olvasót fog meglepni. A jóslat
latin nyelven különféle betükhöz fűző-
dik s kifejti, hogy a birodalom egy

11

173
C (K) alatt kezdödött, egy C (K) alatt
ismét összeömlik. A. jóslat így szól
eredeti szövegben:
"Imperium Fasces, C. Fastus, Sceptra,

Triumphus,
Quae jueranf, penitus, C. veniente, cadent,
Postera .Germanis durissima bella movebit,
Captivum Pacis ducet et ipse patr~m.

(C.':nak [Károlynak] birodalma, fasce-
sei, fénye, jogara és győzelme, melyek
előbb voltak, összeomlanak, ha C.
[Károly] megjelenik. Akkor a germá-
nokra a legkeményebb. háborut fogja
hozni és ugyancsak ő fogságra fogja
juttatni még a béke atyját is.)

Wolfius az első C. (Károly) alatt
nagy Károlyt, az utolsó C. (Károly)
alatt VI. Károlyt, az utolsó férfiág-
beli Habsburgot érti. Mi természetesen
önkéntelenül IV. Károly királyunkra
gondolunk, ki ezidöszerint tényleg az '
utolsó király a Habsburg házból.

Kűlőnben említésre méltó, hogy 1917
elején, mikor aktuális volt a kérdés,
hogy az újonnan megkoronázott kirá-
lyunk tulajdonképen hányadik Károly
legyen, e sorok írója Bécsben egy
állami hivatalnokokból álló társaság-
ban következő megjegyzést hallotta:

, "Er' ist weder Carl der Erste, noch
Carl der Vierte, sondern Carl der
Letzte."

A Habsburgokról az ismert Philippus
Aureolus Theophrastus Bombastus
'Paracelsus nevű csodaorvos is adott
ki egy jóslatot 1546-ban, melyben elő-o
adja, hogy az osztrák ház kirnulása
után egy sárga oroszlán fog északról
jönni és a hatalmat magához ragadni.
Nostradamus IMihály asztrológus, IX.
Károly francia királynak orvosa "Cen-
turies" cím alatt 15j8-ban nyomtatás-
ban is megjelent rímes négysoros ver-
sekben a pápaság hatalmának bukását
is előremondta, miért is 1781-ben a
pápa indexre tette j mindazonáltal 1866-
ban Párisban újból kinyomatták a
könyvecskét.

János Jelenéseiben írva van: "És
megfogá. a sárkányt, ki az ördög és a
sátán, és megköté azt lánccal ezer
esztendeig.

Ésmikor eltelnek az ezer esztendők,
a Sátán eloldatile az ő fogságából";
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[Ján, jeL 20, 2 .és 7) és~z egész ke-
resztyénség reszketett az Urnak 1000-ik
esztendőjében, és várta a világ végét;
akkori okmányok pedig "Appropin-
quante mundi terrnino" (a világ végé-
nek közelében) feljegyzéssei vannak
.keltezve.

A világvéget Wittenbergában Luther
idejében 1533. évben egy Stiefel nevű
prédikátor is hirdette;' és mikor a
[övendőlt nap megérkezett, nyájával
együtt imádkozva, a szószéken várta
az utolsó itéletet. Allítólag Luther
közvetítése nélkűl' hívei darabokra
tépték volna, mikor a kritikus ..nap
elmult:

Említésre méltók 'még Husz János
szavai, mikor 1415-ben bátran a mág-
lyára lépett :

"Ti most egy ludat sűttök meg (Husz
csehül annyit jelent mint lud], de majd
jön egy hattyu, ki a művernet be fogja

fejezni." Hogy mi ,ezen hattyu alatt
Luthert' értjük, az természetes.

Széchenyi István gróf a .legnagyobb
magyar 1858-ban, két évvel a halála
előtt, mikor az' osztrák kőzoktatásűgyi
miniszter a Magyar Tudományos Aka-
démiát kényszeríteni akarta, hogy alap-
szabályaiból küszöbölje ki azt a pon-
tot,' meLy a magyar nyelv és irodalom

~ fejlesztésére vonatkozik, így ír:
"Ma, vagy később, úgyis be fogja látni

uralkodónk, 'hogy a birodalmában élő
. különféle nemzetiségű népek egybeolvasz-

tása csak utópia. Mert eljön az idő,
mikor a népek erőszakosan elszakadnak
attól a, köteléktől, amely most összefüzi
őket. Csupán Magyarország., melynek
népe egyik szomszéd nemzettel se ro-
kon, fogja sorsát az uralkodó ház sorsá-
hoz kötni." '

Ennek a magyarázatát már csak az
olvasóra bízom. Roszner Lajos, Szeged.

Mikor a szeretet bujócskát játszik.
- 1924aug~sztus havában.-

.. Végefelé jár a nyan utazások ideje.
-Ozőnlenek hazafelé az édeskés olasz-.
országi, az elragadtatásteljes svájci, a
komor hangulatú északi útleírások.
Papirvalutájú ellenértéke a kivitt sok
jó magyar pénznek.

Vinnek én is, mennék én is. El.
. repülni messze-messze. És a bejárt
térek helyett csak az időben utaz-
hatom, Bejárom a bejárt időket és
egy kedves, régi kép akad a kezembe
a családi albumból.

Egy öreg, tagbaszakadt magyar papé.
Nagy fejű, nagy eszű, nagy akaratú
ember. Aki nem maradt a nagyaka-
rásoknál. Nem tudott munka, nem
tudott eredmény nélkül meglenni az
öreg magyarbólyi pap, az első magyar-
bólyi lutheránus pap. A Roykó Károly.

Mellette egy másik' régi kép. Az
öreg palotabozsoki plébánusé.Töré-.
kenytestű, nyájasképű öreg úr CI, régi
szép, békességes időkből.

Vélnéd: ő a lutheránus és a harcra-
, kész nézésű, kemény 'tartl,isú Roy~ó
inkább címzetes kanonokja a pécsi
káptalannak. Kitárt job~ karjával ma-

gasra emeli a villányi borral töltött
-billikomot. Talán a vármegyei gyűlé-
sen mondja a hivatalos felköszöntőt a
pűspőkíőispánra, '

Nézd meg a képet! Vajjon ki ez?
Vajjon kire üríti a pohárt? Vajjon mit
jelent a másik kezében a kis medálion
a még régebbi időkből való divatsze-
rinti öltözékű női képpel?

Megfordítom és a Wormsban készült
kép hátulsó oldalára rá van nyomtatva
a felelet. ,

- ,Drum füli ich mein Glas mit
echt ungarischen Rebensaft und bringe
ein Eljen durchílochtenes Lebehoch
dem Gustav Adolf-Vereine. Eljen!
Hoch!!! Royko Decan aus Ungarn, Ma-
gyarboll; in Worm~ am 28. Aug. 1867. r

:;::'Ezek voltak a befejező szavai egy -~
nagyhatású beszédnek, amellyel az
egykor olyan gazdag, olyan hatalmas I

Gusztáv Adolf-egyesületnek 1867. évi
wormsi nagygyűlését magával 'ragadta
a mutatós alakú, csengő hangú öreg
magyar pap. Becsületet szerezve vele
a magyar névnek, .a magyar 'hálának,
a magyar bornak.·



Amit akkor megköszönt és ahogyan
megköszönte, olyan volt, mint mikor
a gyérvízü forrást megnyitják és ád há-
romannyi. négyannyi. százannyi vizet.

Es most, hogy közel hatvan esztendő
multán némiképen talán én is hozzá-
járultam ahhoz" hogy a magyar luthe-
ranizmus valamelyest cselekedettel is
lerójja a maga háláját az akkor olyan
nagy dicsőséggel övezett homlokú,
szívű Gusztáv Adolf-egyesület iránt,
büszkén emlékezem meg arról, hogy
az a méz, amely Wormsban akkor a
magyarbólyi pap ajkairól folyt, egy
másik nagy pap szellemének, szívének
a virágjaiból szürődött. A beszédet az
én nagyapám csinálta, az apáthi-í öreg.
pap.

A mi itthoni egy'há:z;ainkra a Gusz-
táv Adolf-egyesület jótékonykodását
fokozottabb mértékben ez a beszéd
irányította. ,

Hogy mit jelentett ez? Haldokló
egyházaknak életrekeltését. Uj temp-
lomokat. Régieknek renoválását. Uj
harang, új orgona, új kehely, sokszor
kenyer az ostyástányérra, kenyér a
papnak-tanítónak.

És hogy ez mit jelent? Még' kér-
ditek? .

Csak a legkisebbet. említern. Egy
esetet a legkisebbekből.

A szegény kis vágódi gyülekezetnek
áldott papnéja még soha ném lépke-
dett olyan Istennel eltelt, alázatos
arccal a kis templomkerten át, mint
akkor pünkösd szombatján, délután a

,~arján az új 'ünneplő oltárterítővel.
Osszeszedte a gy~rekekkel az erdő
minden virágiát. Uj terítő az oltárra,
virágot az oltár köré. Felrakta a régi
űtött-kopott cínkelyhet, cinkupát, cin-
tányért az oltárra és melléje az újat,
a nemes anyagból valót, a Gusztáv
Adolf ajándékát. Bűcsuzás amattól,
köszöntése ennek.

Mit tudták akkor az emberek, hogy
mitől tolul a könny a szemekbe? Mi
rezegteti meg a szíveket? .

Egy galambszárnynak a rebbenése
nem mulik el nyomtalanúl, hatás nélkül
a világűrben. ,

Hát az apáthi-í pap öreg szívében
megrezdülő húr?

Megrezdült tőle Wormsban egy ajak.
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És a lutheri hittől egy hangra hangolt
ezer szívű wormsi gyülés átvette a
rezgést és lett a szóból tett és a szót
tettre váltó nemes anyag ott a kis
vasmegvei falú templomának az ol-
tárán magával hozta, továbbadta a
szívek húrjának a rezgését és kiszők-
kent a, vágódi hívek szernén a könny.

Az Urnak teste, az Urnak vére még
édesebb lett e napon.

Nagy volt az a szellemi töke mindíg,
ami ebben a mi egyházunkban fel volt
halmozva. Nagy. Még két ilyen félre-
eső falucskába is, mint Magyarboly

Roykó Károly felköszöntője Wormsban
1867-ben a, Gusztáv Adolf-Egyesület

ünnepén.

és Apathi, k~t ilyen 'nagy alak jutott
a mi egyházunk talajának megmíve-
lésére és megmívelésére a maguk kis
körében aziegész magyar kőzéletnek.

*
Ott állt Wormsban egy fényes gyü-

lekezetet magával rag adó szónoklat-
nak ,az örömében az öreg morc pap.
Es első gondolata hazarepűlt. Haza.
A harsányi nagy hegy aljába, ahol ő
épített a maga gyülekezetének temp-
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lomot, iskolát, paplakct. Paplakot, fész-
ket, szépet, amilyen illett ahhoz, aki-
nek a képét talizmánként ölelte át
erős kezeivel még ott Wormsban is.

A maga emberségéből. az apostoli
lendülettel magával ragadott híveinek
és a Scháumburg-Lippe fejedelemség
uralkodó hercegének, György herceg-
nek áldozatkészségéből emelt paplak
fái alatt a valamikor olyan szép tisz-
telendő asszony várta haza az ő öreg
erős urát, aki most Wormsban öleli
magához az ő képét abból az időből,
mikor még a szépséges Lassberg gróf-
kisasszony volt az öreg tisztelendő
asszony.

A papkert fái alatt.
Nevezetes öt tölgyfa volt az ott

körben ültetve a templom elötti kert-
ben. Mindegyik fán a gazda nevének
egy-egy betűjével.

Igy akarta ezt az öreg György herceg.
.Aki mégis csak kiváncsi lett az ő pap-
jára és eljött Bűckeburg várából, hogy
megnézze. mit míveln ek az ő köveivel,
tégláival, erdeinek fájával. a sokkezü
fiatal pap és a magyarbolyi lutherá-
nusok.

És mikor látta, hogy a kálvinista
testvérek együtt dolgoznak a lutherá-
nusokkal, a templom keresztje fölé
csillagos buzogányt is rakatott fel,
aztán úgy vonult be Isten házába,
énekelvén: Unsern Eingang segne Gott,
unsern Ausgang, unsre Werke.

De nem az uri székben, hanem fent
az 'orgona mellett a kóruson, karéne-
ket a vele jött urakkal,

Akkor megint az apáthi-i pap szel-
leme lebegett a gyülekezet felett és
megint ő 'volt, aki megénekelte az öt
tölgyfát, a Royko-fákaf Le kellett
jönnie Apáthiból Bólvra.

Nagy út volt az akko~. Vasútnak
még híre-hamva sem volt. Tolna alsó
szélétől a baranyaí végre. Nagy út.'

Bozsokon volt az etetés, az ebéd
és a pihenő a plébánián. Ebéd után,
pihenő után a házigazdának is szorí-
tottak mindíg helyet a friss lóherével .
felújított szekérülésen. .

Egyszer a bólyiak vitték Apáthiba,
máskor az apáthiakBólyba a bozsoki
szelídlelkű, kedves plebánust,

Már hogy eshetett vo'lna meg nél-
küle a bólyi templomavatás. Kedves
emléke maradt az az emelkedett hall-
gul~t az élete' végéig.

De nem csak neki.
Vagy harmincöt éve ott jártam a

magyarbólyi kőzségházán .. Ott volt a
posta is. Odajött a levél Torontálból.
áz egyik Harnoucourt.gróftól. O is ott
volt György herceg kíséretében a
magyarbólyi templomavatáson. O is
énekelt a karban.

Bejárta azóta a világot. Sok szépet,
jót végigcsinált és hogy most alko-
nyedóra száll a napja és csokorba"
szedte az emlékeit, éppen ez a tiszta,
szép nap állította meg az ernlékeze-
sében. .

Nem tudom. másként jellemezni azt
a hangulatot, ami leveléből áradt:
sn e még a vén Peterdy háza ? Meg-
van-é még az öt .tölgyfa? El-e még
a régi harc fia? El-e még valaki ki-
vülem azok kőzűl, akik ott voltak az
első kapavágásoknál, az első öntö-
zésnél?

Megkaphatnám-e még, elolvashat-
nám-e még egyszer az apáthi-í tiszte-
lendő úr versét? A szavát a versnek
már elhordta emlékezetemböl az idő,
de a lelke még visszhangzik öregedő
szívemben. . . I

Az egymást mcgbecsűlő, az egymás
érdemeit elismerő, gyengéi iránt el-
néző szerétetnek a lelke.

Harnoucourt gróf levelére egy nekem
kedves öreg úrnő felelt. Aki maga i's
ott volt, fiatal leány még akkor, a
templomavatásori.

Innen tudom mindezeket.
*

Sokszor aggódik az ember, hogy
inost már nemcsak a szavát hordta el
annak a versnek az idő, hanem még
a lelkét, a szellemét is. Elszállt, el-
bújt valahova a szeretet.

Talán csak játszik velünk. Mire
rnegyűnk nélküle?

~ Hadd lám mire mentek? - mo-
solyog felénk. De aztán megszári néha
bennünket.

fid pp ! .itt vagyok!
Hol?
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1923 augusztusától 1924 szeptemberéig.
Központi egyházkormányzati, esemé-

nyek. Az egyház], vallási élet terén ugyan az
a lényeges, ami az egyes gyülekezetel>:ben az
imádkozásnak bezárt kamráiban s a szeretet-
munkásság és lelkiépítés műhelyeiben végbe-

. megy, azért ha az egészről egységes képet
akarunk nyerni, fígyelmünket első sorban is
.az egyetemes és egyházkerületi közgyűléseink

• által végbemenő központi egyházkormányzatra
,----------------- kell vetnünk. 1923 október 25-én tartott e:gye-

iemes közgyűlésünkön Dr., Raffay Sándor
bányakerületi püspök kénytelen volt szóvá
tenni azt "a szeretetlen, bántó és fájó hangot,

o mely a XV. Országos Katholikus Nagygyűlés
folyamán a rólunk való megemlékezések során '
állandóan megnyilatkozott" és tiltakozott azon
meggyanusítás ellen, mintha evangélikus egy-
házunk bármily mértékben is a róm. kath.
egyház birtokában levő földekre áhitoznék s
megállapította, hogy, nekünk egyedül az állam-
mal s nem pedig a róm. kath. egyházzal szem-
ben vannak jogigényeink. - A dunántúli egy-
házkerületi közgyűlés kiemelkedő mozzanata
Dr. MesterHázy Ernőnek, az' egyházkerület új
íelűgyelöjének a beiktatása volt.' A püspöki
jelentés itt is megemlékezett a róm. kath .
egyház egyes szervei részéről egyházunkat ért ,
azon támadásokról, amelyek már egyenesen
a biróság eléitartoznak. A dunántúli egyház-
kerülethez tartozott vend gyülekezetekben a
jugoszláv kormánya felekezeti iskolákat el-
törölte; az Ú. n. burgenlandi g;yűlekezetekel-
fogadván az osztrák egyházi alkotmányt, kűlőn
superintendenciában szervezkedtek s super-
interidenssé Beyer Teoiil felsőlövői lelkészt
választották meg. Egyházunk 'ezzel 'szem ben is
az' egyházi integrítás elvét továbbra is fenn-
tartja. - A bányai egyházkerület közgyűlésén
is felcsendűlt az aggodalom evangélikus egy-
házunk válságcs helyzete miatt, aminek egyik.
tünete, hogy az államsegély eknek az állam
részéről tőrténő megvonása. illetve csökken-
tése megnehezíti az evangélikus iskolák fenn-
tartását. ,'- A tiszai egyházkerületben neve-
zetes esemény az Eperjesről elmenekült ev.
jogakadémia és tanitóképző fenntartása Mis~
kolcon. ,- A dunáninneni egyházkerület
közgyülésétMagyaróvárott tartotta, amely
szintén tárgyalta egyházunk minden fontos

, kérdését: a ,kerületi lelkészegyesület pedig
. napirendjére vette a szekták ügyét. A leg-
közelebb tartandó zsinat számára Békéscsaba
félajánlotta vendéglátását. A, zsinati előrnun-
kálatok folyamatban vannak. - Az egyetemes
Gyámintézeiiink életében nagy jelentőségű volt
az a szép mozgalom, melyet Ziermann: Lajos,
az Egyetemes Evang. Gyámintézet elnöke in-.
dított meg a nagy ínségbe jutott németországi
testvéreink támogatása, ügyében a Gusztáv
Adolf-egyesület útján. A mozgalom szép ered-
'ményével magyarhoni evang. egyházunk kő-
zönsége nehéz idöberi méltóképen rótta le
azt a hálát, mellyeI a GusitávAdolf-egye-
sületnek s általában' a reformáció hazájának
tartozik.

Itt a Beák"] szívében. Nemcsak
hercegekkel tudok am én templomot
építtetni, hanem, ha' úgy hozza az uri
kedvem, somogyi parasztokkal is. Meg
ha nagyon akarom, eggyel magával.:
De megálliatok csak! Mi lesz itt, ha
egyszer majd véglegesen visszajövök?
Pedig már jövök. Jövök. Nem tudok
én nélkületek ellenni, ernberek nélkül.

Mengesz J.

Milyen örömmel öltöznék
fehérbe ..

Milyen örömmel öltöznék fehérbe,
S indulnék el az olajfák hegyére:
Ha golgofámnak üdv lenne a' bére!

l'rtíly megadással vinném a keresztet
Üsuényein a szornyű 'rengetegneh : [lek!
Ha tudnám, hogy nem hasztalan oezeh-

Milyen nyugodtan hagynám, hogy Judás
. Érintse lázas homlokomnak táját: [szá]
Ha enyhithetném hinja. Oceánját!

• I '

Mily dia dalla 1 büszkén vonulnék - be
A feldíszített város közepébe:
Ha elkísérne utamon ci béke!

Mily bízó hittel bujdoholnéh árván
Reménytelenség hosszú éjszakáján:
Ha megoálthatnám szenoedésem árán!

Mily megbocsájtón néznék a tömegre,
Ki köntösömre hochájái vetette:

,H« mártirsúgom példa szó ' lehetne!

S mily bátor sziuuel uárnám be a véget
Keresztfán is, ha tudnám, hogy Teérted
Omlik el vér, köny: örök magyar Élet!

Vályi Nagy Géza.

*) Beák János somogycsícsóí kisbirtokos
egymaga építtetett templomot s azt 2 haranggal.
orgonával. szent edényekkel maga látta el.

Aki még híveink közül nem jár~tja a

Harangszót,
ne mulassza el azt, hogy arra előii'zessen. Épülést
és ünnepi szórakczást talál ebben kiki a maga számára és
kötelességet teljesit egyházával szemben. - Elöfiaetési ára
negyedévre ezidőszerint 16.000 korona, csoportos küldéssel
H5.000korona, Luther-Szövetségí tagoknak 10%-os kedvez-
mény. Az előfizetési dijak a "Hl;lrangszó" kiadó-

'hivatalának Szentgotthárdra (Vasvármegye)
. küldendők.

Egyházi krónika,
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Az evangélikus világkonferencia elnöki tanácsa,
(Balról jobbra: Raffay Sándor,. bányai egyh. ker. püspök, Hoppe hildesheimi superintendens,
Söderblom upsalei svéd érsek,. Ihmels szászországi püspök, Plöchau lett püspök, Knubel és

. Stub az egyesült amerikai luth. egyház elnökei.),
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Egyetemesebb evangélikus életnyil-

vánulások. Az Erzsébet Tudmányegyetem ,
. kebelén belül felállitott soproni evang. theol.
fakultásról Naptárunkban külön cikkben em-
lékeztünk meg.

A hitélet ébresztésére és ápolására szolgáló
országos mozgalmak között nevezetes volt az
elmult évben a' Luther által kiadott első
evangélikus énekeskönyv kiadásának jubileuma
és az evangélikus szellemü irodalom felkaro-
lására elrendelt sajtónap.

Az evangéliomnak az élet lüktetésébe, a
valóságok világába történő bevitele dolgában
nagy jelentőségűnek tartjuk Kapi Béla dunán-
túli püspökünknek kezdő lépését a belmisszió
ügyének szervezése dolgában az eddigi meg-
lehető sen csak az egyéni tetszéshez, ötlet-
szerüséghez kötött és sok helyen csak mű-

kedvelőszerűen végzett belmissziói munka
helyett. Adja Isi.en, hogy a püspök úr terve-
zete az első lépést jelentse nálunk is a Wichern-
féle központi szervezet megalakulásához, mert
akkor majd századok múlva még az egy ko-
ronának billiókra sülyedése szintén nem tudja
maid oly hosszú életűvé tenni a kommuniz-
must, mint p. o. Oroszországban. Ezen e téren
még különösen a nemesen mozgékony új
debreceni lelkésznek, Farkas Győzőnek akció]a
keltette fel jólesően érdeklődésünket, aki több

.szakelőadóval munkáskonferenciákat rendezett
ilyen témákkal : a munkás és az intelligencia,
a népjólét alapjai, a nyomor és az evangéliom.
Végre első tünete annak a belátásnak, hogy

. il munkáskérdés. keresztyén szellemű megol-

dására elsősorban is evangélikus egyházunk
van hivatva a legapróbb részletekig szervezett
belmissziói munkásság által. - Tolna és Ba-
ranyában is megmozdult az élet; a tolna-
baranya-somogyi egyházmegye lelkész- és bel-
misszió egyesülete elnökének, Baldauf Gusztáv
pécsi lelkésznek kezdeményezésére és vezetése
mellett főleg a szektamozgalmak megtörésére
egyes gyülekezetekben belmissziói vándor-
ünnepélyeket tartottak.

Tágabb körre terjedtek ki a soproni egye-
temi ev. theol. fakultás hallgatóinak bel-
missziói ünnepélyei is, amelyeket Deák-János
egyetemi tanár, a Theol. Otthon fefügyelőjének
vezetésével a tolna-baranya-somogyi egyház-
megye egyes gyülekezeteiben, Nyiregyházán,
Rákoskeresztúron, Debrecenben tartottak egy-
részről a hívek építését, másrészről pedig a

nyert offertórium útján a Theol. Otthon anyagi
megerősítését szolgálva .

.Az egyházi élettünetek sorába iktat juk az
..Agost. hitv. evang. országos tanítóegyesület
megalakulását" is, mely Krug Lajos soproni
evang. tanítót választotta meg elnökévé. Az
Evang. Főiskolai Hallgatók Szövetséj!e is meg-
erősödésre törekszik. Nagyjelentőségűnek tart-
juk az egész protestantizmus érdekében a
Bethlen Gábor-szövetség megalakulását, mely-
nek célja a protestantizmusnak társadalmi
téren való megerősítése. Elnökké: Gróf Rá-'
day Gedeon nyug. belűgyrninisztert, ügyvezető
alelnöknek pedig Szabó Sándor nyug. Iöispánt
választották meg.



Bekapcsolódásunk a külföldi egyházi
életbe. A nagy összeomlás óta' a .külföldi
egyházi élettel való összeköttetésünk oly élénk,
mélyreható, az érintkezes oly sűrű, amilyen
.azelött sohasem volt. Ezen a téren különösen
Raffay Sándor bányakerületi pűspöknek van-
nak óriási érdemei. Legnevezetesebb volt je-
lentőségében az amúgy is az első helyep. álló.
eisenachi evangélikus világkonferencián való
részvételünk. Dr. Ihmels szászországi evang.
püspök és Dr. Larsen az északamerikai lutherá-
nus egyháztanács elnökének meghívására ma-
gyarhoni evangélikus egyházunkat a világ-
konferencián hivatalosan Dr. Raffay Sándor
püspök, báró Kaas Alberi, az Országos Luther-
Szövetség elnöke és Dr. Pröhle Károly ev.
theol. akadémiai. jelenleg egyetemi tanár kép-
viselték; vendégképen egyházunkból még Dr.
Szelényi Aladár, Kuthy Dezső és Farkas Győző
voltak jelen. A Luther reformációja alapján
álló, 1923. augusztus 19-én megnyítoU eisenachi
evangélikus világkonferencia nagy történeti je-
lentöségét már maga az a tény is mútatja, hogy
ez a maga képviseltetésében és egyetértö le-
folyásában 40 különbőzö ország 70 millió evan-'
gélikus lelkének egységbe forrását jelentette
eljövendö erőmegnyilatkozásra. Ezenkívül haza .
nézőpontból nagyon örvendetesnek tartjuk azt,
hogy ezen a nagyszabású világkonferencián,
ahol egy ilyen összezúzott csonkaországnak
megtépett kis evangélikus egyháza az észre-
vétlenség ködében könnyen eltünhetett volna,
ott az egész földkerekség evangélikussága előtt
nagyon is kiemelkedő szerephez jutott. Az
egyik ünnepi istentiszteleten Dr. Raffay Sándor
püspökünk mondotta az egyházi beszédet az
Ő súlyos érvelésévei nagy vhatást keltve. Nagy
kitüntetés egész magyarhoni evangélikus egy-
házunkra, hogy Dr. Raffay Sándort a világ-
konferencia az elnöki tanács tagjai közé be-
választotta. A világgyűlés iskolaügvi konfe-
renciáján pedig Dr. Pröhle Károly terelte
magyarhoni evangélikus egyházunkra a figyel-
met iskolaügyünk jelenlegi állapotának beható
ismertetésével. melynek hatása alatt a konfe-
reneia elhatározta, hogy az iskolaügyeknek
egységes nyilvántartása céljából a centrum ban •
jelentéseket kér be s azokat feldolgoztatja. A
lényeges elvi álláspontot a világkonferencia
elnöke, Dr. Ihmels szászországi püspök rögzí-
tette meg a lutheránizmus igaz" jellemének
megállapításában, amidőn hangsúlyozta, hogy
az evangélikus felfogás középpontja, magva a
Jézus Krisztus által történő világmegváltás
reális tényének komolysága és helyes felfo-
gása, mely a lutheránizmust egyrészről a nem- .
zetek fölött álló, azokat átfogó egyetemes és
amellett az egyedi kűlönbségeket és értékeket
tekintetbe vevő nemzetépítö tényezővé teszi.
Ennek a mesteri megállapításnak egyik gyakor-
lati következményét mindjárt realizálta is az
evangélikus világkonferencia abban az intéz-
kedésében, hogy a világkonfereuciának állandó
képviseítetése gyanánt az elnökön kívűl 7 tag-
ból álló állandó bizottság ot szervezett s azt
felhatalmazta, hogy szűkség esetén a konfe-
reneia hevében szóljon és cselekedjék.' Nem
pápaság ez, hanem a lutheránizmus egyetemes-
ségének a mi elveinkhez illő és méltó kiíeie-

{79
zése és erejének további biztosítása és:r~rc;:
zása az eddigi szétdaraboltságából folyó gyen-
gélkedéseivel szemben.

Nagy jelentőségű dolog volt a derék evan-
gélikus finn testvéreinkkel az egyházi érintkezés
bensöbbé tétele. A kezdeményezés itt is Dr.
Raffay Sándor bányakerületi püspök nevéhez
fűződik, aki Báró Podmaniczky Pállal Finn-
országban járt s ott a nevezetesebb gyüleke-
zetekben egyházi beszédeket és előadásokat
tartott, amivel a belső kapcsot e figyelemre
méltó és nagy erkölcsi értékeket magában
rejtő néppel erősítette. A Söderblom kezde-
ményezte gyakorlati keresztyénség világkon-
Iérenciája Stockholmban és a protestantizmus
védelmére alakult szövetség iilése Haarlemben

Reményik Sándor.

sem kerülte ki figyelmünket, melyen magyar-
honi evang. egyházunkat Kuthy Dezső=egye-
temes egyházi előadó képviselte. A nemzetközi
jóbarátság világszövetségének pozsonyi ünne-
pélyén és gyűlésén, mely a nemzetiségi kisebb-
ségek ügyét tárgyalta, egyházunk részéről Ge-
duly Henrik tiszai egyházkerületi püspök és
Kaas Alberi és Rásó Lajos, az Országos
Luther-Szövetség vezetői voltak jelen. E sza-
kaszban még meg kell emlékeznünk Dr. Gray
Herbertnek. a 'keresztyén diákok uilágsziiuet-
sége titkárának Budapesten és az ország több
vidéki városában tartott elöadásairól, melyek-
nek főtárgya az volt, hogy: miként teremthet
a diákság egy új világot?

Egyházi irodalmunk. Nemcsak az elmult
esztendö egyházi irodalmának legnagyobb. ese-
ménye, hanem általában a magyarhoni evang.
egyháztörténetünk terén az egyik legszámot-

12*



180
tevő bb jelenség, Payr Sándor jeles egyház-
történészünk "A dunántúli evang. egyház-
kerület története" c. nagy munkája 1. köteté-
nek megjelenése. A mű első része az ",gyes
egyházközségek történetét· ismerteti vidékek
és urodalmak szerint, a második rész pedig
az egyházkerület általános történetét tárva
elénk jellemző és hű képet nyújt az egyház-
alkotmány fejlődéséről. a taníejlödésröl, a hit-
vitákról. az evangélikus istentiszteletről, er-
kölcsi életről, egyházi irodalomról, iskola- és
nevelésügyről s egyházunk nak a nemzeti szel-
lem szolgálatában végzett munkájáról. Ha
kezünkbe.' vesszük ezt a hatalmas, vaskos
művet elsősorban is a mély tiszteletet és hálát
ébresztö csudálatnak érzése szállja meg lel-

tésében, a budai Luther-Szövetség pedig' "He-
gyen épített város" címen Varsányi Mátyás
szerkesztésében adott ki egy-egy inkább kö-
zelebbi helyi vonatkozású lapot, aminek szintén
megvan a maga ébresztő jelentősége. "Or-
tűzek" címen Majba Vilmos és Lombos Alfréd
is megindítottak egy időnként megjelenő egy-
·házi kérdéseket tárgyaló, inkább bíráló jellegű
lapot. .

Itt az irodalmi rovatban külön is felhívjuk
a figyelmet arra az evangélikus értékre, amely
.Reményie Sándor jeles költőnk tehetségeben
rejlik. .Orias: c. költernényének közlése al-
kalmából arcképét is bemutat juk olvasóinknak.
Luther lelkével erős várat épít ő a magyar-
ságnak a végekert.

---

Élet jelek, tervek az egyes gyülekeze-
tekben. A nehéz idők sem tudják megakasz-
tani a fejlődést ott, ahol élet van. Szekszárdon
már épül az új evangélikus templom. és lelkész ..
lak. Azért tesszük közzé már. az építkezés
képét, hogy a jövő esztendei Naptárunkban
már a teljesen kész, berendezett és felavatott
szekszárdi evangélikus templom képét kőzől-
hessük. A helyzet ugyanis az, hogy a gyüle-
kezet a rendelkezésére. álló anyagot még bele
építi a templomba, azután megpihen s vár
addig, míg majd a nyers falakon -és tetőzeten
túl azután a többit folytathatja és befejezheti.
Testvérek, rajtunk mulik, hogy ne kelljen egy
pillanatig se várnia s megpihennie. Ott van
Szekszárdon egy tisztviselőkből és kisiparosok-
ból álló élni, gyümölcsözni akaró szerény kis

Az épülőfélben levő szekszárdi evang. templom és lelkészlak.

künket. Olyan részletes méltatásra, amint azt
megérdemelne, itt nincs helyünk; különben
is ezt a művet olvasni kell. Megrendelhető
az . Erzsébet-tudományegyetem evangélikus
theolágiai fakultásának dékáni hivatalában
Sopronban.

Értékes és érdekes munkát adott ki Landori
Kéler Zoltán dunáninneni egyházkerületi fel-
ügyelő,. aki Báró Pronay Dezsö volt egye-
temes felügyelő émlékeíböl, egyházi és politikai
beszédeiből egy kötetre való gyűjteményt
rendezett saitó alá Dr. Csengödi Lajos és
Dr. Lándori Kéler Bertalan közreműködésével.
Szünetelés után az Evangélikusok Lapja és
Protestáns Szemle megjelenése ismét meg-
indult. A győri evang. gyülekezet .Erös várunk"
címen Pálmai Lajos esperesielkész szerk esz-



gyülekezet. Az egyháztagok havonként fizetik
be az építési járulékaikat. Helyi Gyámmtézetek,
Nöegyletek, Ifjúsági egyesületek, egyes módos
evangélikusok, nézzetek Szekszárdra l Ott épül
mára templom. Vigyázzatok, hogy kőzőnyőtők
szélvésze, vihara romba ne döntse azt, ami a
magasba akar eleven erővel szökkenni. Ami
csak e célra rendelkezéstekre állhat, küldjétek
sürgősen a szekszárdi ev. lelkészi hivatalhoz
Ott építeni, dolgozni akarnak j hadd folytat-
hassák Az Isten megsegítő kegyelme megíratta
a jelenlegi Luther-Naptár számára a "Mikor a
szeretet bujócskát játszik" c. meglátását a hit-
ből fakadó szerefet jövetelének. Tessék csak
elolvasni. Jönni fog már jövőre a teljesen kész
szekszárdi evang. templom képe!

A Zalaegerszeghez tartozó Lentiben tíz evan-
gélikus család fiókegyházzá alakult és elhatároz-
ták, hogy imaházat is építenek. Mezötúron és
Gyulán új evang. egyházközség alakult. A lel-
kes, odaadó vezetés KelenftJldtJn is, egyengeti
a közeli templomépítés ügyét, melyhez telket
kértek a Iövárostól. A szombathelyi gyüleke-
zet elhatározta templomának renoválását s a
100 millióra rúgó tatarozási költségeket a hívek
önkéntes adakozásából remélik összehozni. A .
sárvári ev. leányegylel szegényház létesítését
vette tervbe. Toka] templomát, melyet a vö-
rösök és oláhok összelövöldöztek, rendbe ho-
zatta, felavatása szeptemberben volt. Abauj-
szántó új tornyot építtet.

Az áldozatkészségnek sok szép jelével is
találkozunk gyülekezeteinkben, de össze ség-
ben ez még mindíg nem olyan nagy és álta-
lános, amire a nagyobb egyetemes fellendülés
érdekében szűkség volna. Külön megemléke-
zünk Szabó Sándor new-brunswicki evang.
lelkész szép példájáról. ki Amerikában is érzi
az itthoni inséget és a hívei közötti gyűjtésből
annyi ruhát, vásznat, cipőt, élelmiszert küldött
a pápai evang. gyülekezetnek, hogy abból
200 szegényt és árvát láthattak el.

Jubileumok, kitüntetés. A nagyszerit-
mihályi (Vas m.) gyülekezet temploma fenn-
állásának századik, a székesfehérvári pedig
ötvenedik évfordulóját ünnepelte. A miskolci
joghallgatók testülete fényes [ubileumi ünnepet
rendezett Csengey Gusztáv hatvan évre ter-
jedő értékes írói munkájának méltánylására.
Dr. Raffay Sándort házasságának 30-ik év-
fordulója alkalmával tisztelői nagy számmal
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üdvözölték. Az elmúlt esztendőre esik Dr.
<Setdoit: Mátyás nyug. theol. akad. tanár mun-
kásságának negvvenedik évfordulója is. Midőn
mint a "Luther Naptár" lelkes barátját. munka-
társát ez alkalommal szerétettel üdvözöljük,
felhivjuk egyházunk figyelmét arra a köteles-
ségére. hogya nagy szorgalmáért, eredményes
tevékenységeért elismeré sk épen jubileumi aján-
dékul legalább annyit kellene nyújtania, ho.gy
mint hazaíiságáért sok üldözésen és gyötrel- -
men, nyomorúságon keresztülment menekült
rendes lakáshoz juthasson, könyvtárát hasz-
nálhassa és egyházunk javára nyugalmának
esztendeiben is - mint kivánja - dolgoz-
hasson tovább. Krutischnitt Antal solvadkerti
lelkészt és esperest lelkészi működésének 40-ik
évfordulója alkalmából meleg ünneplésben ré-
szesítették. Dr. Vieiorisz József nyíregyházai
tanár "Senki Pál" c. elbeszélő költernényét a
Magyar Tudományos Akadémia a Nádasdy-
pályadijjal ,tűntette ki.
. Nevezetesebb külföldi egyházi ese-
mények., 1923 aug. 12. és 13-ikán a német-
országi templomokban a francia megszállás
rettenetes következményeinek gondolatkörét
illető istentiszteleteket tartottak, mely alka-
lommal Dr. Dibelius Berlinben hatalmas be-
szédben felkiáltott: "meddig várjunk, mig a
keresztyén világ lelkiismerete megsz6lal ?"

. Feleletünk az rá, hogy addig kell várnunk,
míg a keresztyénség élő lelkiismereteként ismét
egy új Luther szűletik a már a távol homályá-
ban úton levő. új világ számára és hogy ez
meg fog történni, az bizonyos j kérdés tárgya
reánk nézve még csak a hely és idő lehet.

A rövid időre uralomra jutott szászországi
kornmunista kormány Dr. Ihmels. szászországi
ev. püspököt lemondásra szólította fel, aki
azonban ellenszegült. Majd a szász egyház a
kormány letiltó rendelete ellen pert indítótt
s a birodalmi törvényszék úgy Dr. Ihmelst,
mint Dr. BtJhme konszisztóriumi elnököt vissza-
helyezte hivatalába.

Kinábál és Japánból az evangéliom terje-
déséröl jönnek örvendetes hirek. Vajjon nem
kellene a magyarhoni lutheranizmus megállapí-
tandó nagy programmjába a turáni testvéreink
körében végzendő keresztyén misszió ügyét·
is felvenni?! Vagy nem érezzük még, hogy a
magyarság vllágtöi ténetí hivatásával kapcsolat-
ban főleg ebben rejlik a magyar jövő?!

Figyelő.

,Jmé én ti veletek vagyok minden napon a világ
végezetéig! "

Amint ebefejező sorole- megírása
előtt végig lapozom a kinyomatott íve-
ket és elgondolkozom azon, hogy az
évi mottókép eszméje': "Mindent az
evangéliommal a magyarságért", mi-
képen is tudott kijegecesedni az 1925.
évi Luther-Naptár egészében, írásban

Máté 28, 20.

és képben, komoly elmélkedésben és
szívderitésben, prózában és versben,
az életesemények és jelenségek meg-
beszélésében és a tréfában: úgy hir-
telenében egymás után három kép
jelenik meg lelki szemeim előtt. Az
elsőn fekete háttér vérpiszkos foltjai
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e világnak sok baját, nyomorúságát,
halálraszánt voltát, kíniát és őrületét
vetik elém, úgy hogy lelkem a bá-
nat megkövültségébe mered az ember-
és a magyarsors miatt. A másik vi-
gasztalásúl mindjárt utána a mesék
ragyogó álomvilágába ringat, ahol oly
jó felejteni - felejteni, nem látni, nem
érezni semmit abból,' ami a porban
van, röghöz kőt, terhet és fájdalmat
szerez j ahol oly ió lakozni és kűzdeni
is, mert vannak jó lelkek.skik segíte-
nek az ármányosok ellen;~mert!ott a

. támadott Jézus így szól .tanítványai-
hoz: ••lrrt é, én ti veletek vagyok min-
den napon a világ végezetéig f"

Igen, a mesék legragyogóbb álmai-
nál tisztább, jobb, boldogítóbb való-
ságra virradunk, ha találkozunk azzal,
aki mint utunk, igazságunk, életünk oly
közel van hozzánk, mellettünk áll,
hogy velünk maradjon a világ vé-
gezetéig és átvezessen bennünket egy
magasabb rendü élet szent valóságába.
Oh boldog, boldog, kinek szeméról
lehullt a I~hályog és észreveszi azt,

aki melleUe áll, hogy megfogja kezét
s a halál országából az életre vezesse.

Nem régiben hír jött egy csillagásznak
komoly íejtegetéseiröl, amellyel azt
bizonyította, hogy Marslakók jöttek is
át már hozzánk s járnak is közöttünk
a Iéldön, csak a mi látó- és tapintó-
képességünk még nem alkalmas arra,

.hogy a magasabb fokú jelenségeket
érzékelni tudja. Mi magához ez állí-
tás hoz nem szólunk hozzá sem pro,
sem contra, csak annyit jegyzünk meg,
hogy századok, vagy évezredek múlva
olyan valóságoknak lesznek a mi

"Imé én ti veletek vagyok mínden napon a világ végezetéig."
- A "Luther-Naptárll részére rajzolta: Balázsfy Rezső. -

.gyógyulást kereső vándort megérti az
egész természet, mely maga is új élet
után sóvárog j pedig nincs nagyobb
boldogság, mintha a nemes vágy meg-

,értésre talál, mert . ez a diadalt je-
lenti j - sajnos azonban, csak a mese
birodalmában, zsongító álomvilágában.

• - Jaj, tán ki is estünk ennek a má-
sodik képnek elringató, feledtető. szebb
létet, diadalt mutató, varázsos álmai-
ból?! ~ Nem, mert megjelenik a har-
madik kép, mely már nem fantázia,
hanem minden képzeletet felülmúló
valóság, az a jelenet, amelyben a fel-



utódaink tanui, aminőket mi még leg-
káprázatosabb meséinkben sem álmod-
nánk.

A legfőbb valóságról azonban, a
szabadító Jézusról, aki. velünk van,
tudunk j csak lelki megérzésünknek
kell finomodnia, hogy megjelenjen né-
künk s a valóság. emberíbb, boldogí-
tóbb legyen, mint" a képzeletnek leg-
mesésebb meséje, mert ennél nagyob-
bat senki nem láthat, ennél boldogí-
tóbbat senki nem álmodhatik, mint
amilyen az Isten szabadító kegyel-
mének valósága.

Oly idők következnek majd megint,
amikor az ifjak látásokat látnak és a
vének álmokat álmodnak. (Joel 2, 28,-
32. - Ezs, 44, 3. - Ap. csel. /2, 17.)
Amikor mind a látás, mind az álom
valóság lesz. Ha volt valaki - amint
volt, kellett lenni - aki meg tudta
ezt a csudás világot teremteni, úgy
van valaki, aki a megrontottat újjá-
teremteni is képes. Csak meg kell
látni, meg kell tapasztalni Öt a ma-
gasabbrendü lét észrevevésére alkal-
mas érzékünk, a hit által: akkor már
épül is ez a világ. Itt a magyar földön
kell most a legerősebb hitoszlopoknak
emelkedni j itt kell ennek az új világ-
nak legelőször, legészrevehetőbben

.épülní. Nincs -rnás lehetőség! Kell,
mert kell!

Testvéreim! Nem érzitek is már azt
a finom kézérintést, nem halljátok is
már a földönjárónak égi hangját, nem
jelenik is meg néktek már az, aki a
tanítványoknak mondta: "Imé, én ti
veletek vagyok minden napon a világ
végezetéig /"

Ha ma még a fejeteket rázzátok is,
vagy alábatokkal haragosan toppán-
tótok is, fogtok majd még álmélkodni
is! Láttok majd még' csodákat! Már'
lobognak ott tüzek, ahol még csak az

'- imént az északi sark jeges világa der-
medezett l Lobognak mar ott is, ahol
igazán nem is várnátok ! Talán ---r
talán - majd még a fejesóválők szí-
vében is! Mert ezek a kis lángok sza-
porodni, ősszeölelkezni fognak j egye-
temlegesen lesz belőlük majd egyetlen:
"világ oilágosság« /" Mintha a magyar'
lángnyelveoskék nem is lennének a
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legkisebbek! Majd meglátjátok, mire
nőnek?! Majd' meglátjátok, mi lészen
még ebből?! Amit mesének gondoÍtok,
lesz abból még tiszta, szent valóság.

Véghetetlen nyugalom töltötte be
lelkemet, 'amidőn már .az utolsó íven
kívűl kinyomatott 1925. évi Képes
Luther-Naptár átlapozása a szomorú
valóság világképéből a mesék világán
keresztül a krisztusi világ szerit komoly
valóságába; bizon yosságába felemelt

Kedves Munkatársak, akik oly .sze~
retettel gyültetek körém, zengjünk most
együtt hozsannát azért, hogy kűlön-
böző írásainkban van mindenütt va-
lami, amit nem mi írtunk. Amit valaki
nékünk úgy diktált. Ami tüzes nyel-
vekként világol ki innen is, onnan
is j ami összefogja .az egészet, hogy
egy világosságga legyen, majd ez a-
világosság megtörve átsűrűsödjék a
a legkülönbözőbb szinű tiszta, szent,
komolyan derüs és derüsen komoly
valóságokba. Pedig össze sem beszél-
tünk. Itt más new lehet, minthogy Ö
állt mell ettünk, O intézte azt, ami a
fő, az egy és szűkséges dolog, Ö
sugallta a sorokba azt az életet, ami
az' e~észen átvonul s az egészet össze-
fogja, aki nem csak egyszer mondta,
de mindíg mondja: "Imé én ti oeleteh
vagyok minden napon a oilág végeze-
téig 1", amire csak ez a szavunk lehet:
.Én Uram és én 1stenem l" Ezután
már. csak az emmausi fohász jöhet az
ajkunkra: II Uram, maradj velünk I"
Mert jelmondatuIÍk: "Mindent az evan-
géliommal a magyarságért" csak Veled
és Altalad lehet oly gyógyítássá, mag-
uetéssé és építőmunkává, melyeknek új
életet hozó hatása, gyümölcse és al-
kotása második lépés gyanánt Ieltét-,
lenül annak megmutatásává leend,
hogy mii tud tenni majd a magyarság
az emberiségért? / H. L.

1.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feliám.adásÁban.

Amen.
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esperes: üresedésben. felügyelő: Okolicsányi Gyula, Buda-
pest, másodfelügyelő : Rákóczy István, Balassagvarmet.

7. Pozsonyvárosi esp.: dr. Schmidt K. Jenő, pozsonyi
lelkész, alesperes: Prőhle Henrik, pozsonyi lelkész, fel-
ügyelő:. dr. Samarjay Emil. Pozsony, másodfelügyelő : dr.
Polner Ödön. egyet. tanár, Pécs ..

8. Pózsonymegyei esp.: üresedésben, alesperes: üre"
sedésben, felügyelő: Lenhardt Károiy, Modor.

9. Trencséni esp.: elhalálozás miat! üresedésben, fel-
ügyelő: dr. Stur Károly, ügyvéd, Trencsén.

Evangélikus egyházi tiszti névtár.
Egyetemes központi kormány.

Egy.etemes felügyelő: br.Radvánszkv Albert, Budapest,
VIlI. Üllői-út 16, egyházi elnök: Geduly Henrik püspök,
Nyíregyháza, egyházi főjegyzők: Handel Vilmos, Sehnec-
bánya és Bancsó Antal, Budafok, világi főjegyző: dr.
Szelényi Aladár. Budapest, IV., Ferenc József-rakpart 3,
tb. világi főjegyző: dr. Lehötzky Antal, Monor, egyházi
aljegy'ző: Tóth József, Fancsal, világi aljegyző: dr. Mikl"r
Károly, Miskolc, ügyész: dr. Sztehlo Kornél, Budapest,
Il., Fő-utca 4, pénztárnok: Bendl Henrik, Bndapest,1V.,

. Deák-tér 4, főellenőr: dr. Zsigmondy Jenő, ellenőr: Sze-
lényi Gyula, Budapest. IV., Deák-tér 4, levéltárnok: Góbi
Imre, Budapest, VII., Ilka-utca 26, Il. 5,-'egyetemes előadó:
Kuthy Dezső, Budapest, !VI!I., Üllői-út 24, az egyetemes
egyházi gyámint. egyházi elnöke: Ziermann Lajos Sopron,
egye!. 'nyugdíjintézeti ,ügyvivö-helyettes: Kuthy Dezső,
Budapest, VIlI., Üllői-út 24.

. Bányai egyházkerület.
Püspök: dr. Raffay Sándor, Budapest, IV .. Deák-tér 4,

ll. em., felügyelő: dr. Zsígmondy Jenő, Budapes!. V.,
Zrinyi-utca 14, püspőki titkár: Bezegh Sámuel, másod-
Ieikész : dr. Kirchknopf Gusztáv.

1. Arad-békési esp.: dr. Sze berényi Lajos Zsigmond;
békéscsabai lelkész, felügyelő: dr. Sailer Vilmos, ügyvéd,
Békéscsaba. '

2. Bácsi esp.: Wagner Gusztáv Adolf, újverbászi lel-
kész. alesperes: Dedinszky János. dunagálosi lelkész,
felügyelő: dr. Lelbach L., másodfelügyelő : Kiss Gyula.

3. Bánáti esp.: üresedésben; felügyelő: br. Ambrózy
Andor.

4. Békési esp.: Kovács Andor. orosházai lelkész, fel-
ügyelő: dr. Bikády Antal, Orosháza.

5. Budapesti esp.: Broschkó G. Adolf, Budapest, fel-
ügyelő: dr. Tolnay Kornél, Budapest.

6. Csanádí-csongrádí esp.: Saguly János, pítvarosí
lelkész, felügyelő: dr. Purgly László, Makó.

7. Felsőpestmegyei esp.: Blatniczky Pál, Czinkota, fel-
ügyelő: báró Prónay György, Acsa. \

8. Középpestmegyei esp.: Bó dy Pál, Tépiósaele., fel-
ügyelő: dr. Lehotzky Antal, Monor. •

9. Alsópestmegyei esp.: Krut!schnit! Antal, Soltvad-
kert, felügyelő: báró Kaas Albert, Budapest.

10. Tnrőczí esp.: Skrovína Ottó, turóczszentmártoni
lelkész. alesperes: betöltetlen, felügyelő: Vanovics János,
Turóczszentmárton.

11. Zólyomi esp.: Bakay Péter, nagvócsai lelkész, al-
esperes : Vitális Gyula. breznóbányai lelkész, felügyelő:
Csipkay Károly. kir. kőzig itélöbiró. Budapes!.

12. Horvát-szlavón egyházmegyei esp.: Morgenthaler
Ferene, újpázu ai lelkész, .alesperes: Veres Adám, beskaí
lelkész, felügyelpi: Ket!enbach András, Sidski-Ba;lOvci.

'Dunáninneni egyházkerület ..
Püspök: Kiss István sámsonházai lelkész, felügyelő:

lándori dr. Kéler Zoltán, budapesti ügyvéd, püspöki'titkár:
Kirchner Rezső. püspöki másqdlelkész: üresedésben,
püspöki segédlelkész: Pohánka Ödön, főjel!yzők: Balogh
István bokodi lelkész és dr. Handel Béla, budapesti ügyvéd,
jegyzőli: lándori dr. Kéler Bertalan, Budapest, Kirchner
Reesö, püspöki titkár és dr. Csenl!6dy Lajos, csákvárt
lelkész. ügyész: dr. Handel Béla, budapesti ügyvéd, szám-
vevő: Horváth Sándor. nacvvelegi lelkész, ellenőr: Kirch- ,
ner Gyula Budapest, levé'táros: Kardos Gyula, balassa-
gyarmati lelkész.

t. Barsi esp.: B'ándy Endre, lévai lelkész. felügyelő:
Bodó János, Aranyosmaróth.

2. Fejérkomáromi esp.: Balogh István, bokodi lelkész,
alesperes . Podhradszkv János. tordasi lelkész, felügyelő:
dr. Handel Béla. budapesti ügyvéd. másodfelügyelö: lán-
dori dr.· Kéler Bertalan. Budapest. . .

. 3. Mosoni esp.: Wenk Károly, hegyeshalmi lelkész,
felügyelő: dr. Steltzer Mátyás vármegyei tiszti főügyész,
Magyaróvár.

4. Nagyhonti esp; : Handel Vilmos, selmeczbányai lel-
kész; fe~ügyelő: elhalálozás folytán üresedésben.

5. Nyitrai esp.: Szekerke Pál,' lubokai lelkész, fel-
ügyelő: dr., Simkó Lajos orvos, Szenicze «.

6. N6grádi esp.: Mihalovics Samu, béri lelkész, al-

Dunántúli egyházkerület .
Püspök: Kapi Béla, szomb athelyí lelkész, felügyelő:

dr. Mesterházy Ernő, 'Nagygeresd [Sopron m.), püspöki
titkár: Puskás Jenő, Szombathely. püspöki másodlelkész :
Schöck Gyula, Szombathely, főszám;vevő: Hanzmann Ká-
roly, Sopron, aJszámvevő: Wojtech Vilmos, Sopron. pénz-
táros: Wei sz Kornél, Sopron, levéltáros: Németh Sámuel,
Sopron.. .

t. Felsősoproni esp.: Scholtz Ödön, ágfalvai lelkész,
felügyelő: dr. Zer~ényi Jenő, Sopron.

2. Alsósoproni esp.: Hérinea Lajos. farádi lelkész,
felügyelő: dr. Ajkay Béla, Répczalak

3. Felsővasí esp.: Beyer Teofil, felsőlövői lelkész,
. alesperes: Rájter János. kukméri lelkész, felügyelő:
rohonci Praager József, Rohonc, másodfelügyelő,: dr.
Schneller Aurél, 'ü~yvéd, Köszeg.

4. Középvasi esp.: Zongor Béla, körmendi lelkész,
felügyelő: dr. László Kálmán, ügyvéd, Szornb athely, másod-
felügyelő : dr. ,Schneller Aurél, ügyvéd. Kőszeg.

5. Kemenesaljai esp.: Varga Gyula, vőnöcki lelkész,
felügyelő: Radö Gyula, nyug. várm. főjegyző. Szombathely.

6. Veszprémmegyei esp.: Takács Elek, hornokbödögeí
lelkész. felügyelő: dr. Belák Lajos, főszolgabiró.

.7. Győrmegyei esp.: Németh Károly, lébényi lelkész,
felügyelő: dr. Fischer Gyula. Györ.

8. Zalai esp.: Fenyves Ede, meneshelyi lelkész, fel-
ügyelő: Csemez Elek, Köveskálla. .' '

9. Somogyi esp.: Mesterházy Sándor. nemespatrói lel-
kész. felügyelő: .dr, Itzés Zsigmond, orvos. Kaposvár.

tO. Tolna-baranya-somogyi esp. : SchölI Lajos, lóesperes,
_hidasi lelkész, Müller Robert, alesperes, felsónánai lelkész,
felügyelő: Mechwarth Ernő, Belecska.

Tiszai egyházkerület.
Püspök: Geduly Henrik, nyíregyházai lelkész, felügyelő:

dr. Zelenka Lajos kir. kútiai bíró, kir. trvszéki elnök,
Nyiregyháza, püspöki titkár: Hronyeez Józsel, Nyireg'y-
háza. egyháZi főjegyző: Paulik János, nyiregyházai lelkész,'
világi: dr. Sehneller Károly. jogakad. tanár, Miskolez,
jegyzők: Kemény Lajos, osgváni lelkész Fábry Viktor.
eperjesi lelkész, Duszik Lajos, miskolczi lelkész, gömöri
Szentiványi József, Beje, pénztáros: űresedésben.ipénatárf
ellenőr: Oberllinder Zsigmond, levéltáros irodaigazgat6:
Hronvecz József, Nyiregvház a. Számvevő: Nemes Károly,
diósgyőri lelkész. egyházker. ügyészek: dr Vietórisz István.
dr.Srmkö Endre, Nyiregyháza és dr. Bartus Desaö, Miskolez.

t. Arvai esp.: Novék Pál, alsókubini lelkész, felügyelő:
Cslllaah István. Isztebne.

2. Brassómegyei magyar esp.: Bohus Pál. apácai lel-
kész, felügyelő:' dr. Papp Endre, Hosszufalu-Alszeg.

3. Gömőri esp.: Terray Gyula, rozsnyói lelkész, al-
peres: Hoznek Lajos, lelk., Nagyrőce, felügyelő: üresedésb.

4. Hegyaljai esp.: Nemes Károly, diósgyőri lelkész,
felügyelő: szep es szombati Zsadányi Rébert. nyugalinazott
kir. táblabíró, Kassa.

5. Kishonti esp.: Gyürky Pál, rimaszombati [lelkész.
. felügyelő: Medveezky Sándor, kir. közjegyző, Rimaszomba!.

6. Liptói esp.: Simkovics János, hybbei lelkész, fel-
ügyelő: Ruzíák János, Liptószentmiklós.

7. Sáros-zempléni esp.. üresedésben, alesperes: üre-
sedésben, felügyelő: Szentiványi József, bírtokos. Eperjes .
. 8. Tátraaljai esp.: Kallath Károly. lelkész, Szepestót-

falu, felügyelő: dr. Lersch Kornél. ügyvéd. Szepesszombat.
9. Tiszavidéki egyházmegyei esp.: Domján Elek,

sátoraljaujhelyi lelk, alesperes: Paulik János nyirel!yházai
lelk., felügyelő: dr. Handel Vilmos, egye!. tanár. Debrecen.

to. Szepesi városi esp.: Kübecher Albert, leibiczi lel-
kész, alesperes i- Szontagh Sándor, lelkész, Szepesváralja,
felügyelö: Münnich Kálmán, bányatanácsos, Igló.

Csonka Magyarország nem ország,
Egész:Magyarotszág~- mennyország!
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A Magyarországon rendesen tartaíní szokott országos vásárok jegyzéke. *)

Abaujszántó Ab ..-Tm. Nagycsűt. jul. 13, okt. 4 Barátfalva Vasm. Husvét kedd, jul. 2, aug.
és dec. 6, megelőzőleg 1 nap állatvásár: Nagyboldogasszony utáni nap, nov. Boldog-

Abád-Szalók Jász-Nagy-Kun-Szolnokm. febr. asszony avatása napján.
16, máj. 18, aug. 10,' nov. ll-ét mag. Iogl. Barcs Somogym. ápr. 1, [un. 24, szcpt.' 2;
vas. és hétfőn. dec. 9.

Abony Pestrn. máj. 30, aug. 20 és nov. 30-át Báia Tolnam. ápr. 9. és okt. 15 magában
megeI. vasárnap és hétfőn országos vásáro . foglaló hét hétfőn.

Acsa Pestrn. ápr. 15 és, okt. 29. ,Báta~zék Tolnam. márc. 19., jun. 16., szept.
Adánd Sornogym. Laet.' vas., Nep. .Iános, .Ur- 24, és október 28. megel. hétfőn. "

szine vált. és Mindsz. napot mag fogl, hét Báté Somogym, márc. 10, máj. 25, 'aug. 29,
hétf. A vásár 2 napig tart. október 9.

Alberti Pestm. máj. 16, .jul, 13, nov. 5-ét meg- Baiionya Csanádm. Judica, V •• fekete vasár-
......•:5' előző vasárnap és hétfőn. nap elötti, jun. 29, utáni, nov. 5-ike elötti

Alpár Pestm, Virágvas., és okt. 10-ét megel. szombati napon állatvásár, vasárnap kírakó-
vasárnap és hétfőn. vásáro

Alsódomboru Zalam. márc. 19"máj. 16, juI. 13 Becsehely Zalarn. márc. 19, máj.. 11, szept.
és december 9. és október 13,

Alsénémedi Pestrn. ápr. 2, jul. 4, szept, 2, Bécz Somogym. május 23, október 4.
, dec. 3, vasárnap és hétfőjén. Békés márc. 24, [un. 20, szept. 20, vasárnap,

Alsópáty Vasm. febr. 3, máj. 4, szept. 4, 'nov, 4. vagy ha nem vasárnapra esnék, megelöző
Alsóság Vasm ápr. 4; máj. 25: szept. 21, vasárnapon.

~ov. 5. Ha ünnepre esik, következő nap. Békéscsaba márc., 3, jul. 1, okt. 26, dec. 2-ik
Apátfalva Csanádm. ápr. 24, jul. 26, szept. 8 advent vasárnap.

és nov. 25. utáni hétfő és kedd napon. Beled Sopronm. kedden hetivás., ha ünnepre
Apcz Hevesm. márc. 19., aug. 1. és okt. 15-ét esik, előző hétfőn. Minden hó első keddjén
, megél. hétfön. marhavásár.
Apostag Pestm. jun, 24. és okt. 12. mege l, vas. Berczel Szabolcsm. febr. 16, jun. 2, aug. ~4,
Arpás Sopronm. jul. 6, okt. 11.' okt. 15.
Asszonyfa Győrm, máj. 9 és szept. 14. Berencs Szabolesni. juI. 2, dec. 18.
Aszód Pestm. áldozócsüt., Szt.-István és Szt.- Berzeneze Somogyrn. Husv. 2 héttel megelőző

Márton utáni péntek. . fek. vas. ut. hétfő, jun.13, aug. 10, dec. 28.
'Babócsa Somogym. márc. 19, Szt.sfláromság- Bicshe Fehérni. jan. 25, máj. 3, szept. Szt.-

vas. utáni hétfő, aug. 21 és nov. 30.' Máté evangelista, juI. Jakab nap hét kedden
Bacskó Zemplénm. [un. 19, szept. 8. és szerdán.
Bagonya Zalam. máj. 19, szept. 4. Bodajk Fehérm. ujév után, jun. 29-ike után,

"'1{ Baja febr. 14. megel. vasárn., ápr. 24, juI. 22, -Szt.-Mihály napja utáni hétfőn.
szept. 21 és dec. 6. Ha a 4 titáni határnap Bo drog-Keresztur Zemplénm. febr. 24, aug.
a hét közepére esik" az illetŐ vásár a meg- 24. és nov. 24. mag. fogl.· hét csütörtök és
előző vasárnapra következő hétfőn tartatik. pünk. után csütörtökön.

Baksa és Győrfa Zalam. máj. 4 es szept, 14. Bodzás-Ujlak Zemplénm. jan. 18, márc. 24,_
Bakonya Baranvam. jun. 10, szept. 29. juI. 14, okt. 17, dec" 21.
Balassagyarmat Nógrádm. jan. 6. és febr. 2. Bonyhád rnárc. 6, máj. 1, juI. 10, szept. 4.

napját megel. hétfő és kedd, ha hétfő vagy magában foglaló héten hétfőn és kedden.
kedd ünnepre esnék, 'a követk. 2 napon, Bő február 6, május 9; augusztus 10, okt. 4.
Laetare vasárnapot követő hétfő és kedd, Budapest balparti rész : (IV-IX kerület) márc.
május 1. megeI. .hétfő és kedd, jun. 26, ha 2. vasárnapján' (József) máj. utolsó vasárnap-
vasárnapra esik, a követö hétfő és kedd, ján (Medárd), aug. 3-ik vasárnapján (János
ha szqmbatra esik, a .megel. hétfő és kedd, lefej.) nov. I-sővasérnapiéu (Lipót) kezdődik
aug. 20. rnegel. hétfő és kedd, ha vasár- és tart 14 napig. Az előtte való' héten az
napra esnek, az ezt követő két nap, szept. elővásár tartatik. Jobbparti rész: (I-II. ker.)
29. Ha utóbbi nap vasárnapra. esik, a kővet- Négy országos vásár, a balparti vásárok
kező, ha más napra esik, a megél. hétfő és után egy héttel s egy hétig tartanak. Ill.
kedd, nov.j l megél. hétfő és keddi napon. .kerűlet febr. 16, máj. 25, aug. 15, nov. 1.

Balatonitired Zalam. jan. 14, ápr. 15, juI. .11, A marha- és lóvásárok a vásár második heté-
szeptember 11. ben, vasárnap tartatnak. Ezeken k ívűl Szt.-

~ ---....,,-~Balkány Szabolcsm. április 1., julius 1., nov. 1. Györgyelőtti vasárnapon, valamint okt. első
-" ••; és dec. 25. napot megél. kedd orsz. kírakó- hetében vasárnap, hétfő és kedden, még

'- és állatvásár. további két országos. két lóvásár.
Bán Baranyarn. márc. 10., [un. 1., szept. 29. Butka Zemplénm. jun.2, aug. 28, okt. 4. "

és dec. 8-át megeI. h'étfő. Bükösd Somogyrn. aug. 5. utáni vasárnap.
Bánok-Szt.-György Zalam. ápr, 24, [un. 24, Bükösd Baranyam. márc. 26. Szent-Héromság

augusztus 3. november 29. . utáni hétfőn, okt. 4 és nov. 11.
Baranyavár Baranyam. febr. 2., jun. 8., aug. ·Büsü Sornogym. febr. 16. ápr, 28, jun. 8, aug. 21.

5.. nov. 15-,ét mág. fogI. hét hétfő, Ha e napra ünnep esik, a rákövetkező napon,
. 'l A vásárjegyzéket a papirdrágaság miatt ez' alkalommal is csak' a "Luther-Naptár" jelenle~i olvasó körére

való tekintettel közöljük. Ahol esetleg hiány vagy téves adat van, .b. olvasóközönségünktöl a jövöben való pótlás, illetve
kii~azitás céljából szives értesítést kérünk. '
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Csabrendek Zalam. [un. hó első hétf., csonka

csütörtökön, aug. 10, Lőrinc napján, ha
vasárnapra esik, az ezt követő hétfön. '

Csanád febr. 14, máj. 7, okt. 16, nov. 11. .
Csanád-Palota [un. 11 és okt. 23 kőv. szomb.

orsz, vásáro
Csákány Somogym. aug. 15.
Csákány Vasm. febr. 25, máj. 2, jun.8, aug. 6,

szepternber 8 és 29, november 25.
Csákvár Fehérrn. Oculi vasárnap utáni hét-

főn, Rogate vasárnap után és Anna hetében
hétfőn és kedden és dec. 6-ika hetében
hétfón és kedden.

Csepreg Sopronm. Hamvazószerda utáni csü-
törtökön, Nagypéntek, Exaudi, [un. 29, [ul.
22, szept. 29, Karácsonyelőtti csütörtökön.

Csépa Jász-N.-K.-Szolnokm. ápr. 12, [ul, .12,
szept. 5, dec. 18. Ha hétköznapra esik, meg-
előző vasárnap.

Csernek Vasm. máj. 15, jun. 28, nov. 6.
Csongrád márc. 1, máj. 1, aug. 25, dec. 10-ét

megelőző vasárnap. .
Csoma Sopronm. jan. 6, Gergely-nap, Fülöp-

.Jakab nap, Sz.-lván, Szent-Mihály és Szt.-
Márton napján. Ha e napok péntek, .vagy
szombatra esnek, a következő hétfőn.

Csögle Veszprémm. márc. 12, [un, 23, okt. 9.
Csököly Somogym. jan. 25, nagycsütörtökön.

aug. 28, nov. 25.
Csurgó Somogym. Husvét után, Pünkösd után

kedd, szept. 1.
Csúz Komáromm. márc. 12 ésokt. 15. het. hétf.
Czecze Fejérm. Fekete vasárnap utáni hétfőn,

Lőrinc nap és Miklós nap utáni hétfön.
Czegléd Pestm. jan. 15, ápr. 19, [ul. 22, nov.!.

napját megelőzőleg vasárnap és hétfön,
Czell-Dömölk lásd Kis-Czell, .
Czibakháza .Iász-Ni-Ko-Szolnokm. márc. 31,

máj. 30, szept. 15, nov. 18 vasárnap és
hétfő, ha hétköznapra esik, megelőző vasár-
napon, hétfőn. Minden pénteken hetivásár.

Czirkovlány Zalam »Ó. Szt.-Lőrinc napján.
Dabas Pestm. febr. 18. máj. 1, aug. 3, nov. L

előző vasárnap és hétfön.
Darány Somogym. márc. 9, aug. 18, nov .. 5.
Dárda Baranyam. márc, 27, mag. íogl. hét

hétfő, máj. keresztjáró hét hétfő, Bert. nap
és Mindszent nap mag. fog!. hét hétfőjén.

Debreczen a Remete-Antal. Szt.-Győrgy, Nagy-
boldogasszony és Dénes napokról nevezett
orsz. vásárok 8 napon át tartatnak, még
pedig a következő felosztással : . A vásár
ugyanis fentnevezett határnapokat megelőző
hét, hétfőjén kezdődik és pedig nyerster-
ményekre és iparcikk ek re nézve az egész.
9 nap alatt; ezenkívül az első héten csü-
törtökön 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.

Deregnyő Zemplénm. jan. ll, szept. 6, dec. 6.
Déva- Ványa Jász-N.-K.-Szolnokm. jan. 17,

ápr. 15, [ul, 5, okt. 12. Ha valamelyik vásár
a hét köznapjaira esik, az előző szombaton
és vasárnap tartatik.

Devecser Veszprémm. jan. 25, máj. 1, aug.. 6
és nov. 1. napja előtt hétfőn és kedden. a

TJivény Nógrádm, jan. 2, május 1, junius 24,
aug. 10, okt.. 18..

Dobronok 'Z~lam Urnap után hétíön, juI. 25.
Dombovár 0-, vizkereszt utáni hétfő, Szent-

György, Szent-Péter napja nov. 30.
Dombrád Szabolcsm. jan. IS, ápr. 28; [ul, 8

és okt. 8. mag. fogI. hét hétfő országos ki-
rakó- és állatvásár.

Dorozsma Csongrádm. ápr. 7, jun. '29, szept.
16', dec. 8. elötti vasárnap.

Döbrőköz Tolnam. Virágvasárnap előtt, István
király utáni hétfőn. .

Dömsöd Pestm. márc. 7, [un. 22 és aug. 10.
országos állat- és nyersterrnényvásár, köv.
napon kirakóvásár. Hétíön és csütörtökön
hetivásár.

Duna-Adony Fejérm. ápr. 2, jun. 16, szept. 15,
. nov. 24.
Dunaföldvár Tolnam. márc. 25, pünkösd utáni

kedd, aug, 20 és nov. 1. követö hétíön.
Dunapataj Pestrn. febr. 19, ápr. 14, jun. 29,

okt. 4. és dec. 13. előtti vasárnap.
Dunapentele Feiérm, Szt.-György napi, Szt.-

Hárornság vasárnapi, Kisasszonynapi hét hét-
fői napján és az első Adventvas. utáni hétf.

Dunaszekcső Baranyam. márc, 12, [un. hó
Szt.-Háromság utáni hétfő, szept. 1, nov. ,5.
Ha ünnepre vagy vasárnapra esik, a követ-
kező hétfő, ha a hét végére, akkor a meg-
előző hétfőn.

Dunavecse febr. 14. május 6, juI. 26, szept.
29. megelőző vasárnap és kedden.

Egyed Sopronm. máj. 1, okt. 20, ünnep" vagy
vasárnap esetén utáni hétlőn.

Eger Hevesm, jan. vízkereszt utáni hétfőn,
máj. Pongrác nap hét héUőn, juI. Sarlós-
Bold.-Asszony utáni hétf., szept. 29, marha-
vásár, vasárnap és hétfőn kirakóvás., hétfő,
kedd, szept. 28, 29 marhavásár, 29, 30 kirak.
vásár, m árc. 1 kedd baromvásár, márc, 1.
kivéve minden hó 1 hétfőn állatvásár.

Egerág Baranyam. ápr. 5, okt. 11.
Egervár Vasm. márc. 19, nov. 25.
Enying Veszprérum. febr Sexagesima vasárn.,

jun. Margit, szept. Kisasszony, dec. Apró-
szentek hetében hétfőn. .

Erdő~énye Zemplénm. jan. 28, ápr. 24, okt.
28. Hae nap ünnepre esnék, a megél. hétf.

Ercsi Fejérm. ápr. Leó nap és szept. Mihály
. napot mag. fogl. hét szerda és csütörtök.

Erd Fehérm. május 1. hét, aug. 10; •
Esztergom már c. Gergely, máj. Orbán, aug.

Lőrinc, okt.· Simon Juda hetében mindig
hétfőn és kedden.

Ettyek Fejérm. máj. 9 és 10, nov. 9 és 10.
Fadd Tolnam. márc. 12-ét, okt. 15-ét mege!.

hétfőn és [ul. 25-re eső v. ezt köv, hétfőn.
Fegyvernek .Iász-Ni-Kc-Szolnokm. március 1,
::::jun. 1, szept. 12, nov. 20 vas. és hétf., ha
=:hétköznapra esik, azon hét vas. és' hétfőn.
Felsődabas Pestrn. febr. '18, máj. 1. vas. és

hétfőn, aug. 3 és nov. 1. megél. vas. és hétf.
Felsősegesd Somogyrn. márc 30, juI. 2. utáni
•• hétfőn, szept. 8, nov. 25.•
Fertő-Szt.-Miklós Sopronm. Bőjt 3. hétfőjén.
[ [pünkösd utáni kedden. Máté és Miklós utáni

napon.
Fohszabadi Veszprémm .. márc. "I-ét és okt.

l-ét magában foglaló hét hétfőjén.
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Forró Abauj- Tordam. jan. 10, ápr. 25, aug.
15, okt. 4.

Földeák Mátyás-nap, "Cantate" és "Örangyal"
vasárnap és Boldogasszony fogant. el. hétfön,

Fülöpszállás Pestm. ápr. 8-9, [un, 17-18,
szept. 5, dec. 6 vas. és hétfön.

Fiizesabony Hevesm. már c. 12, jun. 12, szept.
12, dec. 12, hétfön vagy előtte hétíön.

Füzes-Gyarmat Békésm. márc. 29-30" iunius
10-11, aug. 25-26, okt. 24-25.

Galambok Zalam. febr. 16 és aug. 2. elötti hétf.
Gálszécs Zemplénm. jan. 17, már c. 12, május

15, jul. 22, szept, 25 és nov. 11 mag. fogl.
hét szerda és csütörtök napjain.

Gesztely Zemplénm. jan. 25. Pál ford. ápr. 12.
Gyula, [un. 29 Péter-Pál, okt 26. Demeter
hetébe eső keddi napokon.

Gödöllő Péstm. máj. 20, [un. 29, okt. 1, dec.
13. követő hétfön, Ha hétfőre esik, e napon.

Gödre Baranyam. márc, 19, jul. 22, szept. 21
után 'és nov. 5. megelőző hétfő.

Göncz Abauj- Tornam. jan. 23, márc. 29, jun ..
19, aug. 24, nov. 5.

Görcsön Baranyam. febr. 2,4, máj. 25, aug. 24,
novemher 5.

Gyékényes Sornogym. máj. 1. és okt. 30.
Gyoma Békésm. rnárc. 10-11, [un. 1-2, aug.

15-16, november 15-16.
Gyöngyös Hevesm. febr. 2-3, máj. 25-26"

aug. 24-25, nov. 19-20; ha nem vasárnap,
ugy a megelőző vasárnap és hétfő.

Gyöngyösmellék Somógym. ápr. 5 és okt. 5.
hétfő és kedden.

Gyönk, Hushagvóke dd előtt, Pünkösd előtt
csütörtökön, aug. és nov. első csütörtökén.

Győr jan. 18, (Piroska) hét, a Nagy hét első
·3 napján, az Urnap, jul. 22-ike, Magdolna
végre szept. 8, [Kisasszony] és nov. 25,
(Katalin) hetének első három napján.

Győrasszonyfa máj. 9-ét magában fogl. hétíön
és szeptember 14-én.

Győrszentmárton József napot magában fogl.
csütörtökön, Lőrinc napot magában foglaló
csütörtökön .Ó:

Gyula Békésm. Pál fordulat (jan. 25.) megél.
héten, "Exaudi" vasárnap, jul. 22 és szept.
8. elötti hétben szerdától vasárnapig.

Gyulakeszi Zalam. ápr. 24, jun. 4, szept. 8 és
29, november 11.

Hajduböszörmény febr. 3,"ápr. 1, [un. 26,
aug. 25 és nov. 19. hetében hétlőn.

Hajdunáná's márc, 19, jul. 16, szept, 14, dec.
4. 'hetében szerdán. .

Hajós Pestm. márc, 25, [un. 29 és szept, 29.
utáni vas.

Harka Sopron m. [un. 29, aug. 24.
Harkány Baranyarn. febr. Zsuzsa n. április

Szt. György; aug. Vasas Sz. Péter és dec.
~ Míklós n. mag. fogl. hét hétfőn.<' Hatvan. febr. 2, ápr, 28, iun. 2, aug. 3L, okt.

\ 2 és nov. 5. hetében vasárnapon és hétlőn.
Háromfaágarév Somogy m. márc. 1,máj. 6,

aug 30, nov. 19.
Hegyfalu jun. 8 és nov. ll-ike utáni szerdán.
HegykőSopronm. Husv. e. ésSzt.-Mihály u. hétf.
H erceg-Siőllős Baranya m. máj. 4, "nov. 25.

mag. fogl. hét hétfőn. .
• Hetes Somogym, márc, I-ső hétfője, máj. l-s&·

csütörtökje, [un, 3. és jul. 4. hétfője.

lS'7
Heiés Zalam. Husvét utáni kedden. Áldozó

csütörtök elötti szerdán, jul. 27.
Hédervár Husvét utáni kedden, Urnap utáni,

szept. 8. (kisasszony) utáni és november 25.
utáni hétfőn. . . .

Himesháza Baranyarn. Vince és Terézia n.
mag. fogl. hét hétfő; ha ünnep, a köv. n.

Hódmezővásárhely Csongrádrn. jan. Jézus neve-
napja utáni vasárnap és hétfőn, márc. József,
Urnap, [ul. apostolok oszlása és okt. Szt.-
Gál nap elötti vasárnap és hétjőn.

Horgos Csongrádm. febr. és máj. második és
november hó harmadik hetében hétfőn.

Hosszuhetény Baranyrn. máj. 4. elötti hétfő,
szept. Sz. kereszt n. elötti hétfő.

Hosszupereszteg Sopron m. márc. 4, máj. 5,
[un, 30, aug. 21:

.Högyész Tolnam. Pál fordulat, József, Péter
és Pál és Lipót hetében szerdán és csűt.

Igal Somogym. ápr. 24;jun. 24, szept. 1, okt. 28.
Iharosberény Sornogyrn. febr. 24, máj. 16, jul,

26, szept. 21.
Ikervár Vasm .•márc. hó első szárdáján, szept.

21 és dec. 21 el. szerdán,
Ire,gh Tolnam. Balázs Szt.-György, Kisasszony

és Katalin hete hétfőn.
Irsa. Pestm. febr. 14, [un. 15, szept. 1, dec. 13.

Mindig vasárnapon.
Istvándi Somogym. ápr. 27, jun. 8, aug. 29,

október 28.
Isztimér Fejérm. József, Zsuzsanna és Mind-

szent hete hétíőn. .
Iván Sopronm. Szt.-PáI,Husvét után 2-ik

kedd, Bertalan nap és Mindszent utáni kedd.
Ivánegerszeg Vasm. jan. 6 utáni szerdán és ápr.;:

jul. és október hónapok első szerdáin.
Izsák Pestm. márc. 1, [ul. 1 és okt. 1 el. vasár-

.nap és hétfön, .
Jánosháza Vasm. rnárc. 19, Pünkösd el. hétf.

aug. '23, nov. 15.
Jászalsószentgyörgy J.-N.-K.-Szolnok m. Szt.-

háromság vasárnap, jan l Oc-ét, aug. 2.-át és
okt. 15.-ét megelőző vas.

Jászapáti J.-N.-K.-Szolnokm.febr. 19-20, [un.
24-25, .szept. 8-9 és dec. 3-4 n. mag.
íogl. hét 'vasárnap és hétíön.

Jászárokszállás J.-N.-K.-Szolnokm. február
. 24-25, [un. 15-16, aug. 5-6, szept. 21-22,

ha hétkőznapra esnek, megelőző vasárnap.
Jászberény J.-N.-K.-Szolnokm. márc. 25-26,

máj. 28-,--19,' aug. 15-16, okt 4-5, dec.
9·-10 mag. fogl. hét vasárnap és hétfőn.

Jászdósa J.-N.-K. Szolnokm. jan. 8, [ul. 8,
okt. 25 vasárnap és hétfő; ha a hét kőz.
esik, a köv. vasárnap és hétíön.

Jászfényszaru J.-N.-K.-Szolnokm. márc.12 -13,
máj. 12-13, [ul, 29-30, okt. 24-25. Ha

. hétközn. esik, e hét vasárnap ~s hétfő.
Jászjákóhalma J.-N:-K.-Szolnokm. márc. 4, aug.

30 vas. és hétfő; ha hétköznapra esik, mege!.
vas. és hétfő, május 3 és 4 állatfelh. egybe-
kötött országos vásáro

JászkarajenőPestm. ápr. 3., [ul. 8 és okt. 2.'
Ha nem' vas., a megél. vas. orsz, 'vásár.

Jászhisér J.-N.-K. Szolnokrn. febr. 8, ápr. 25,
jul. 25, nov. 11; ha vas. v. ünnepre esnek,
e. megel. hétfö; megél. nap marhavásár.

Jászladány J.-N.-K.-Szolnokm. jan. 1~, ápr. 5,
jul, ,2, nov. 22 mag. fogl. hét vas. és hétfő,
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Kadarhui Somogym. Istenes János el. kedd,

Szt.-Iván el. hétfő, Bertalan el. hétf., Imre,
el. hétf.

Kalocsa Pestrn. márc. 19, máj. 19, [un. el.
vasárnap és hétf., aug. IS,. nov. 15, nov. 30.
hetében első 2 napján.

Kálóz F-.jérm. febr. 1, husv. el. hétfő, juI. '27,
szept. 26 és dec. 19. mag. fogI. hét hétfő.

Kapolcs Zalam. május .10, október 28
Kapoemérő Somogym. febr. 10, ápr. 1. máj. 16,

jun. 14, augusztus 11, szepternber 30.
Kaposvár Somogyrn. márc. 26, iun. 29 első

hétfő, szept. 4, nov. 2.
Kapuvár Sopronm. jan. 25 ut. hétíön, márc, 19,

Urnap ut. hétfőn; Terézia Lucza utáni-hétfőn,
Karád Somogvm. márc. 12, máj. 4, junius 27,

szeptember 29.
Karczag J.-N.-K.-Szolnok m. Mátyás nap,

Margit nap, sz. Mihály nap, sz. Andor nap;
ha hétközn., megel. vasárnap és hétfő.
Pünkösd megeI. vasárnap és hétfön.

Karmacs Zalam. máj. 3-íka és nov. l-e utáni
kedden. .

Kálóz Fejérm. febr. 1. Husvét el. hétf., [un. 27,
szept. 26, dec. 19. het. hétfőn.

Káptatan-Tóti Zalam. március 19.
Kecskemét márc, 12, máj. 10, aug. 10, szept. 26,

nov. 25. Az orsz. vásár mindig hétfőn tartatik,
ugy azonban, hogyha il vásártartásra kijelölt
fennebbi napok valamelyike vasárnapra esik,
akkor a vásár utána követk. hétíőn, ha a
hét utolsó napjainak valamelyikére esik,
akkor az azt megeI. hétfőn tartatik.

Keczel Pestm. Husvéf utáni vasárnap és hétfőn,
Illés és Demeter el. hétfőn, okt. 26-át követő
vasárnap és h.étfőn.. .

Kenderes J.-N.-K.-Szolnokm. ápr. 9, jul. 9,
november 9.

Kereseliget Tomogym. március 24, május 15,
augusztus 16, október 15.

Kerkaszenlmiklós Zalam. febr. 16, április 23,
. [unius 10, a.ugusztus.6 utáni keddi napon.

Kertes Vasm. Aldozócsütörtök el. nap, aug. 13.
Keszthely Zalam. jan. 6. Husvét utáni, Urnap

utáni, aug. 19 utáni, szeptember 21 és Szt,-
, Márton utáni csütörtökön.
Kéthely Somogvm. Vizker. ut., márc. Adorján

nap utáni, okt. Dömötör nap utáni hétfőn.
Kiliti Somogym. máj. 2-át és juI. 2-áCmagába

foglaló hét hétfőjén.
Király-Helmecz Zemplénrn. nagycsűt., [un. 24,

okt. 10, dec. 13. mag. fogI. hét hétf.; ha e ,
nap ünn. esik, a vásár a' megeI. hétf, tart.

Kisbér ápr. 24. hetében, jun. Szt.-Iván nap,
aug. Nagyboldogasszony nap és november
Szt.-Márton hete csüt.

Kis-Czell Vasm. bőjt 2-ik hétf., máj. 16, szept. 1.
okt. 24; ha ünnep, köv. nap.

Kts-Komárom Zalam. Szt.-György. Szt.-Pál és .
Katalin elötti hétfön.

Kis-Kőrös Pestm. febr. 24-25, máj. 1-2, aug.
1-2, okt. 18-19. hetében vasárnap és hétf.

Kiskunfélegyháza Pestm, jan. 20., márc. 19.,
máj, 27.,' aug. 18., okt. 4, megél. vas. : ha
vasárnap, e. nap.

Kiskunhalas Pestm. febr. 9, Szentháromság
vas. utáni hétfő, aug. 27, nov. 11 vas. és
hatfő ; ha nem vas., úgy a megeI. vas. és hétf.

Kiskunlacsháza Pestm. febr. 28-29;1 május

25-26, aug. 3-4, okt. 15-16. mag. Iogl.
vas. és hétfő; ha nem vas, úgy a megél.
vas. és hétfő.

Kistelek Csongrádm. jan. 13, ápr. 16, jul. 7,
okt; 20 el. vasárnap és hétfőn. .

Kis-Ujszállás J.-N.-K. Szolnokm. márc. 19-
20, [un. 30, szept. 5, dec. 3. el. vas. és hétf.

Kis- Várda Szabolcsm, márc. 17, máj. 23, [un.
16, szept. 1, november 1. hetekben hétf. és
Karácsonyt megelőző hétfőn.

Kóka Pestm. febr. 22, [un. 22, szept. 22, nov.
22, hete vasárnap és hétfő.

Kónyi Tolnam. ápr. 12 és okt. 9. hete szerdán.
Ko lto ri Zalam. márc. 9, jun. 27, szept. 30,

nov. 30. május 5 és szept. 15-ét köv. vas.
Kőhalom Sopronm. farsang utáni hétf., Husv.

utáni 3-ik és junius hó utáni hétfőn ..
KölcseSzatmárm. feb. utolsó napját magában

foglaló hét hétfőjén; május, augusztus és dec.
l-jét magában foglaló hét hétfőjén.

Kölesd Tolnam. Judica, Szerit-Gotthárd, Szt.>
László és Szent-Márton hete kedd.

.Kiirmend Vasm. február 2, márc. 12, ápr. 5,
május 10, [un. 24, jul. 20, aug. 20, szept. 21.
okt. 18, nov. 11. dec. 15.,

Kőrös-Ladány Békésm. május 10, junius 28,
szeptember 15.

Kőröshegy Somogyrn. márc. és aug. hórrapok
utáni keddi napon.

Kőszeg Vasm. Yirágvasárnáp el., Pünkösd el.,
Jakab el., Egyed utáni, Orsolya el. és a
3-ik advent vasárnap utáni hétf.

Kiítelek J.-N.-K.-Szolnokm. máj. 5, szept. 20;
ha nem hétfő, a megél. hétfő. •

Köveskálla Zalam. Husvét után kedden, ÁI-
.dozócsűt. után pént., Lajos utáni hétf.

Kővágó-Ors Zalam. aug. 17, nov. 5.
Kővágó-Szőllős Baranyam. ápr. 1. jun. 8. mag.

fogI. hét hétfőjén.
Kun-Szent-Márion J.-N.-K.-Szolnokm. febr.

1-4-15, máj. 22-23, aug. 22-23, nov.
11-12. mag. fogI. hét vas. és hétfőjén.

Kun-Szent-Miklós Pestrn. feb. 3-4, máj. 16-
17, aug, 22-23, dec. 29-30

Kunhegyes J.-N.-K. Szolnokm. Gyertyaszent.
boldogassz., Páduai Antal, Sámuel és Lu-
kács ut. vas. és hétfő, ha hétkőznapra es-
nek, megél. vas. és hétfő.

Kutas Somogym, ápr. 5, [un. 30, juI. 31, szept. 6.
Kürth Komáromm. márc. első, [un. 3-ik, aug.

első és okt. első hétf. .
Lajos-Komárom Veszprémm. febr. és [unius

utolsó csütörtökén, Szt.-István hetében csü-
törtökön; amennyiben Szt.-István csütört.
esik, e napot mege]. napján, nov. második
csütörtökén kirakó- és állatvásár egy napon.

Lajos-Mizse Pestrn. máj. 26, szept. 15. megel,
hétfőn. '

Laskó Baranyam. ápr. 24. mag. fogl. hét hétf·
és okt. első hétfő. Szerda és szomb. hetív'

Lelesz Zemplénm. jan. 6, márc. 19, máj. 3,
aug. 10, szept. 14, nov. 19. ··mag. fogI. hét
hét~.; ha az emI. n. ünn. esnek, - a~vásár ~
megél. hétf. tart. .

Lelle Somogym. Husvétf'és Pünkösd u. kedd.,
'Kisasszony el. hétf., Farkas nap.

Lengyeltóti Somogym, márc. 10, juI. 25, okt. 10.
Lepsény Veszprémm. Orbán es Terézia nap

hetébe eső hétf.



Letenye Zalam. febr. 24, jun. 2, juI. 29, aug.
25, okt. 6 és dec. 25. megél. keddi napon.

Lébény Mosonm; [ul, 25, nov. 4. köv. szerdán,
Lenti Zalarn. febr. 22, ápr. 10, dec. 6.
Leseneze-Tomaj Zalam. juI. 26.
Liget Beranyarn. ápr. Dömötör nap elötti hétf.

és szept. 29.. .
Loók Sopronm' Husvét utan 3-ik .szombat,

augusztus 14.
Lázs Sopronin. Husvét el. két héttel eső hétí.,

Urnap el., Szt.-István u. és Karácsony el. hétf.
Lovasberény Fehérm. Nagyhétben és Pűnk.

el. hétf., szept. ll-ike hetében és Dömötör
utáni hétfőn.

Louász-Patona Veszprérum. ápr. Rezső, jun.
Antal, aug. Agoston és nov. Erzsébet napok .
hetében hétf., ünnep esetén a köv. napon.

Lövö, lásd Zala-, Sopronlövő.
Madar Komáromm. [un. 8-9, ,aug. 24-25.
Mád Zemplénm. febr. IS, máj. :SO, okt. 6, dec. 12,
Magyarboly jan. 6, máj. 16, júl. 25, szept. 8.

okt. 20; ha e napok vasár- v. ünnepnapra
esnek, a reá követk., ha pedig csűtörtökre,
péntekre vagy szombatra, amegel. hétfön.

Magyarkeszi Tolnam. Szt.-György nap el.
hétf., Nagyboldogasszony és Márton napját
mag. fogl. héten hétf.; ha ünn., kedden.

Magyar-Óvár jan. 6, máj. 5, aug. 1. szept. 21
és okt. 28. hetében hétjőn.

Majss Baranyam. jan. 20, máj. 1. aug. 29, okt. 10.
Makó Csanádm. Judica vasárnap el. szombat,

jun. 24, aug. 19 és nov. 19, el. szombat,
vasárnap éshétfőn.

Marczali Sornogym. márc. 26, .máj. 1, jul. 25,
szept. 4, nov, 5. .

Marczaltő Veszprémm. jan. 25, Szt.-György,
Szt.-Margit, nov. 5-ikét köv. csütörtökön.

Martonvásár Fejérm. márc, 25-26, jun. 15-
16, szept. 14-15, dec. 21-22.

Máriap'ócs Szabolcsm. febr. 6, máj. 3, aug. 21,
Mária neve nap utáni hétíön. .

Mándok Szabolcsm. Judica vasárn. követő
hétfőn, jun. 29, okt. 28. mag. fogl. hétf. és I

Advent első vasárnap útáni hétfőn.
Mány Fejérm. jan. IS, ápr. 1, [ul. 8., nov. 24.

mag. fogI. hete szerdáján.
Megyaszó Zemplénm. január 15, május 10,

szeptember 29.
Mekényes Baranyarn. jun. 4. mag. fogI. hét

hétf. kirakóvás. egybeköt. marhavás., aug.
10. mag. Iogl, hét hétfőjén, országos vásáro

Mernye Somogym. febr. 24, máj. 5, aug. ,:2,
nov, 5. hete hétf.

Mezőberény Békésm.vápr. 6, juI. 12 és okt. 6.
Mezőkomárom Veszprémm. Judica, Rogate

napon, Szt.-Mihály nap het. kedd és szerd.,
Szt.-Kelemen napon (nov. 23) 2 napon át.

'-/"'-.~Mezőlabórcz Zemplénm. jan. 14, márc. 14,
jun. 21, szept. 26, nov. 8.

Mezőtur J.-N.-Szolnokm. jan. 1'; máj. 1. aug.
1, nov. 1. vasárn. v. megeI. vasárn.

Micske Sopronm. máj. 3, szept. 14, dec. 8.
Mihályi Sopr onm. jan. 6, jun. 13, aug. 6 es

okt. 4-ike után kedden.
Mike Somogym. febr. 16, április 8, szept. 1,

november 5.
Mindszent Csongrádm. jan. 7-8, .ápr. 14-15,

jun. 30, juI. 1, okt. 27-28, ha nem szomb.
és vasárn. esnek, megeI. szomb. és vasárn.
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Miske:Pestm. febr. 2-át és márc. 25-ét köv.

napon, juI. 2-án, aug. 23-át és szept. 8-át
köv. napon, okt, 4, nov . .lS, dec. 13.

Miskolc febr. Julíánna, máj. Orbán, aug.
,Sámuel. okt. Lukács és december Lázár
napok het. hétfőn. • .

Miszla Tolnam.jan., ápr., szept. első, okt. 2E.
hét hétf. .

Mohács Baranyam. febr. 24, ápr. 17, jun. 24,
. szept. 15, nov. ll, dec. 24.

Monot« Pestm. márc. 12, jun. 1. aug. 18, dec.
8, vasárnap és hétfőn. .

Monyorókerék Vasm. márc. 19, Pünkösd elötti
kedd, okt. 23.

Moór Fejérm. Szt.-György, Szt.-Háromság nap
utáni.hétf., Rozália és Márton n. 'ho hétfőjén,

Moson ápr. 2,. juI. 13, okt. 4, dec. 21, leg-
közelebb eső hétfőn, ünnep esetén legköze-

, .lebbi köznapon.
Mozsgó' Somogym. Husv. utáni kedden, [un. 24.
Mucsi Tolnam. máj. 20, okt. 20-iki h. szerdán.
Muraszerdahely Zalam: máj. 1, jun. 26, aug.

19, október 26.
Muzsla Esztergemm. ápr. 10: jun. 7.
Nagyatád Somogym. Gergely nap el., tavaszi

."Kereszt nap" el., Illés nap el., Rókus napj.,
őszi "Kereszt nap" el., nov. 11. U. minden hétf.

Nagybajom Somogym. József nap el. kedden,
Pongrác el. hétf., Urszinvált u. nap, Terézia
el. hétjön.

Nagyberki Somogym. husvét ut. kedd. [un. 27,
aug. '10, szept. 25.

Nagyczenk Sopronm. Hussvét után és Simon,
Juda' el. csütörtökön: .

Nagydobra Zernplénm. jan. 2, Husv.vkedd, juI.
10, aug. 16', nov. 5 i ha az utóbbi három
vásár szombatra, vasárnapra vagy ünnep-
napra esik, a köv. nap. tart.

Nagydorogh Tolnam. márc. 13, [un. 5. hétfő-
jén, aug. első hétf., okt. 16. mag. Iogl, hétf.

Nagyharsány Baranyarn. jim. 25. el. hétfő és
kedd, ápr. 12, jun. Szt.-Lészló és okt. 9. el.
hétfő és kedd. .

Nagyigmúnd Komáromrn. márc. József, [un,
Vitus, szept. Szt.-Mihá~y nap hete hétfőjén.

Nágykálló Szabolcsm. Hushagyó kedd utáni
csütörtök, ápr. 24-iki Lászlo k. sz. Mihály
és nov. 30-iki hetében csütörtökön.

Nagykanizsa Zalam, febr. 2, Husvét,. Pűnkősd,
aug. 15, okt. 15,' dec, 8 elötti hétfőn két
napon át. .

Nagyháta Pcstm, jan. 25, ápr, 24, szept. 14
vasárnap és hétfön. '

Nágykőrös Pestm. rnárc. 5, április 24, [un. 27,
okt. 26. megel. vas. és hétf. aug. utolsó hétf.
és keddjén. _

Nagylak Csanádm. ápr:24 és szept. 29. he-
tekben szombaton, jan. 6. után következő és
juI. 2. szombatján i ha az első két nap egyike
ünnepre, vagy a szombatot megeI. napra es-
nék, úgyamegel. hét szombatján tartatik.

Nagymegyer jan. 25, máj. '15, aug. 6, okt. 27,
dec. 6. hetében szerdán.

Nagymihály Zemplénm. febr. (. hetének hétfő
és keddjén, Nagyhét hétfő és kedd, jun, 13.
mag. fogI. h. hétfő és kedd, aug. 15. megél.
hétfő és kedd, Karácsony napját megelőző
hétfő és kedd.

NagypiritVeszprémm. máj. 10, juI. 25, szept. 29.
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NagyrákosVasm.febr. 10, máj.25,aug.16,nov.15.
Nagyszőllős Veszprémm. Szt.-György napján

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. .
Naszuad Komáromm. aug. 10-ét és nov. ő-ét

megelőző hétfőn. .
Nádasd Baranyam. márc. 19 és aug. 20. heté-

ben hétfőn. •
Nágocs Somogym. József, Antal, Nagyasszony

Terézia névnapok hetében mindig hétfőn.
Nemesdéd Somogym. jan. 25 előtti hétfőn,

Szt -Háromság utáni kedden, szept. 29, dec.
21. elötti hétfőn. ,-

Nemescid Somogym. jan. 22, márc. 21, jun. 17,
okt. 24.

Németboly Baranyam. jan. 6, máj. 16, [ul, 25,
szept. 8, okt. 20. Ha vas. v. ünnepn., a köv.
hétfő; ha csüt., pént. vagy szomb. esne,
úgy a megelőző hétfő.

Nikla Sornogym, okt. 6. bucsuvásár.
Nógrád, Jjilianna, Zsófia, Anna, Erzsébet megel.

hétfőn, ha hétfő, úgy e napon. .
Noszlop Veszprémm. ápr. Szt.-Oyörgy és okt.

Terézia hetében hétfőn.
Nova Zalam. Gergely, György, Sarlós-Boldog-

.asszony el. hétfőn, Nagy-Boldogasszony,
Mihály és Karácsony el. héttőn.

Nyírbakta Szabo1csm. jan: 27, ápr. 15, jul. 5,
aug. 21, nov. 6 ', nap hete hétfőjén.

Nyírbátor jan. 20; márc. 25, szept, 8, nov. 9.
Nés nov. 6. után követk.csütörtők.

yirbogdány Szabo1csm. jan. 20, márc. 25,
szept, 8, nov. 6, dec. 6. után köv. csütörtök, .
kirakó- s állatvásár. -

Nyíregyháza Tamás hete, Pünkösd elötti, szept,
8-iki és Lucza hetében hétfőn. .

Nyirmada Szabolesni. Husvét el. héten, Áld.-
csütörtök, Annanap, Kisasszonynap és And.
rásnap hetében mindig szerdán.

Nyulas Mosonm. ápr. 24.
Ócsa Pestm. jan. 18; márc. 27, jun. 24, okt. 19.

előtti vasárnap.
Ostfi-Asszonyfa Vasm. jul. 13.

, Ottok Zalam. jun. 13, dec. 6. .
Ozora Tolnam. Jézus nevenapján, nagyhéten,

Sarolta, Terézia el. hétfő.
Pacsa Zalam.aug. 18 és Mátyás előtti csütört.
Paks Tolnam. máj. 16, [ul, 15, szept. 21 és

nov. 19. héten hétfőn és kedden.
Pápa Gyertyaszentelő-Boldogasszony, Gyü-

mölcsoltó-Boldogassz., Szt.-Háromság vasárn.,
jul. Sarlós Boldogasszony, aug. Ni-Boldog-
asszony, szept. Kisasszony és dec. Boldog-
asszony fogantatása ünnepek u. kedden és
szerdán, ill. a köv. hét keddjén és szerdáján.

Pápocz Vasm. febr. 14 és Pünkösd előtti hétí.,
aug. la. és okt. 26 el. hétf. napokon,

Pásztó Hevesm. virágvas, ut. köv, jun. 29,
aug. la és dec. 24 megelőző hétfő és kedd.

Pécs Gyertyaszentelő-Boldogassz. heten, Husv.
el., Pünkösd el. héten, Mihály héten hétfőn
és kedden, Havi-Boldogassz. és Katalin nap
hetében, vasárn. kezdve mindig egész héten.

Pécsvárad Baranyam. Bálint, ápr. Adalbert,
aug. Nagy-Boldogasszony és okt. Lukács nap
hetében hétfőn és kedden. '

I

Péczei Pestm. máj. hó első hétf. és keddjén,
szept. második hétf. 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. meg-
el. vasárnap és hétfő.

Pilisvörösvár Pestm. febr. 20 és szept. 8 u. hétf.
Pitiezehely Tolnam. Húshagyókedden és Ham-

vazószerdán, Szt.-György. Urnap és Simon
Juda hetében kedden és szerdán.

Polgár Szabo1csm. Vizkereszt hetében, márc.
és jun. második hetében és Mihály nap meg-
el. hetében szerdán.

Polgárdi Fehérm. márc. József; szept. Kís-
asszony nap hetében hétf.

Pörgölin Vasm. okt. 28.
Rábá-Hidoeg Vasm. Vizkereszt, Vir.ágvasárn.,

Ker-Sat-János és Szt.-Ferenc hitv. utáni
hétfői napok. . .

Rácz-Almás Fejérm. okt. 15 megel. hétfő.
Ráczkanizsa Zalam. Husvét utáni szerdán,

máj. 16, jun. 24 és aug. 10.
Raczkeoe Pestm. jan. 25, ápr. 17, juI. 15 és

nov. 5. el. vasárnap, héttőn és kedden.
Ráczkozár Baranyam. márc. 12. máj. 5, jul. 12,

okt. 20;, ünn. esetén a követk. napon.
Rakamaz Szabolcsm. ápr. 25, aug. és nov. 2.

hetében hétfő; ha ünn., a köv. napon.
Rákos Sopronm. Szent-György el. és Szent-

Mihály utáni csütörtökön.
Reg(j/y Tolnam. 'máj. 16, aug. 15 mag. fogl.

héten kedd ..
Rendek Zalam. okt. 25.
Rékás Pestm. febr. 9, jun, 16, szept. 16.
Répceszemere Sopronm. május 7, szept. 14.

vasárnap esetén következö hétfőn.
Répce-Szent-Gyorgy Vasm. marc. 12, ápr. 24,

Pünk. után kedden. okt. 26.
Rum Vasm. jan. 10, márc. 21, jun. 27, ,aug. 25,

október 15.
Sárd Somogym. Áldozócsütörtök el. hétfőn,

Sarlós-Boldogasszony, Urszine változása és
Máté napján.

Sajtoskál Sopronm. L~etare el. csütörtökön,
továbbá Szt.-István, Szt.: Gellért és Szt.-
Tamás hetében, csütörtökön.

Salgátarján jan., május, jul. és okt. hónapok
3-ik hétfőjén.

Sámson Somogym. jan. 2, aug. 2, nov. 12.
Séndorház Zalam. jan. 25, márc. 9.
Sárbogárd Fejérm. ápr. 4, jun. 14, szept. 15

és nov. 19. nap hete hétfőjén.
Sárkeresztur Fehérrn. máj. 13 és okt. Iő-ét

megel. hétfőn.
-Sárosd Fehérm. máj. 1, jul. 1, aug: 14, nov.

II hete kedden.
Sárospatak Zemplénm. márc. 6, máj. ll, aug.

14, okt. 10, dec. 5.
Sárvár aug. 2. után követőhétfőn, Si mon-

Juda napján.
Sároár-Vármellek Vasm. Rogate hétf., Adv.

első hétfőjén.
Sásd Baranyam. máj. 7, jul. 'és szept. első

hetében hétfőn; ha e napokra ünnep esik,
a következő kedden.

Sátoraljaujhely Zemplénm. ApolIorria, Virág-
vasárnap, juI. 2, szept. 2, nov. 5. hetében,
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Mlad az evaacéliummal a magyanágért!

A Luther-Naptár r"'zire rajzolta:






