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BÉLYEGILLETÉK
(papirkorona-alapon)
az 1923. évi 117301. sz. pü. m. rend. ért. 1923. okt. I-től.

I-sö fokozat.
Váltók.
kereskedői
utalványok.
kötjegyek. nyilvános hitelintézetek
3 hónapnál
nem hoszszabb időre szóló adóslevelei.
400 I<-ig
2 1<
15000-20000 K-ig 100 1<
400- 1000
5
20000-25000
125
1000- 2000
10
25000-30000
150
2000- 3000
15
30000-35000
175
3000- 4000
20
35000-40000
200
4000- 5000
25
40000-45000
225
5000-10000
50
45000-50000
250
10000-15000
75
50000 K-án túl minden
megkezdett
vagy egész
10.000 1< után 50 K.
._",B
II-lk

fokozat.

Nyugták,

biztositási

szerződések:'""

400 I<-ig
6 1<
15000-20000 I<-ig 300 1<
400- 1000
15
20000-25000
375
1000- 2000
30
25000-30000
450
2000- 3000
45
30000-35000
525
3000- 4000
60
35000-40000
600
4000- 5000
75
40000-45000
675
5000-10000
150
45000-50000
750
10000-15000
225
0;,,50000 I<-án tul minden
megkezdet!
vagy egész
10.000 1< után 150 1<.
lll-lk
fokozat.
Vétel-,
csere-o szállitásí,
szolgálati
szerzödések,
sz árnsorsjáték,
nyerések. kötelezvények,
részvénytarsulatok
szerződései.
500 I<-ig 15 1<
15000-20000 I<-ig 600 1<
500- 1000
30
20000-2'>000
750
1000- 2000
60
25000-30000
900
2000- 3000
90
30000-35000
1050
3000- 4000
120
35000-40000
1200
4000- 5000
150
40000-45000
1350
5000-10000
300
45000-50000
1500
10000-15000
450
10000 I<-án túl minden megkezdett vagy egész
10.000 K után 300 1<.

Postai díjszabás.
Érvény~s 1926. ápr. 1-től kezdődőleg.

"

,-

1. Levél. BelFöldre helyben: 20 gr-ig 1000 1< (8 1).
40 gr-ig 1500 1< (12 1). 250 gr-ig 2000 1< (16 fl. 500
gr-ig 3000 1< (24 1); távolsági forgalomban:
20 gr-ig
2000 1< (161). 40 gr-ig 3000 1<[24 fj. 250 gr-ig 3500 1<[28 fl.
500 gr-ig [40 f]. Súlyhatár
500 gr. Ausztriába.
Németországba: 20 gr-ig 4000 K (32 fl s azonfölül 20 gronként 2000 1< (16 fl, Súlyhatár
2000 gr. Csehszlooáhíába,
Lengyelországba.
Olaszországba
és gyarmataiba. Romántábz: 20 gr-ig 4000 1< (32 fl s azonfölül 20 gronként 2500 1< (20 fl; egyéb külföld:
20 gr-ig 5000 1<
(40 1). azonfölül 20 gr-onként
2500 (20 fl. Súlyhatár
2000 gr. Oroszországba
csak nyitva lehet feladni.
2. Levelezőlap. Belföld,.
helyben: 500 K (4 f);
távolsági forgalomban:
1000 1< (8 í). Ausztriába.
Németországba. Csehszlovákiába
Lengyelországba.
Olaszországba és gyarmataiba.
Romániába:
2000 1< (16 fl;
egyéb külFöldr., 2500 K (20 1).
3. Nyomtatvány. Belföld,.:
10 gr-ig 200 1< (2 fl.
50 gr-ig 400 K [3 fj. azonfölül 50 gr-ként 300 K [2 fl.
Ausztria
és Németországba:
50 gr-ként
600 1< [5 fl;
egyéb külFöldr.,
50 gr-ként
800 1< [6 lJ. Súlyhatár
2000 gr.
4. Áráminta.
Belföld,.:
100 gr-ig 800 K [6 lJ.
azonfölül
50 gr-ként 400 1< [3 f] ; külföldr.,
100 gr-ig
1200 1< [10 lJ. azonfölül 50 gr-ként 600 1< [5 fj. Súlyhatár 500 gr.
5. tlzleti papir.
Belföld,.:
250 gr-ig 2000 1<
[16 f], azonfölül
50 gr-ként 400 1< [3 f]; külföld,.:
300 gr-ig 4000 1< [32 lJ. 350 gr-ig 4200 1< [34 fl. azonfölül 50 gr-ként 600 1< [5 fl. Súlyhatár
2000 gr.
6 Ajánlád dlj. Belföld,.
helyben 1500 1< [20 fl.
távolsági forgalomban 2500 1< [20 fj; külföldr.,
6000
1< [48 fj.
Ezpre •• z-díj. Belföld,.:
5000 1< [40 f], külföld,.:
10000 1< [SO lJ.

7. Po.ta ••talván,.. Belliildre: 500.000 I<-ig 3000 .1<
[24 fl. 1.000.000 l<-lg 5000 1< [40 lJ. 2.500.000 l<-lg
10.00Ö 1< [SOlJ.7.500.000 I<-ig 15.000 1< [120 lJ. 15.000.000
I<-ig 25.000 1< [200 lJ· Egy-egy posta utalvánnyal
utalványozható
legnagyobb
összeg IS 000· I<.
Nemzetközi
forgalomra
sárga
utalvány-ürlapok
szolgálnak;
díjszabás
megtudható
a postahivatalban.
8. C.omag. Beliiildre élelmiszer kiuételéoel minden más tartalmú csomagért: 1 kg-ig I-VII.
díjövben
4000 1<. 1-5 kg-ig 1-I1. díjövben 5000 1<. III díjövben 6000 K. N. dfjövben 7000 1<. V. díjövben 8000 1<.
VI-VII.
díjövben
10000 K. 5-10 kg-ig I-II. dfjövben
6000 1<. Ill. dfjövben 8000 1<. N. dfjövben 11000 1<.
V. díjövben
14.000 K. VI-VU.
díjövben 20.000 1<.
10-15 kg-ig 1-11. dfjövben
10.000 1<. Ill. díjövben
16.000 1<. IV. díjövben
22.000 1<. V. díjövben 28.000 1<.
VI-VU
díjövben 40.000 1<.
Élelmiszereket
tartalmazó
csomagokért : I kg-ig
I-VII.
díjövben
4000 K. 1-5 kg-ig 1-11. díjövben
4500 K. Ill. díjövben
5000 1<. IV. díjövben
6000 1<.
V. díjövben 7000 1<. VI-VU.
díjövben
9000 1<. 5-10
kg-ig 1-11. díjövben
5000 1<. Ill. díjövben
7000 K.
IV. díjövben
9000 K. V. díjövben
12.000 1<. VI-VII.
díjövben 18.000 1<. 10-15 kg-ig 1-11. dfjövben 6000 K.
Ul. díjövben
9000 K. IV. dfjövben
13.500 1<. V. díjövben 18.000. VI-VU.
díjövben
27.000 1<. 10-15 kg-ig
1-11. díjövben
8000 K. lll. dfjövben
12.000 K. IV. díjövben 18.000 K. V. díjövben
24.000 K. VI-VII.
díjövben 36.000 K
Ertéknyilvánitással
feladott
csomag után a súlydíjon kívül még jár 1,400.000 I<-ig 2500 Kértékdíj
és
2500 K súlydíj,
7.000.000 I<-ig 4000 1< értékdíj
és
5,000.000 I<-ig 5000 K biztosítási
díj;
7.000.000 K-án
fölül 5000 1< értékdíj.
10,000.000 I<-ig 10.000 K biztosítási díj s azonfölül
5000 K-ként 5000 K biztosítási
díj. Nemzetközi
postacsomagok
díjszabása
megtudható a postahivatalban.
9. Távirat. Belföldre 10 szóig 9000 K. azonfölül
minden szóért 900 1<. helyi szódíj 450 1<. hirlaptávirat
szódíja 250 K.

Az 1927. évi "Luther-naptár" tartalomiegyzéke.
Kalendáriumí rész 1-32.
Templomtisztftás
33.
Kegyelem 34. Új reformáció
35. A nagy kazánfűtő
37.
Francke Hermann
Ágoston
38. A hordozható
Istenháza 40. II. Rákóczy Ferenc 45. A francia kuruc 47.
Velünk az Isten 53. A lutheri szellem kincses házából 54. Az örök élet sorompója
63. Testvér! 64. Zichy
Mihály 64. Nevezetesebb
évfordulók
67. Útválasztás
75. A szélhez SO. A szarvasi ágo hitv. evang. egyházközség Luther-árvaháza
80. Hogy kerillt Peti Töndérországba?
82. Mozaikképek
87. Miről tanácskoznak
a
presbiterek
90. Gyehennán
túl a koponyák
hegyén 92.
A megtagadot!
király 92. A gazdálkodás
.köréböl 93.
Magister Satanas 95. A gályarabok
105. Erdekes történetek
106. Gyurátz
pilspök új cipője 108. Egyházunk nevesebb
halottai lll. A Németországi
Gusztáv
Adolf EgyesUlet
és a Magyarhoni
Egyetemes
Evang.
Egyházi
Gyámintézet
115. Béthelről
és a .Fébé"
Evang. Diakonissza
Nőegylet munkájáról
118, Gyóni
Géza 123. A magyar mélységből
125. Dániel barátai
126. És jön egy nap 128. Dalforrás
128. A m. kir.
honvédség
protestáns
'egyházi
szervezete
és vezérei
129. Megszállt szUlőföldemen
132. Tükörképek
az elmúlt év történetéből
133. Geszti sirbolt 138. A nöegyletek. ifjúsági egyletek gyakorlati
munkájáról
139.
Az eklézsia
humora
141. A gyermekszobából
144.
Alkalmi
megemlékezések
146. Az ésszerűen
helyes
táplálkozásról
149. Anyám 152. Ébresztés
és ébredés
jelei egyházunkban
152. Késtoljátok
az Urat
155.
Diákbölcseségek
156. Ramsau 158. Jelentés
a LutherNaptár palyázatáról
160. A Luther-Naptár
pályázati
hirdetése az 1928. évfolyamra
161 Itélet 161. Az örökbefogadásról
162. Egység a Krisztusban 164. Ev. egyházi tisztinévtár
166. Hirdetések
167-168.
Vásár• jegyzék 169-176.

Az 1927. évi "Képes LutherNaptár"
könyvkereskedésben
és bizományosi
terjeszlésben 20.000 korona (1 pengő
60 fillér), egyes példány ára a szerkeszlőség által küldve postaköltséggel együtt 22.000 kor. (1 pengő 76 il.
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A TISZTA JÖVEDELEM ELSÖ SORBAN IS A "LUTHER-NAPTÁR"
MEGERÖSÍTÉSÉNEK ÉS KÖZHASZNÚ TÖREKVÉSEI MEGVALÓSÍT ÁSÁNAK SZOLGÁLATÁBAN ÁLL.
A "LUTHER-NAPTÁR"

SZERKESZTÖSÉGE

SOPRON, PAPRÉT 2.

NYOMATOTT SZÉKELY ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, SOPRONBAN,

2

Naptári és egyéb tudnivalók
az 1927. közönséges évre.
Kortani ismertető

jellegek.
9 (Új-naptár)
.27

Aranyszám . . . . .
Epakta vagy hold kulcs
Napkör .
Római
adószám
Vasárnapi betü

4

.10
B

Változó ünnepek.
február
április
április
május
junius
junius
november

Hetvened vasárnap
Nagypéntek . .
I;Iusvét-vasárnap
Aldozócsü!örtök
Pünkösd-vasárnap.
Szentháromság vasárnap
Advent első vasái napja .

13
15
17
26
5
12
27

utját
a Nap körül.
1) Szaturnusz,
194 millió
mértföldnyire
a Naptól,
29 év és 116 nap alatt
teszi meg körutját,
~ Uranusz, 3961/2 millió
mértföldnyire
a Naptól,
84 év alatt teszi
meg
körutját.
,b Neptun, 621 millió mértföldnyire
a
Naptól,
164 év és 216 'nap alatt teszi meg körutját.
Mellékbolygók
vagyis holdak:
föld 1, Marsz
2, Jupiter 9, Szaturnusz
10, Uranusz
4, Neptunnak 1 holdja van,

A hold fényváltozásának

A négy kántorszerda.
Március 9.

Június 8.

:)

Szeptember 21. 'December

Farsang

Első

14.

tartama,

A tarsang tart Vizkereszt napjától Hushagyókeddig
(vagyis jan. 7-lől március I-ig bezárólag), tehát 54 napig.

Csillagászati

I cr®

e Ujhold

Az állatkör
~
~

kos ~
bika ~

Cfj{I ikrek

évszakok.

negyed

jegyei.

Holdtölte
Utolsó negyed

(zodiakus]

rák
oroszlán

m szűz

1

\í

jegyei.

n mérleg

qe

bököly

f;f)-

nyilas

~

bak

til vízöntő
'#

halak

Az ugynevezett
uralkodó
bolygó ez évTavasz kezdete: március 21-én 16 óra O perc, tavaszi
Vénusz
ef'
napéjegyenlőség - Nyár kezdete: junius 22-én II óra 24 ben:
perc, leghosszabb ez idő tájt a nappal: nyári napfordulás.
Törvénykezési szünnapok,
6sz kezdete: szeptember 24-én 2 óra 18 perc, őszi
napéjegyenlőség. - Tél kezdete: december 22-én 20 óra
Törvényszünetek
iránt az 1868-iki LIV.-c. rendeli,
18 perc, leghosszabb az é] ; téli napfordulás.
hogya lll. c. 1. fejezet 100.§-a sürgős eseteit kivéve, senki
sem idézhető meg vallásának ünnepén. Ilyen idézés elrenA nap és rendszerének
csoportja.
delése vagyelhalasztása
miatt helye van a perorvoslatnak
ti te t
N
- V. I.-c. I. fejezet 225. §. Az 1840-iki XV. I.-c. 2. r. 210. §K ÖZpOIl 1 es : a 0 ap,
nak intézkedése itt is alkalrn aztatván, a határidők, tekinFőbolygók:
~ Merkur, 8 millió
mértföldtet nélkül a közbeeső ünnepekre, az ott megállapított szün,
N t '1 88
ból "1
'
.Jl V'
napok ala ti is folynak. Ha a határidő végnapja ilyen szünnyire a ap o ,
nap o al az eye. c) . enusz, napra esnék, a legközelebbi köznap ig terjed. VU!. c I. fej.
15 millió mértföldnyire
a Naptól,
225 napból
375. §. (1881 : LX. I.-c. 22. §.) A marasztalt fél vallásának
áll az éve. O FOld, 20 millió mértíöldnylre a ünnepei a végrehajtásnál is lehetőleg figyelemben tartandók.
'1
:t
M
32
'II"
'tfxld'
Izraelitákat e napokon nem szabad törvénybe idézni:
N ap t ?, <!)
arsz, , rru ,10 mer U ,nyue
a Az összes szombati napokon. _ Purim napon (márc. 18).
Naptol,
687 napboi all az eye, 995 kls bolygó A husvéti ünnepek 1., 2" 7. és 8. napján (április 17., 18"
1925, végéig,
de mindig
ujakat
fedeznek
fel 23., 24). Sabuoth (pünkösd) ünnep.én (jun 6.,7). Jeruesálern
ezen a táj on
'), Jupiter
107 millió mértíöldelpusztulása napján (aug. 7.). ÚJev 1. és 2. napJá~ (szept.
,
:"+,',
,/27.,
28.). Engesztelés napján (okt, 6.). Sátoros unnepen
nyire a Naptol,
majdnem
12 ev alat! ~eszl meg
(okt. Il., 12.). Törvényöröm napján (okt. 19.).

Boi y g ó k jár ása.
H ó nap

"
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Január
8'30

I nyu;;ik

kél

I nyugszik

Szaturnusz

---II-----~~-----

kél

I nyugszik

1O'-u 20'-u,

kél

I nyugszik

5'3'-

12'-

1'30 e

10'30

17'-

12'30

3'-e,

Február,

8'30

18'-u.

11'-

2'-

8'30

19'-

Március

8'-

20'--

10'--

1'30 e.

7'-c.

17'30

Április

7'-

21'-

I'-e.

5'-

16'-u.

23'30

e.

e.

Május

6'30

22'30

24'-

3'-u

15'-

21'30 e.

6'-u,

Június

7'-

23'-

7'30

23'-

1'30

13'-u

19-

4'-

Július

8'-

22'--

u.

7'- u.

22'-

24'-e

Augusztus,

8'30

21'-

e.

7'-

20'30 u.

21'30 u.

9'30u,

15'-

Szeptember

7'-

1830

e,

7'-

19·-u.

19'30

7'30

13·-e.

22'-

Október

3'30 u.

16'-

6'30

18'-

17'30

5'-

11'-

20'-

November,

3'-

15'-

6'30

16'30

15'30 e

3'-e

9'-

18'-

Ő'?O

15'30

13'30

1'- e.

7'30

16'30 e.

Megjegyzés,

3'-u,
A rövidítések

14'-

u.

11'30

(e. u. 1.) előtt, után és táján-nak olvasandök.

------------------------------------------------_________________________________

I

14'-

9'- e:
8'-

December.

\

Jupiter

Marsz

Vénusz

8·30e.

2'-

17'e.

24'-

'.
(

I

.---J

3
Vadászati és halászati tilalmi időszakok.

11-12-ig
enged, 13-án enyhe eső, azután
Vad á sza t :
szeles, zord időjárás.
Március.
Az eddigi időjárás e hónapban
aj Szarvasbikára;
nov. l-től aug. IS-ig, 24-ig tart, azután borús, esős az idő.
dámvadbikára dec. l-től aug. IS-ig; .b) szarvasAprilis egészen 13-ig igen változó időjárás,
és dámvadtehénre
és borjaikra febr. l-től okt. de 14 és 15-én feltünően enyhül, 16-2l-ig
31-ig; c) őzbakr a okt. 15-től ápr. IS-ig; d) ismét borongós, azután szeles, hó, eső és dér
őztehénre dec. l5-től okt. IS-ig; e) zergére váltakozik.
dec. I-től július 31-ig; f) nyulra jan. l5-től
Május végre igen szép és meleg napokkal
aug. 31-ig; g) muflonkosra dec. l-től júl. 31-ig; köszönt be 7-ig, 8-án zivatar, 9-IS-ig
eső,
h) fogolyra, fürjre, harisra jan. I-fől júl. 31-ig; l5-23-ig
részint szép, részint szeles, 24-én
i) fácánra febr. l-től szept. IS-ig; il császár- zord, de azután ismét szép és kellemes idő.
madárra nov. I-töl aug. IS-ig; erdei szalonkára
Június
l8-ig szép időjárás és jó meleg,
ápr. l5-től aug. IS-ig; 1) vizimadarakra
ápr.
15-től jún. 30-ig; m] fajdkakasra és nyírfajd- 19-30-ig gyakori a zivatar és helyenkint erős
zápor.
kakasra jún. l-tő 1 márc. 31-ig; n ) túzo kk a k asra
Július 4-ig borús, 5-10-ig meleg zivatarokjan. l-f ől febr. végéig és jún. I-töl okt. 31-ig. kal, 11- 26-ig esős; végre ismét jó meleg, de
Tilos vadászni minden időben: özgidára.
zivatarokkal is.
zergegidára, muflonjuhra és bárányra, európai
Augusztus
kezdetén még némi eső, azután
bölényre, fajdtyukra, nyírfajdtyukra
és csir- igen szép idő és meleg, 25-31-ig tartós eső.
kéikre, túzoktyukra
és csirkéire, éneklömaSzeptember ll-ig igen kellemes őszi napok,
darakra,
kócsagra,
búbos kócsagra,
ezüst 12-18-ig
szeles, 19-30-ig
enyhe, kellem (IS
kócsagra, vad pulykakakasra,
bibiere. vér- napok.
csére, bagolyra,
sírályra.
Október 1-3-ig szép, 4-én zivatar, 5-8-ig
Hal á sza t ;
eső, 9-25-igszép ősziidő,26-31-ighüvös,deres.
Április t-töl jún. IS-ig tilalom alá esik;
November 5-ig borús, 6-9-ig derült, 10Fajtok (Tok, Acipenser schypa). Fogas-süllő 19-ig vegyest hó és eső, 20-24-ig borús, de
(Lucioperca sandra). Kacsege (Acipenser ru- enyhe, 25-30-ig hideg.
thenus) Kösüllö [Tótsűllö,
Lucioperca volgenDecember 3-ig hideg, 4-8-ig havazás, 9sis). Márna [Barbus íluviatilís]. Söreg (Aci- 14-ig enyhébb idő, 15-20-ig változó, 21-24-ig
penser stella tus). Színtok [Acipenser
glaberJ.\ derült, 25-29-ig erősebb hideg áll be, 29-én
Tetemestok (Szükhal, Acipenser Gűldenstádtii],
enged, 30-31-ig erős havazás.
.
Viza (·A:clipelnst:rl~~l~o). 15'
P t (P tk'
Apr! IS - o ju lUS
'lg;
on y
o y a,
Pozsár, Cyprinus carpio).
Szept. 15-től jan. 31-ig: Lazac (Salmo salar]. Pisztráng (Salar Ausonii).
Március l-Iől április 30-ig: Lepényhal [Pérhal, Thymallus vexilliíer].
Márc. í-töl máj .3l-ig: Galóca [Salmo bucho).
Rákot (Astacus fluviatilis et leptodactylus)
április l-től május 15-éig tilos fogni. Oly
rákok, melyek a szemtől a kiegyenesedett
fark végéig mérve 8 centiméternél
kisebbek,
a vízbe visszabocsájtandók.

Időjárás a "Százéves naptár" szerint.
Megjegyzés. Az időjárás sok olyan a tudomány által még részben pontosan nem ismert,
részben pedig hosszú idővel előbb ellenőrizhetlen tényezőtől függ, hogy azok az adatok,
amelyekre akár a Herschel-féle számítás, akár
a "Százéves Naptár" rendszere támaszkodik,
nem elégs'égesek ahhoz, hogy a hónapok egyes
időszakaira és napjaira pontosan és biztosan
tudják előre jelezni a feltétlenül bekövetkező
időjárást. Sokan azonban megkívánják.
hogy
az e rendszerek alapján készült megállapítások
benne legyenek a Naptárban. Sokan vannak,
akik a "Százéves Naptár" jóslására is kiváncsiak. Ez a 19 év elötti holdállás ugyanazonosságának me~felelően mindig a 19 év elötti
tapasztalat feljegyzéseit közli. A Herschel-féle
vélelmet, • melynek alapja a negye dek szerinti
holdváltozás, az egyes hónapoknál közöljük.
Január IS-ig hideg, 16-22-ig havazás és
eső, 30 és 31-én enyhébb időjárás.
Február l-4-ig borús, 5-én barátságosabb.
ő-án nedves, 7-én borús, 8-10-ig nagy hideg,

Nap- és holdfogyatkozások 1921-ben.
1927-ben van 3 napfogyatkozás és 2 holdfogyatkozás.
1. Gyűrűalakú
napfogyatkozás január 3-án,
nálunk nem látható. Kezdődik általában 18 ó.
44 p., végződik 4-én O ó. 1 p. Ezen fogyatkozás látható Ausztráliában, Dél-Amerikában,
a Csendes-Oceán
déli felén és a déli sarkvidéken.
2. Teljes holdfogyatkozás
június 15-én;
nálunk nem látható. Kezdődik 6 ó. 34 p. és
végződik 12 Ó. 15 p. Ezen fogyatkozás látható
Amerikában, az Antlanti és Csendes-Oceánon.
3. Teljes napfogyatkozás
június 29-én.
Nálunk mint részleges
látható. Budapesten
kezdődik 5 ó. 14 p., közepe 6
11 p., vége
7 ó. 12 p.; nagysága a napátmérőnek 3/4-ed
része. A fogyatkozás általában kezdődik 5 ó.,
végződik 9 ó. 46 p. A teljes napfogyatkozás
útja
átszeli
Nagybrítanniát,
Skandináviát,
Szibéria észak-keleti
végét. Mint .részleges
fogyatkozás látható Európában és Ázsiában,
kivéve déli részeit.
4; Teljes holdfogyatkozás
december 8-án,
nálunk látható. A fogyatkozás kezdődik egyáltalában
16 ó. 52 p., a teljes fogyatkozás
17 ó. 55 p., a fogyatkozás közepe 18 ó. 35 p.,
a teljes fogyatkozás vége 19 ó. 15 p., a fogyatkozás végződik általában 20 ó. 18 p.
5. Részleges napfogyatkozás december 24-én.
Nálunk nem látható. Kezdődik általában 3 ó.
10 p., végződik 6 ó. 49 p.
Merkur átvonulása november 10-én. Nálunk
csak a bolygó kilépése látható. Budapesten a
belső érintkezés 9 ó. 28 p. 25 mp., a kűlsö
9 ó. 30 p. 6 mp.·
ó.

Január
(31 nap)
Régente: Vizőntő hava.

Télbó.
Nap

1 Uj
Róm.
kath.
görög
kath.']

l' Pro t es t'ans

lu' ....

fr
J gorog kle et'l
1 -s,

1~elteNap
1 ~elteHold
1 n.yugta
1 nyugta
o. p.

11 Szo. 1Újév

1Újév

1. hét. Újév.u. vas. Máté 3.13-17;

2
3
4
5
6
7
8

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer,
Csüt.!
Pént.
Szo.
Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo.

1. vas. vízkereszt után. Luk. 2. 41-52;

B. 1. Marcel
Melánia
:)
Ágota
Ernő
Vidor
Bódog
Lóránt

3. hét.

16
,17
18'
19
20
21
22

B.2 GusztávB.
Antal
@
Piroska
Sára'
Fáb., Seb.
Pént. Ágnes
Szo. Artur

4. héL

23
24
25
26
27
28
29

B. 3. Zelma
Tádé
Pál ford.
Vanda
([

Szo.

Adél

Lothár
Pént, Károly

Izraelita naptár.
Jan.

Ü.

=

Máté 2.1-12;

Ezs. 60.1-6.

Róm. 12. 1-5.

~!1747
747
wil' 746
~ 746
~ 745
i1 745
i1 745

:<tW

1627111 2112325
16281148-16301-212 040
1631 1236 150
1632 13 7 3 9
1633 1340 422
1634 1422 531

Rom. 12. 6-16.

MI 728
634

1sole 74411636 15
~ 7431637 16 7
sole 7421639 17 8
H 741 1640 1812
H 740 1642 1911
it 740 16432021
Mi 739 16442124
1

813
850
920
945
10 7

Rom. 12. 17-21.

Róm. 13. 8-10.

B.31.N.Vaz./!ir17311165715
Cirus, János ~ 7291638

A hold fényváltozásai.

1= Theb. 27 S. Vaéra
•
Újhold 3-án 21 ó. 28 p.
4 = Sebat
I Ros Khodes
)
Első negyed 10-én 15 ó. 43 p.
8
5.S. Bo.'
@ Holdtölte 17-én 23 ó. 27 p.
2 kBe~alakh
115FSá'
fr Utolsó negyed 26-án 3 ó. 5 p.
1158::
unnepe
~"
22 =
19 S Jithro
A hó elsején a nap hossza 8 Ó. 30 p; a hó végéig
29
26 S. Mispatim
59 p.-cel nö. - 3-,án Föld a napközelben.
*) Az új görög kath. naptár névnapjai
ugyanazok,
mint az új görög keleti

=

p.

vi
vi

1B.4.Mart.sz.
Nolaskói Pét.

I

O.

1B. 3. P. R~im. '1B. 30. Kel. 1 Mi 1738 16462227 1027
Timót pk.
Xene
7371647232910·47
Pál ford.
Naz. Gerg.
736 1649 - - 11 7
Polikárp pk. Xenophon
qjE 7351651
03211 28
Aranysz.Ján.
Krizoszt. er. qjE 7 341653
137 U 52
B. Margit
t Efrém
qjE 7331654
2451221
Szal. Fer. pk. Ignác er.
!ir 7321655 1 3541356.
1

4. vas. vízkereszt után. Máté 8. 23-27;

30IVas./B.
4. Márt.
31 Hétfő Virgilia

p,

616 15 '6
A1r 7491620
723 1558
~ 7491621
822 17 O
~ 748 1622 914 1813
Al 748 1623 956 1930
tA 7'48 1624 1029 2049
~ 748 1626 1057 22 9

B. 29. Pét. 1.
N. Antal ap.
N. A tanáz
Makár
Eutim
Maxim
Timót

3. vas. vízkereszt után. Máte 8. 1-13;

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.

5. hét.

2. Marc · p.
Antal. ap.
Piroska s z.
Kanut kir
Fab., Seb
Agnes sz:;vt.t
Vinée vt.

O.

lit 74911619

B. 1.J ulián vt.1 B. Polyeukt
Vilmos pk .
Nissz. Gerg.
Higín p. v t. Teodóz ap.
Árkád vt
Taciána
B. Veroni ka Herrnil
t R. és Sz. vt.
Hilár pk.
Rem. sz. P ál Kalib János

2. vas. vízkereszt után. Jan. 2. 1-11;

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.

p,

1~ 1748116181 5 611425
Vízker.

B. Ábel'
B.Jézus s z. n.1 B. Szilv.
Benjamin
• Genovéva sz. Malakiás
Leona
Titusz pk ·
70 apostol
Simon
Teleszf. p. vt. Teopempt
Vízkereszt
Víz.kereszt
1Vízkeresz t
Attila
Lucián vt · t Iván
György
Szörény
Szever

2. hét~

9
10
11
12
13
14
15

IÚjév
1. Pél. 3. 20-22.

O.

I

211342
6 51439

Időjárás 'Herschel szerint:
. "
10-17-lg szep, enyhe Ido;
17-26-ig szép idő. kemény
hideggel. 26-tói hóviharok.
~
Iőldkő
o
oze lb en 7'-en 4' o.
földtávolban 23-án 4 ö.

A hó e~eje változó:

naptáréí,

Január.
Hozzád emelem, Uram, lelkemet! Istenem, benned bízom! (25. Zsolt. 1-2.)
Egyb4zlélrléaelt
ell!lékezlelö
jaaa4r b6ra, 1. ZwinglI Ulrik * 1484; Szeberényi .Iános " 1780. 2. Luther

Nagy Kátéja mj. 1529. - 3. Haase Károly t 1890. - 4. Gradeczi Stansith Horváth Gergely t 1597; Kolbenheyer
Mór t 1884. 6. Belgíojoso
a kassai evangélikusoktúl
elvette a fötemplomot 1604; Zvonarich Imre s a .csepregi vértanuk t 1621. - 7. A nikolsburgi béke ratilikálása 1622; Cyöry Vilmos * 1838. - 10. A görögnyelvü Ujtestamentum
első kiadása nyomatásának befejezése 1514. - 13. Spener Fülöp, .Iakab " 1635. 19. A münsteri anabaptisták
leveretése 1536; Sárkány Sámuel." 1823. - 20. Hans Sachs t 1576. - 21. Fliedner Tívadar " 1800. - 23. Honter János t
1549. - 27. Kassai zsinat Egri Lukács ügyében 1568. - 28. Nagy Károly császár t 814; Mallyarországon
a XIII,
Gergely'-által javított naptár törvényesen életbe lépett 1588. - 29. Luther Mártonné 8Z. Bora Katalin· 1499; Zwingli
Ulrik hitvitája Zürichben 1523. Geduly Lajos t 1890. - 30. Gerok Károly " 1815.

Feljegyzések

Kelet

I

Aki a hideget

adja, az mentét

is ád melléje

(Mikes Kelemen.)

Február
(28 nap)
Régente: Halak

hava.

Télhó.

Ignác
Karolin
Balázs

11Kedd
2 Szer.
3 Csüt.
4 Pént.1
5 Szo,

B. 5. Dor.
Tódor, Rikh.
Aranka
])
Abigail
Elvira
Bertold, Dezs.
Lidia, Adolf

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo.

Sexagesima.

Máté 20, 1-16;

Izraelita
3
5
12
16
17

= Adar
=

=

17 S. Ki .Thiza
24 S. Valakhel

=
=
19 =

26

CJ

Ros Khodes
S. Theruma
S. Thezave
Purim Katan
Susan Pur.K,

B. Hetv. v.
Timót
Eug. vt.
Polikarp
János feje
Taráz
Porfír

B. Farsangv. 1B. Húsh. v.
Vazul,

-

-

I

I

°

Újhold 2-án 9 Ó. 54 p.
Első negyed 9-én
Ó. 54 p.
Holdtölte 16-án 17 Ó. 18 p.
UI'
d'
2 . 42
to so negye 24-en 1 o.
p.
A hó elsején

! Új
•.•

II

görög
"

a nap hossza 9 Ó. 32 p.; a hó
végéig I Ó. 25 p. nö.
kath.
"

na)'tár:
II

1

n.rugla
o p

1:

fiif 721 17 8 951 2227

WI'
~
~
tit
tit
tit

720 17 91025 2327
719 1711 1042 717 1712 1110 1 1
716(
14 1142 21 4
7141716 1220 32 4
71217 17 13 61 427
5.

71111719 1359
7 91720 1458
7 81722 16 1
61723 17 5
7 4 1725 1810
7 2 1727 19 13
1
1= 7 1 17282016
~
~
~
~7
~

523
611
650
721
748
811
832

9.

~
~
~
~

65911730 21181851
6581731 2222 911
6561733 2325 931
654 1734 -953
1736
030
1019
'IlE 1652
~ 650 1737 137 1050
~ 648 17391 243 1130

Hú~hagy?
Vajhagyó

~1647117401 34711221
1&" 6 4517421 44511322
Időjárás Herschel szerint.

A hold fényváltozásai.

f

Hold

~elte

pop

1. Kor. 13. 1-13.

I Román
~
.)

o

.~ 728 1700 7 11548
~
ti;. 727 17 1 747 17 5
It 725 17 3 827 1826
724117 51 858 1948
72317 6 926 21 9

IL Kor. 11, 19-12,

2

naptár.
I
3
10
14
15

=

Luk. 8, 4-15;

Quinquagesirna. Luk. 18, 31-43;

271 Vas. IB. Ákos
281 Hétfői Elemér

1

1. Kor. 9, 24-10,

B. Triodium
Auxent
Onezim
Pamfíl
Tódor
Leó pápa
Arkip

B. Álmos, Al. Hatvanadv. 1
Eleonóra
Eleonóra
Gerzson
Péter székf.
Dám. Pét. pk.
Alfréd
([ Mátyás ap.
Mátyás
Géza vt.
Géza
t
Kort. ·sz.M.
Sándor

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo.

I I~elteNap
I
nyugla

fr
~

Kol. 3, 12·-17.

B. 32. Bukol
Partéri
Tódor
Nicefor
Karalamp
Balázs
Melét

Hetvenedvas'l
Vas. B. Ella
Bálint vt.
Hétfő Bálint
Fausztin vt.
Kedd Fausztin
@ Jul. sz. vt.
Szer. Julianna
Csüt. Donát
Donát pk. vt.
Pént. Konrád
Simon pk. t
Szo. Zsuzsánna
Konrád

9. hél.

febr

Trifón
J. Kr. bern.
Szim. és A.
II?idor
Agota

B. 5. Dorottya
Romuald ap.
Máth. sz. Ján.
Alex Cirill pk.
Skolaszt. sz.
M.lur. megj. t
Szerv. r. 7 al.

Septuagesima.

8. hét.

20
21
22
23
24
.25
26

k 1 t'l
e e 1

o p.

I&náCpk. vt.
* yertyasz.
Balázs pk. vt.
Korz, Andr. t
Agota

~

I u·J gorog
.. ..

5. vas. vízker. után. Máté 13, 24-30;

7. hét.

13
14
15
16
17
18
19

I Uj görög

Ráhel
Ágota

6. hét.

6
7
8
9
10
11
12

Róm. kath.
kath.

Protestáns

Nap

vas.
vas.

1-4-ig borús; 5-én barátságosabb ; ő-án nedves;
7-én borús; 8:-1<i-ig nagy
hideg; 11-12-ig enged :
13-án enyhe eső, azután .
szeles, zord időjárás.
([ főldközelben 4-én 1 Ó.
([ földtávolban 19-én 19 ó.

F.bruár.
Ha szeretet nincsen én bennem, semmi vagyok.

(1. Kor. 13, 2.)

Egyháztörtéaeti
emlékeztetö
február hóra, 1. Bethlen Gábor'" 1580; Caraffa vértörvényszéke
működésének
megkezdése 1687. - 2. 1. Rákóczy György hadbaindulása
1644. - Székács József ., 1802; Löhe Vilmos t 1872. 5. Spener Fülöp Jakab t 1705. - 6. Kámorv
Sámuel"
1830; Czékus István t 1890. 8. Az 1790-91-ik 26. t. c.
megállapítása a pozsonyi országgyülésen. 9. Kis János t 1846. - 10. Szeberényi Ján. 1856. - 11. A magyar gályarabokat
Ruyter Mihály kíszabadította rabságukból1676;
Sárkány Sámuel t 1911 ; -12. Schleiermacher Frigyes t 1834.-13. Schwartz
Keresztély t 1798; Huszár Dávíd Pápán bevégaí a heidelbergi káté első magyar kiadásának nyomatását 1587; Vitnyédi
István t 1670. 14. Gamauf Teofil t 1841. - 16. Melanehton Fülöp ,;, 1497. - 18. Luther Márton t 1546. - 21. Bocskay
István erdélyi fejedelemmé választása 1605; Löhe Vilmos * 1808. 22. Bod Péter'"
1712; Bornemissza
Péter"
1535. (t 1585) ; - Reuchin János"
1455; - 23. Ziegenbalg Bertalan
1719. - 24. A debreceni zsinat Melius Juhász
Péter elnöklete alat! 1567; Bahil Mátyás * -1706. - 27. A sehmalkaldeni szövetség me~kötése 1531.

+

Kelet

Feljegyzések

......

Az ország

összezsugorodásánál

még borzasztóbb
[Hegedűs Lóránt.)

,

.

a lelkek összezsugorodása.

Március

(31 nap)
Régente: Kos hava.

Tavaszelő ..
Nap

-1UjRóm.
görögkath.
kath. 1U·J g"oro"g k e1et'l1

1 Protestáns

-s,

op

1
2
3
4
5

Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.1
Szo.

Albin
Lujza
Kornélia
Káz~~r
Adorjan

10. héL

6
7
8
9
10
11
12

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.

Pént,
Szo.
Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo.
Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo.
Vas.
Hétfő
Kedd
Szer,
Csüt.

r.

B. 2. Krist.
Matild
Henriette
Getrud
Sánd .. Ede ~
József

Bőjt 3. vas.' Luk. 11, 14-28;

B. 3. Hub.
Benedek
Oktávián
Frumenc
Gábor
Gy. o. B. A.
Manó

cr

B. 3. Oculi
Berred. ap. tt
Gen. Kat. tt
Viktor. vt. tt
Gáb. főan. tt
*Gyüm.o.B.A.
Manó
tt

5 = Veadar
12 -=
17
18 =
19 =
26=

=

O

1
8
13
14
IS
22

S. Pe.~.
S. Vajlk.
Eszterb.
Purim.
S. Zaw.
S. Sem

B. 4. Laetare
Kap. .Ián. tt
Auguszta tt
Kerény
tt
Guidó ap. tt
A
•
lill
JI)

I~

cr

21-én

j

L Thessz.

p

~ 64311743
~ 6411745
~ 639 1747
1~1637 1748
~ 635 17491

Ó

pop

I

537
619
654
723
751

1435
1554
1717
1841
20 3

'R' 6 33 17 511 8 16 21 25
6 31 17 52 8 42 22 45
lP!t 6 29 17 54 9 10
Fit 6 27 17 56 9 42 O 1
h 625 17571018 115
n 62317581112
222
~ 6 211 1 00 11 54
1 _3 21
fjif

I

s

4, 1-7.

"'iE 1619 18 111252 411

~ 617 18 31353 451
~ 615 18 41457 525
iN 613 18 6 16 1 552
61y8
7 17 5 616
6 918 8 18 81637
6 71810 1910 656

I~

Efez. 5, 1-9.

1B. Nb. 2. v.
Jakab az ifj.
Vazul vt.
Nikon
Zakariás
Gy. o. B. A.
Gábor

Bőjt 4. vas. Ján. 6, 1-15;

B. 4. Hajn.
Gedeon
Cirill
Izidor
Árpád

Izraelita naptár.
Márc.

B. Vajh. v.
Vazul és t.
Teofílakt
Szebaszt vt.
Kodrát
Szófron
Teofánesz

B.2.Reminisc'lB. Nb. 1. v.
Mathild
tt Benedek
Longiri vt. tt Agáp
Geréb pk. tt Szabinusz
Patrik pk, tt Elek
Sándor pk, tt Cirill
József
tt Krizsánt

Krístóf

13. hét.

27
28
29
30
31

B. 1. Invocav.
Aqu, Tam. tt
Isten. .Ián, tt
Fr. Kán. tt
40 vértanu tt
Szilárd
tt
Gerg. p. tt

Bőjt 2. vas. Máté 15, 21-28;

12. hét.

20
21
22
23
24
25
26

Eudócia

tt Hezích
tt Eutróp
tt 1Gerazim
tt Konon

Ó

Bőjt. 1. vas. Máté 4, 1-,-11; II. Kor. 6, 1-10.

B. 1. Gott!.
Tamás
Zoltán
Franciska
Olimpia
)
Aladár
Gergely

11. hét.

13
14
15
16
17
18
19

Albin pk.
Hamv.-sz.
~ Kunigunda
Kázmér
Özséb

I

1~elte Nap
1 kelteHold
nyugta
nxugta

f\

181112013 716
4 181221 16 735
~6
2 18142221
756
~ 6 O 1815 2327 820
558 1817 -850
5551818
0331925
5531820
13710 9
1
hl65

n6

1:

Gal. 4, 21-31.

B. Nb. 3. v.
István
Márk
Klimák .Ián.
Hipác

ea

5 51 18 21
~'t5491822
~ 5471823
Itl 54511825
~ 5 43 18 26

I

hold fényváltozásai.

Újhold 3-án 20 e. 25 p.
El"so negyed 10'-en 12' o. 3 p.
Holdtölte 18-án 11 ó. 24 p.
Utolsó negyed 26-án 12 ó. 35 p.
16 ó. Tavaszkezdet;
a h6 elsején
a nap
hossza 11 6.; a h6 végéig 1 6. 43 p. nö.

2 35 11 5
3281210
4111324
44911445
5 20 16 7

Id6járás Herschel szerint.
változó;
hó esővel;
18-26-ig hideg, szeles.
26-tói a hó végéig nedves
időjárás.
földközelben 4-én 10 ó.
földtávolban 18-án 23 ó.

I 1-10--ig
10-18-ig
cr
cr

Március
Minden lehetséges a hivőnek. (Márk 9. 23.)
Egyháztörténeti emlékeztető m"rcius hóra, 3. Bcd Péter t 1769, -

5. A magyar evang. lelkészek megidéztetése a pozsonyi rendkivüli törvényszék
elé 1674. - 6. Luther Wartburgból
víssaatért s Wtttenbergbe
1522;
Bodelschwingh Frigyes'
183L - 7. A brjtt külföldi bibliaterjesztő
társulat megalapítása.
1804. - 8. Hrabovszky
György'
1762; A spanyol inkvizició 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. FaM András t 1874. - 19. Livingstone Dávid'" 1813. 21. Bach Sebestyén • 1685. - 22. Abádi Benedek beiratkozott
a wíttenbergí
egyetemre 1543; Francke Ágost
Herman * 1663; Pius pápa Becsbe érkezelt, hogy IL Józsefet a türelmi rendelet s egyéb egyházi vonatkozá su rendeleteinek visszavonására birja. 1782. - 24. Ruyter .Mihály Adorján'
1607; Bél Mátyás'
1684. - 28. Comeníus
Amos János
1592; A zsolnai zsinat megnyitása 1610. - 30. Mária Dorottya nádorasszony t 1855. - 31. Hesseni
.
.
Fülöp t 1567.

*

Kelet

.... __

Fel

jeg

y

z é sek

_.!._ .

...... __ ... \'

.

.Isten nélkül minden nevelés hiába való! (Karácsony Sándor.]

,

Aprilis
(30 nap)
Régente: Bika hava.

Tavaszhó.
Nap

Protestáns

1

I Hugó pk.
~ IPaulai F.

11Pént.1 Hugó
2 Szo. Aron
14. hét.

3lVas.
4 Hétfő
5 Kedd
6\ Szer.
7 Csüt.
8 Pént.
9 Szo.

Róm. kath.
Új görög kath.

1-'

.. ..

U, gorog keleti

'1

tt /E. Mária
tt Titusz

Bőjt 5. vas. Ján. 8. 46-59.

B. 5. Ker.
B. 5. Judica
Izidor
Izidor pk.
Vince
Ferreri V. ti"
Cöleszt. p. tt
Cölesztin
Herman
1B. Herrn. J. rt
Lidia
Fájd. Sz. ti"
Erhardt
) B.Konrád ti"

1

([

Nap

kelle 1 nyugta
Ó. p.
Ó.
p.

1;:::Hold
~elt~
o. p

1

nxugta
o. p.

1~ /541118281548/1731
53911830 6141854

wr

Zsid. 9, 11-15.

B.Nb.4. v.
József
Klaudiusz
Eutik
György pk.
Herodion
Eupszik

CR(

53711831 630 2016
5351832
7 7 2138
5331833
738 2258
tA 531 1835 813 -529 1836 855 010
527 1838 946 114
525 18391043
1
1 2 9

~
~

li

15. hét. Bőjt. 6. v. Virágv. Máté 21. 1-9: Fil. 2, 5-11. Nagypént. .Ián 19,16-30: Ezs. 53, 5-10.

B. 6. Zsolt
l°IVas.
11 Hétfő Leó
12 Kedd Gyula
13 Szer, Ida
14 Csüt. Tibor
15 Pént.INagYPéntek
16 Szo. Lambert

B:6. Palmar.
1. Leo p. ti"
Gyula p. tt
Hermen.
tt
1 Nagycsűt.
Nagypént. Itt

17
18
19
20

1B. Husvétv.

tt

B. Nb. 5. v.
Antipa
Vazul
Márton
Arisztárk
Kreszcenz
Agápe

~
~
~

523
521
520
Mi 518

1841
1842
1843
1845

253
329
358
423
444
lll!
16 1846 1600
Mt 514184817
3 5 3
~ 512184918
5 522
1
1

r

1143
1248
1352
1457

Nagysze.
tt
16.hét. Husvétvas. Márk. 16. 1-8. I. Kor. 5. 6-8: 2. nap Luk. 24. 13~35: Ap.csel. 10.34-41.

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.

B.Husvétv.@
Husvéthétfő
Kocsárd
Tivadar
211csü!.1 Anzelm
22 Pént, Szótér
23 Szo. Béla
17. hét.

B. Nb. 6. v.
János
Emma 2
Pafnuc
Tivadar hv. Teodor
Anzelm
Január·
SzótérésKaj·INagYPéntek
Béla pk. vt. 3 György

1. vas. husvét után. Fehér vas. Ján. 20. 19-31;

2~~_R.LG~1
25
26
27
28
29
30

Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.1
Szo.

B. 1. Quasim.
MárkT
Márk
Ervin
. Kilit és Marc.
Arisztid
K. Péter egh.t,
Valéria
Keresztes P.
Lenke, Alb. Péter vt.
t
Katalin, Jak. Siennai Kat.

Izraelita
Ápr. 2= Vead 29
3
Nizan 1
9
7
16
14
17
15
18--=
16
23=
21
24 =
22
30=
28

=
= ;,
=
=

1

h 510 1850 19 9 541
6 2
624
~ 5 4 1855 2226 651
~ 5 2 1856 2331 725
8 5
~15 O 1858-ea
559 1859 1 030 1 856

qe 5 8 1852 2014
qe 5 6 1853 2120

"Husvéthétf.

I

naptár.
S. Thaszria
Ros Khodes
S Mezora
Akhari Moth
Passzah 1 n.
Passz ah 2 n.,
Passzah 7 n,
Passzah 8 n.
S.Ked.IPerek

Az új görög kath.-nál

ünnep.

••••
~
)

f

B. Husvétv.
Husvéthétfő
Husvét kedd
Simeon
9 vértanu
.Iázon pk.
Jakab aps.

~ 4571900
122 956
~ 45519 2 21011 6
tA 45419 3 2481221
~ 45219 5 3211340
~ 4 50 19 6 3 48 15 1
CR( 448119 8141111623
fR' 4 46 19 9 4 38 17 45

A hold fényváltozásai.
Úl'hold 2-án 5 o'. 24 P:
Első negyed 9-én 1 Ó 21 p.
Holdtölte 17-én 4 Ó. 35 p.
Ut 1 .
d 24'
23'
21
o so negye
-en
o.
p.

. A h6 elsején a nap hossza 12 Ó. 47 p.; a hó
végéig 1 Ó. 36 p. nő.

2

Az új görö~ kath.

husvét

kedd ünnep.

I. .Ián. 5, 4-10.

"Az

,

Időjárás Herschel szerinI.

2- 9-ig esős. viharos ;
9-17-ig változó j
17-24-ig sok eső.
([ földközelben l-én 23 Ó.
([ földtávolban 15 ·én 2 Ó
([ földközelben 30-án 8 Ó.
új görög kath -nél György

ünnep.

Aprilis.
'Ha valaki .nem akar dolgozni,

ne is ~gyék.

(II. Thess. 3, 10.)

Egyháztörténeti
emlékeztetö
április hóra, 2. Nagy Károly császár * 742. - 3. A rózsahegyi ev. zsinat megnyitása 1707 (ápr. 10-i~ tartott), 6. Dürer Albert t 1528. 7. Wichern János Henrik t 1881 - 12. Hrabovszky
György t 1825. - 13. IV. Henrik francia király nantesí ediktumával á hugenották
(francia protestánsok)
vallászabadságát biztosította 1598; Ráth Mátyás
1749 - 14. Győry Vilmos t 1885. - 16. I. Apaffy Mihály erdélyi fejedelem
Kolozsvárott a második protestáns nyomdát alapitj a , az elsőre 1672-ben adott engedélyt. 17. Luther megjelenése
a wormsi birodalmi gyűlés elött 1521. - 18. Luther világtörténeti [elentöségü
felelete a wormsi birodalmi gyülésen 1521 ;
I. Rákóczy Györgvné, Lorantffy Zsuzsanna t 1660 - 19. Az evang. rend ek protestálnak
a speieri birodalmi
gyülés
határozata ellen 1529; Melanchthon Fülöp t 1560; Bugenhagen János t 1558; Nagy István ev. superintenclens t 1812.
-'- 20. Bocskay Istvánt Magyarország fejedelmévé választják a szerenesi országgyülésen 1605. - 21. Hutten Ulrik
1488; Wichern János Henrik"' 1808. - 22. A konstanzi zsinat befejezése 1418. - 28. Az első magvarorszéui
diakonisszák felavatása Pozsonyban 1895. -- 30. Gyurátz Ferenc ," 1841.

*.

*.

/

Feljegyzések

Kelet

....................
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Nem az számít, hogy mit mondunk, hanem hogy kik és, mik vagyunk.

(F oerster.]

Május
(31 nap)
Régente: Ikrek hava.

Tavaszuló.
1UjRóm.
kath.
1u·] gorog
.. ..
görög kath.

P ro t es táans

Nap

k 1 t'l fr
e e 1 '&

1kelteNap
I n.yugta 1kelteHold
I ~yugta
6. p.

I

2. vas husvét után. .Ián. 10, 11-16;

18. bét.

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.

.

3. vas. husvet utan; Jan. 16, 16-23;

19. bet.

8 Vas. 1B. 3. Giz.
9
10
11
12
1.3
14

Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo.

20. bét.

15
16
17
18
19
20
21

I

)

<;iergely
Armin
Mamertus
Pongrác
Szervác
Bonifác

B. 3. Jubilate
Naz. Gergely
Antonin pk.
Mamertpk.

(Ong'áC vt.

Szervác pk.
Bonifác vt.

Vas.
Hétfő
K e dd
Szer,
Csüt.
Pént.1
Szo.

B. 4. Zsófia
Mózes
@
P as k á 1
Erik
Ivó
Bernát
Konstantin

\ B. 4. Cantate
Nep. János
v.
P as k á 1 hAd
Venanc vt.
Cöleszt. p.
Bernardin
Bobolai A.

6.

p.

o.

p.

li

5 419 7
5322029
6 52149
6452300
733-831 éjfél
930 047

1. Pet. 2, 11-20 .

IB.lzaiás
2. Ján. ev.
pr.

1M 434 192011035 129
1M 433 19211141 2 2

m

431 19221246
~ 430 1924 1350
428 1925 1453
4261927 1~56
4251928
1700
1

Zelót Sim.
Cirill! Met.
Epitán

Glicéria
lzidor vt.

4. vas. husvet utan. Jan. 16, 5-15;

p.

4451191 o
444191 1
442191 3
440 191 4
438 191 6
437 191 7
435 191 9

B. 2. Fül. O 1B. 2. Miseric 1B. 1. Jerem.
~
Atanáz pk.
N. Atanáz h. ~
Zsigmond
Irma
Sz. kereszt. f. Timót! M.
~
József oltaI. Pelágia sz.
Flórián
~
Iréne vt.
V. Pius p.
Csűt. 1 Gottha,d
Pént. Frida
Ján.ap. ev.t Jób
Szo. Napoleon
B. Gizella! Sz. Sz. k. megj.

1
2
3
4
5
6
7

o.

1. Pél. 2, 21-25.

I~

228
250
310
328
347

Jak. 1. 16-21.

1B. 3. Pakóm
Teodór
n roni k
Pst., Dénes
Patrik és t.
Talalé
Konst., Ilon.

~
~
~
~

(

~
~

42411929118 4 4 7
423193011911
429
4 22 19 31 20 18 4 54
420 1933 2124 526
419 1934 2226 6 3
418 1935 23231651
1417 1937 -748

21. bét. 5. v. husvét u. Ján. 16,23-30: Jak. 1. 22-27. Aid. csüt. Márk. 16, 14-20: Ap. csel. 1, 1-11.

221 Vas.
23 Hétfő
24 Kedd
25 Szer.
26 Csüt.
27 Pént.
28 Szo.

.

B. 5. Julia
Dezső
Eszter
[
Orbán
Aldozó csűt.
Béda
Emil

22. bet.

tfl
B. 5..~ogat~ 1B.. 4; Bazil.
tfl
Dezso p. Y;;..>< Mihály pk.
Ker. seg .. :;-~ Simeon st.
~
yII. G. p. ~"Sz. Iván f. m. ~

1

Aldozó csüt. Kárpusz
Béda egyh. t. Hellád
.Agoston pk. Eutik

6. vas. husvet utan. Jan. 15, 26-16,

29 Vas. B. 6. Maxim \B. 6. Exaudi
O Arki Janka
30 Hétfő Nándor
I Angela
31 Kedd Petronelia
Izraelita
Május

naptár.

3 = ljar 1 Ros Khodes
7 =
5 S. Em. 2. Per
7 Seni böjt
9=
10 Khamisi böjt
12 =
12 S. Beh. 3 Per.
14 =
16
14 Seni bőjt
21 =
19 P. Bekh. 4. P.
28 =
26 S. Barn. 5. P.

=

1:

416 1938 O 7 856
415 1939 050 10 9
414 1940 123 1124
413 1941 150 1242
4121942
21614 1
41111943124°11520
4 10 19 44 3 4 16 42

4; 1. Pet. 4, 7-11.

B. 5. Teodóz.
Izác ap.
Herma vt.

~4
91945
~4
81946
~ 4 81947

A hold fényváltozásai.
Újhold l-én 13 ó. 40 p.
]) Első negyed 8-án 16 ó. 26 p.
~ Holdtölte 16-án 20 ó. 3 p.
lJ~olsó neg~ed 24:én 6 ó. 34 p.
1 " .UJhold .30-an 22 o. 6 p.

Idfijárás Herschel szerint.

O

A hő elsején a nap hossza
végéig 1 ó. 14 p. nö,

14 ó. 25 P ; a hó

330 18 1
400 1921
436 2038

1-8-ig sok eső:
8-16-ig szép, meleg
idő: 16-24-ig változó i
24-30-ig esős, szeles.

l'

földtáv. 12-én114
-s, földkőz. 28-án 9
~

Ó.
Ó.

Máius.
Boldogok, akiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják. (Máté 5. 8.)
Egyháztllrtéueti
emlékeztet ISmájus h6ra, 2. Szegedi Kis István t 1572. (* 1505); Nagy István ev. superintendens"
1728. - 3. Beythe István t 1612; Pósahází János t 1686; Gyurátz Ferenc t 1925. - 4. Luther Wartburgba
vitele 1521, Livingstone Dávid t 1873: - 5. Bölcs Frigyes t 1525; IlIésházy István t 1609. -7. Sickíngen Ferenc t 1523;
Budai Ezsaíás
1766; A Prot. Oroz. Arvaház alapítása 1859. - 9. Zinzendorl Lajos gróf t 1760. - 12. Wasa Gusztáv
* 1496 - A herrnhutí testvérlelekezet mint független önálló keresztyén közös.ég megalapítása 1727; Wimmer Gottlieb
Agost t 1863.
15. Münzer Tamás lázadó parasztjainak leveretése 1525.Nagygeresdi egyezségI833.Aprot.
ej!yházak
szervezése ügyében kiadolt császári pátens visszavonésa
1860. 19. Alkuin t 804. Az első német istentisztelet
Wiltenbergben 1525. - 20. Tílly feldúlta Magdeburgot 1631. - 21. Fry Erzsébet * 1780.- 23. Savonarola elégettetése
1498. A harminc éves háború kezdete. Martinitz és Slevata helytartókat
és Fabricius titkárt a /vár ablakából kidobták 1618. - 24. Dürer Albert " 1471. - 25. A birodalmi átok kimondása tuther
e\len Wormsban 1521; Baltik
Frigyes t 1919. - 26. ZinzendorfLajosgróFI700.
- 27. Dante'" 1265. Kálvin Janos 1564.- 30. Prágai Jeromost1416.

*
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Senki sem jó, ha nem akar jobb lenni. (Sik Sándor.]

Június
(30 nap)
Régente: Rákhava.

Nyárelő.

t

1 Róm. kath.
. Új görög kath.

P ro es táans

N ap

1U"I gorog
.: ..

k 1
e e

t'l

1

1kelte Nap
• Hold
I ,,;yugta 1kelte:
I ~yugta

fí
\L

6. p.

11 Szer. 1Jusztin
2 csüL,Anna
31 Pént. Klotild
4 Szo. Kerény,

1Pamm vt.
1Jusztin
1Erazmus vLIJéz.mennyb.
Klotild
t Lueilián
Ulr. K. sz. Fer. -rt Metrofán

o.

p.

6.

p.

o.

p.

1lt1 14 711948/5202145
[~4
6 1949 6132242
"IE 14 6 19501 7 13 23 26
~ 4 51951
818-1

23. hét. Pünk. v. .Ián. 14,23-31; Ap. csel. 2,1-13; 2. n. .Ián. 3,16-21; Ap. cs. 10,42-48.

B. pünk. v. B. Pűnk, v. 1B. 6. T. Dorót
"Pűnkősdh.
Hilárion
Pünkösdh.
Róbert
) Róbert hv.
Teodót
Medárd
Med. Kán. tt Teodor
Félix
Prim. és Fel. Cirill, Atanáz
Margit
, Margit kir. -rt Sándor
Barnabás K. Barnabás
tt Bartal

5lVas.
6 Hétfő
7 Kedd
8 Sz er.
9 Csűt,
10 Pént.1
11 Szo.
24. hét.

Szenthár.

vas. Ján. 3, 1-15:

B. Szenth. v'l B.1. Szenth. v., B. Pünkösdv.
Tóbiás
Pád, sz. Antal Pünkösdh.
Vazul
N. sz. Vazul
Elizeus
Vid
® Vid, Kresze. Ámosz
16 Csűt, Jusztin
Tikon
Úrnapja
17 Pént, Laura
Rainer hv. t Manuel
Efrém
Leone
18 Szo. Arnold

1

Szenthár. u. 1. vas. Luk. 16, 19-31;

25. hét.

19
20
21
22

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.

I

231
Csűt,
24 Pént.
25 Szo.

,
26. hét.

925

0'2

~ 4 41954
~ 4 31955
31955
fl 4 21956
fl 4 21957

1137
1241
1344
1446
1551

055
115
134
152
212

21957 1657
21958 18 4
11958 1912
1 1959 2017
11959 2117
I~ 4 12000 22 9
~4
1200012251

232
256
325
4 1
446
540
646

1"'14

Róm. 11, 33-36.

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.

12
13
14
15

51952

~4

fN 4 41953 1032 031

1. .Ián, 4, 16-21.

B. 1. Gyárfás /B. 2. Gyárfás B. 1. Mindsz.
Ráfael
Szilvér p. vt, Metód pk.
Alajos
Gonz. Alajos Julián
li Paulin pk.
Paulina
Özséb
Agrippína
Zoltán
Ediltrud
Jézus Sz.! t jIván szüL
Iván
Vilmos
Vilmos
Febronia
Szenthár. u. 2. vas. Luk. 14, 16-24;

~,4
~4
!Jr4
!Jr4
~4

---0--';----

4 220 002326 758
~
~ 14 220 12355 914
~4
220 1--1031
~4
220 1 021 1148
220
1 04413 5
IN' 4
CR'4
220 1 1 81423
~4
320 1 1321542

1

1. .Ián, 3, 13-18.

-~~~~--~---~-----~--~~~~-.-~--'~--~--

26
27
28
29
30

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csűt.
Izraelita

Jun. 1 = Sziv.
4 =
6
7
II
18
25

=
=
=
=
=

1

B. 3. Ján., Pál B. 2. Dávid
László kir,
Sámson p.
Cirus; 1. er.
Irenaeus
Péter és Pál 1Péter és Pál
Pál emlékez.
12 apostol

B.2.Ján., Pál
László
Arszlán
1Péter és P. ~
Pál

Ros Khodes
S. Nassza 6. P.
Sabuoth 1. n.
Sabuoth 2. n.
S. Beha!. 1. P.
S. SI.-I.. 2. P.
S Kor. 3. P.

Új görög kath.-nál

írn

A hold fényváltozásai.

naptár.
1
4
6
7
lJ
18
25

320
4 320
lt1 4 420
20
1~'4
41
~4
520
~14

)

Első negyed 7-én 8 ó. 49 p.
® Holdtölte 15-én 9 ó. 19 p.
([ lJtolsó negyed 22-én 11 Ó. 29 p.
• Ujhold 29-én 7 ó. 32 p.
A hó elsején a nap hossza
15 ó. 41 p; a hó
20-ig 18 p. nö : innen a hó végéig 3 p, fogy.
22·én 11 ó. 24 p. Nyárkezdet.

Iván szül. ünnep.

2 200 1659
2 232 1817
2 311 1927
11 400 2028
1 4572119
1

Időjárás Herschel szerinI.
A hó elején jún. 7-ig szép,
meleg idő:
7-22-ig változó;
22-29-ig sok eső.
([ földtávolban 9-én 6 Ó.
([ íöldközelben 24-én 11 ó.

A

Június
Ne tévelyegjetek. J6 erkölc:sötmegrontanak gonosz társaságok. (I. Kor. 15, 33.)
Egyháztörténeti
emlékeztetö
jánius hóra, 1. A vallásszabadság
kihirdetése a tordai országgyülésen 1557; Oberlin
János Frigyes t 1826. -2. Nádasdy Tamás t 1562. Csepregi kolloquium - 1591. - 4. Karsay Sándor t 1902. - 5. Bonifacius
-(755. - 6. Horváth Mihály kultuszminiszter 1849·ben a haza veszélyes állapotára való tekintellel erre a napra (szerda) minden vallásfelekezettöl megtartandó országos böjtöt rendelt. - 7. Wasa Gusztáv királlyá választatása
1523; Gerhardt Pál
• 1676. - 8. 1. Rákóczy György * 1593; Franeke Agos\. Herman t 17Z7. - 10.IApáczai Cseri János 1625; 12. Szemerei
Matkovich Pál" 1743. - 13. Luther Márton és Bora Katalin házassága 1525. -14. Abádi Benedek Sárváron bevégezte
Erdősi János nyelvtan ának nyomtatását 1539. 15. X. Leo hullaja Luther 41 t.ételét átok alá veti 1520; Szász Károly" 1829.
17. A cseh morva testvérek letelepítése Zinzendorf Lajos berthelsdorfi birtokán (Herrnhut) 1722. - 18. Münzer Tamás kivégeztetése 1525. - 19. A nicnai zsinat megnyílása 32.5. - 23. A bécsi béke megkötése 1606. - 24. Bugenhagen János ",
1485. Gusztáv Adolf seregével megjelent Pomerániában
1630. -25. Az ágostai hitvallás felolvssása az augsburgi birodalmi
gyülésen 1530. A Concordia-könyv kiadása 1580. - 27. A lipcsei vita kezdete 1519. - 29. Pál apostol lefejeztetése Rómában
Nera alatt 64. A hagyomány szerint ugyan napon fesz!tették meg Péter apostolt fejjel lefelé. - 30. Reuchlin János t 1522.

Kelet

Feljegyzések

3
4
1

8
5

3
2
9

7
'7
,8
.9

p.

Ó.

Ó.

A siker nem mi tőlünk függ az életben, de mi tőlünk függ az akarat. (Kossuth.)

Július
. (31 nap)
Régente: Oroszlán

hava.

Nyárhó.
\ UjRóm.
.. k e 1e t'l1
görögkath.
kath. 1Ú'J g"orog

P ro t es táans

N ap

I Jéz.

11 Pént.1 Tibold
2 Szo. Ottokár
27. hét.

29. héL

17
18
19
20
21
22
23

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo.

.

B. 4. Amália
Lili
Izabella
\
Jenő
Eörs
®
Henrik
Valter

Szt.

30. heL

24
25
26
27
28
29
30

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo.

.

31. het.

Izraelita

naptár.

=Tham.
1 R,os Khodes
2=
2S. Khuk: 4. P.
9=
9S. Balak 5. P.
16 =
16 S. Pinkh. 6. P.
17=
17Templomelf. b.
23~
23 S. Matoth 1. P.
'30= Ab 1 S.Massze 2. P.
R,os Khodes

I

tA 41811953 21561700

j

=

4191952 2225
4201951 2249
rg 4-22 1950 2313
WI' 423 1949 2337
~ 424 1948-~ 425 1947 1 O 2
~

j

i1
i1
i1
tfi
"'IE
~
~

032 16 3
1 8 1714
152 1818
245 1912
431 1941 345 1956
4321940
452 2031
4341938
600 2058
1
1946\
1945
1944
1942

1 il 1435119371 7 812122

A hold fényváltozásai.

Idlíjárás Herschel szerint.

52 p.
® Holdtölte 14-én 20 Ó. 22 p.
([ l}tolsó negyed 21-én 15 ó. 43 p.
• Ujhold 28-án 18 ó. 36 p.
A h6 elsején

426
427
428
429

Rom 6, 19-23 .

1B. 7. Eudoc

]1 Első negyed 7-én 1

819
937
1055
1212
1330
1447

Rom. 6, 3-11.

B. 7. B. Kinga 1B. 6. Kriszt.
Jakab aps.
Anna
Anna assz.
Hermolaus
Panteleon vt. Pantelem.
Nikánor
Ince p. vt.
Márta sz. t Kallinik
Judit vt.
Szila

31! Vas. 1 B. 7. Oszkár IB.8.Lo.lgn.
Juli

1. Pet. 3, 8-15.

j

..

Szt. har. ut. 7. vas. Mark 8, 1-9

4 6 20
816 2257
4 7 20 11
1 922 2319
4 8 20 11027 2339
4 9 20 O 1131 2358
4 9 1959 1234-410 1959 13361 016
411 1958 1441 036

058
413 19571656
124
414 195618 3 157
414 1956 19 6 238
415 1955 20 2 330
4161955 20491432
III 4171954
2128 544
1

B. 6. Elek hv. B. 5. Marina
Kamill hv.
Emilián
Paulai Vince Diusz
Jeromos hv. Illés
Praxedes sz. Simeon
Már. Magd. t \Már. Magd.
Apollinár pk. Főkasz vt.

I

p.

~
Mt
~
~
~

Proklusz
Gábor
Aquila
Qulrik
Atenogén

har. ut. 6. vas. Mate 5, 20-26

B. 6. Kriszt.
Jakab
Anna
Olga
Ince
O
Márta
Judit

Ó.

"iE 412 195811548

Eufémia

Szt. har. ut. 5. vas. Luk. 5, 1-11

B. 5. Elek
Frigyes
Emilia
Illés
Dániel
([
Mária Magd.\
Lenke

P

Rom. 8,18-23.

j

B. 4. Leone

B. 5. Amália
I. Pius p. vt.
Gualb. sz. J.
Anaklét p. vt.
Bonaventura
Henrik cs. t
Karm. B.-A.

O.

1. Pet. 5, 6-11.

j

B. 3. Jácint
Krétai And. 1:
Márta özv.
E
N. Szizoesz
fl
Tamás és Á. n
VI.
Prokóp vt.
Pankrác
~

B. 4. Sz. p. e.
Ulrik pk.
Zak. Ant. hv.
lzaiás próf.
1 Ciril é, Met.
Erzséb. kir. t
Veronika sz.

1 ~elt~Hold
1 nyugta

Kozma és D·I ~ 14 5120 11 600122 1
B. Assz. m. ~ 4 6120 11 7 812231

Szt. har. ut. 4. vas.- Luk. 6, 36-42

28. hét.

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer,
Csüt.
Pént.
Szo.

ti

Szt. háro u. 3. vas. Luk. lS, 1-10

31 Vas. B. 3. Kornél
4 Hétfő Ulrik
5 Kedd Enese
6 Szer, Esaiás
7 Csűt. 1 Ciril, Met. :)
8 Pént. Teréz
.
9 Szo. Lukrécia
10
11
12
13
14
15
16

sz. vére

I Sarlós B.-A.

1

fr
Nap
'<1.. kelte 1 nyugta
Ó. p,
Ó.
p,

Ó

a nap hossza 15 6. 56 p.; a h6
végéig 54 p. fogy.

1-7 -ig szeles, esős j
7-14-ig kellemes, szép idő j
14-31-ig változó.
([
1

földtávolban 7-én 1 ó.
([ földközelben 19·én 13 ó.

Július.
A ti munkátok

nem hiábavaló

az Úrban. (1. Kor. 15. 58.)

Egyháztörténeti
emlékeztető
július h6!ra,
1. Voes Henrik és Esch János Brüsselben tfizhalált szenvedtek
1523, amit Luther elégfában énekelt meg; Bárány György t 1757 (* 1681). - 4. Gellert Keresztély * 1715; Vallásvita
Lipcsében Luther és Eck között 1519 - 6. 1. 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; ll. Rudolf kiadja a cseh prot.-ok részére a felséglevelet 1609. - 12. Rotterdami Erasmus t 1536.
A hallel egyetem megnyitása 1694. - 14. Budai Ezsaiás t 1841 ; Bauhofer János t 1864. 15. Jeruzsálem
elfoglalása
Bouillon Gottfried által 1099. - 16. A pápa kővetei leteszik a kiátkozási hullát a konstantinápolyi
Sophia templom
oltárára 1054. (Keleti egyh. szakadás.) - 17. Kolbenheyer Mór '-, 1810. - 18. Bouillon Gottfried t 1100i A pozsonyi
evang. templomok és iskolák elvétele Kolonics által 1672; Perlaky Dávid"
1754. A vatikáni zsinaton a pápa csalatkozhatlanságáról
megállapitott dogma kihird. 1870. - 20. A Károlí
Gáspár által leforditott Biblia kinyomatásának
befejezése Vizsolyban 1590. - 21. XIV. Kelemen pápa megszünteti
a jezsuita rendet 1773. A Teleki Józselné Róth
Johanna-Iéle ösztöndíj-alapítvány
létesítése 1812 - 23. Bouillon Gottfriednek királlyá választása 1099. A baseli zsinat
kezdete. 1431. A nürnberui
vallásbéke 1532. - 24. Kempis Tamás t 1471; Baltik Frigyes
1834. 26. A porosz
egyházi únio megkötése 1817. 28. Bach János Sebestyén t 1750; Baksay- Sándor
1832. - 29. Kalvin tanainak .1·
fogadása Genfben 1537; Székács József t 1876. - 30. A husziták Ziska vezérlete alatt a prágai városháza ablakából
a polgármestert
és a tanácsosokat
kidobják 1419. 31. A passaui vallásbéke 1552.

*

*

Kelet

Feljegyzések

A teremtéS műve még mindíg folyik. (Kossuth.)

---

-- -

.J',

Augusztus

1 Hétfő
2 Kedd
3 Szer.
4 Csüt,
51 Pént.
6 Szo. 1
Vas.
Hétfő
Kedd
Szer,
Csüt.
Pénf.
Szo,

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo,

34. ·hét.

21
22
23
24
25
26
27

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo.

B.9.Kajet. hv.
B. 8. Ibolya
László
Cirjék vt,
Román vt,
Emőd
Lőrinc vt.
Lőrinc
Zsuzsanna vt.
Tibor
Klára
Klára sz. t
@ Ipoly és Ka.
Ipoly
B.I0. Özs. vt,
NafY B.-A.
Ró us hv.
Jácint hv.
Ilona csász.
Lajos pk, t
Sz. István kir.

B. 9. Özséb
Mária
Ábrahám
Anasztáz
Ilona
({:
Huba
István kir. N.

1U'. rl"
oro "rl k
16

6

ű,

B. 10. Sámuel
Menyhért
Farkas
Bertalan
Lajos
Izsó
Gebhárd

•

Szenth,

naptár.

Aug. 6 = Ab 8 S. Debarim
9 Jeruz s. elp. b.
7=
15 S. Voetkh. 4. P.
13=
22 S. Ekev 4. P.
20=
29 S. Reéh 5. P.
27=
29 = Elul 1 Ros Khodes
Úr szinvál!.

1 t'l
e e 1

Sz. k. körm.
István er.
Izác, Fauszt,
Efezi 7 gy.
Euszignius
1Úr szinvált.

ünnep.

2

1

I

Hold

kelte.
P

Ó

nyugta
ó P

436 1936
I~m 437
1935

81312143
91822 1
n 438 1933 1020 2220
n 440 1932 1123 2239
~ 4411930 1227 23~ 144211928 1332 2325
~

444 19 2714392353

Mr 445 192 51545--Mr 446 192 41650 029
~
~
~
D1

447
449
450
452

192 21750 116
192 11841 215
191 91923 322
191 71958 1 438

'# 453 1916 2026
'2 454 1914 2053

558
720
~ 456 1912 2117 840
(ji( 457 1911 2141 10WI' 458 19 922 61119
~5
019 72235 1237
~5
119 523 01354

írn

5
19 3234915 6
~ 5 21
319 2--1612
t>lE5 519 O 03917 9
~5
6185 8 1371754
~5
8185 6 240 1832
~5
9185 4 34719 1
~ 510 185 21 4551915
1

m

11. Móz. r. I
Sz. Iván f. v. \ ~
Sándor pk.
n
B. Assz. öve n

cr

gör. kath.·nál

nyugta
Ó
p

1. Kor. 15, 1-10.

I B.

A hold fényváltozásai.
]\ Első negyed 5-én 19 ó. 5 p.
@ Holdtölte lJ-án 5 ó. 37 p.
l,Jtolsó negyed 19-én 20 ó. 54 p.
Q Ujhold 27-én 7 ó. 45 p.
A hó elsején

I

Nap

L Kor. 12, 1-11.

B. 11. Ch. Fr. B. 10. Tádé
Timót vt.
Agatonik v.
Beniti Fülöp Farkas vt,
Bertalan ap. Eutik
Bertal., Tit.
Lajos kir.
Zefirin p. vt. Adrián, Nat.
Kalaz. József Poemén
B. 12. Ágost.
Ker. .Ián. fv.2
Limai Róza
Raimund hv,

kelte
óp

L Kor. 10, 6-lJ.

B. 9. Mikeás
N. Bold.-A.
Dioméd
Miron vt.
Florenc, L.
András vt,
Sámuel

u. 11. vas. Luk. 18, 9-14;

«1

\L

al
ré
J(

Róm. 8, 12-17.

B. 8. Domec
Emilián
Mátyás aps.
Lőrinc vt.
Euplusz
Anicét
Maxim hv.

. Szenth. u. 10. vas. Luk. 19, 41-48;

28 Vas. 1B. 11. Ágost.
29 HétfŐi Ernesztin
30 Kedd Róza
31 Szer, Erika

1

m

Szenth. u. 9. vas. Luk. 16, 1-9;

35. hét.

Izraelita

hi

dl

Szenth. u. 8. vas. Máté 7, 15-23;

33. hét.

14
15
16
17
18
19
20

Nyáruló.
1
Vasas Péter
Vas. sz. Péter
Lehel, Guszt. Liguri Alfonz
István vt.
Hermina
Domonk. hv.
Domonkos
]\ Havas B. a. t
Oszvald
Berta
1Úr szinvált. 1

32. hét.

7
8
9
10
11
12
13

E,
G

Róm. kath.
Új görög kath.

Proteatáns

Nap

(31 nap)
Régente: Szűz hava.

a nap hossza 15 ó.; a hó végéig
I Ó. 32 p. fogy.
Sz. Iván ív, gör. kath.vnál ünnep.

51211850
5131849
51411847
5161844

6 111947
7 620 6
81012024
9122043

Időjárás Herschel szeríat,
1-13-ig változó; 13-19-ig
sok eső; 19-27-ig változó;
27-től szeles, esős.
földtávolban 3-án 19 Ó.
földközelben 15-én 17ó.
földtávolban 31-én 12 Ó.

cr

I~

Ol

M

Augusztus. Méltó a munkás az ő táplálékára. (Máté 10, 10.)
Egyháztörténeti
emlékeztető
augusztus
hóra, 1. Grynaeus Simon t 1541 (* 1493), Gradeczi Stansith Horváth.
Gergely '" 1558. A britt uralom alatt levő országokban
az összes rabszolgák felszabaditása.
1833. - 2. A. pozsonyi
diakonissza anyaház megnyitása 1891. - 7. VII. Pius pápa a jezsuita rendet visszaállitja
1814. II. Békekötés
a
hugenottákkal St. Germainban 1570; Ribini János
1788 ("1722; - Csengey Gusztáv * 1842. - 15. 1. Sz. István
magyar király megkoronáztatása
1001 (ujabban 17-ére teszik) és t 1038. - 17. A lipcsei evang. missziótársulat
megalapitása 1836. A csehek II. Ferdinand ellenében Frigyes pfalzi vá lasató t kiáltják ki kírályuknak
1919. - 19. Szeberényi Gusztáv A. t 1890; Zelenka Pál ". 1839. - 20. Clairvauxi Bernát t 1153; Wimmer Gottlieb Agost '" 1793; Pálfy
Jözseí " 1812. - 24. A párizsi vérmenyegző
1572. - 25. Bethlen Gábort a besztercebányai
orszMgyülésen Magya.ország királyává választják 1620; Haase Károly'"
1800. - 28. Augusztivus t 430, Kermann Dániel .,. 1663. - 29. Bél
Matyas t 1749. - 30. Szenezi Molnár Albert '" 1574. - 3t. Hutten Ulrik t 1523; Oberlin János Frigyes " 1740.

+

gta

L
43
1

Kelet

Feljegyzések

20
39

25
53

29
16
15

22
38
58

20
40
19

37
54

.....................

.1.

6
12
9
54

32
1

15

t.

9-ig

)ZÓ;

9

Ó•

.7 Ó.

2

Ó.

A haza gyarapodásához, haiadásához úgy járulhat mindenki, ha mintegy hiszi,
hogy tőle függ a siker. (Széchenyi István.]

Szeptember
(30 nap)
Régente: Mérleg hava.

Öszelőhó_
Prot estáans -1ÚjRóm.
.. "g k 1 t'l fr 1 Nap
görögkath.
kath. 1Ú·1 goro
ee 1 -s, kelte \ n.rugta· 1kelteHold
\ ~yugta

Nap

..
ópopópop

36. hét.

Évkezdet
1István kir. t Mamánt
Manszvét pk. Antim pk,

Szenthár. u. 12. vas. Márk. 7, 31-37;

Vas. B. 12. Roz. ) 1B. 13. Vit. R.
Juszt. Lőrinc
Hétfő Viktor
Kedd Zakariás
Ida
Szer, Regina
Kassai vt.
·Kis B. Assz.
Csűt. 1 j\\ári.
Pént. Adám
Kláver P. t
Tolent. Mik!.
Szo. Erik

4
5
6
7
8
9
10

37. hét.

11
12
13
14

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.

38. hét.

Szenthár.

B. 14.Prot., J'I
Mária neve
Notburga sz.
Sz. ker. felm."
Hétfaid. Sz.
Kornél p. t
Sz. Fer. sebh.

39. hét.

25 Vas.
26 Hétfő
27 Kedd
28 Szer.
29 Csüt.
30 I Pént,

0l

I

1

Új gör. kath.·nál

53011823
532 1821
@' 533 1819
534 1816
íP!t 536 1814
537 1812
1;,; 539 1810

ci'r

~

~
I

Évkezdet.

2

Új gör. kath.-nál

25 p.;

Ker. lelm. ünnep.

5 49\17 54 4 56118 12

n \554

17 48 8 6 19 7
1555 17 46 9 10 19 28
c;;;e 556 17441015 1952
~

Időjárás Herschel szerinI.
4-ig szeles, esős;
4-ll-ig
nagy esőzések j
11-22-ig nedves időjárás.

Első negyed 4-én 11 ó. 44. p.
Holdtölte l1-én 13 Ó. 54 p.
([ Utolsó negyed l8-án 4 Ó•. 30 p,
@ Uihold 25-én 23 Ó. 11 p.
ő.

10.

17. 55011752 6001830
17. 552 1750 7 41848

)

13

540 18 812234 14 7
18 62330 15 6
18 4-1555
544 18 2 031 1634
545 1800 137 17 5
5471758
245 1730
5481756
351 1751

1: 1

®

A hó elsején a nap hossza
végéig 1 ó. 37 p. fogy.

1852 452
1917 615
19.42 737
20 7 900
2035 1021
21 8 1141
2146 1258

~ 1541
-es
-ss 542

A hold fényváltozásai.

3 = Elul 6 S. Soft. 6 P.
10
13S. KiThe.12 P.
17 =
20 S.KiTho.3.4P.
24 =
27 S. Nez. 5 6 P.
27 =;= Thisri 1 5688 Ujév.
28 =
2 Ujév 2. nap.
29 =
.3 Zom Ged.

=

~
~

Gal. 5, 25-6,

B. 6. Gell. p. 'B. 15. Eufr.
Cipr. és Just. Ján. m. hitt.
Kozm. és De. Kallistratus
Vencel kir. vt.1 Káriton'
Mih. főangy. Kiriak rem.
Jeromos ea. t Gerg. pk.

Izraelita naptár.
Szept.

2224
23 4
2356
-058
211
330

Gal. 5, 16-24.

B.14.Eum.
Trofim
Euszták
Kodrát
Foka pk.
Iván fog.
Tekla sz. vt.

Szenthár. u. 15. vas. Máté 6, 24-34;

B.15.Kleof.
Jusztina
Adalbert
Vencel
Mihály
Jeromos

!l;r 521 183811331
!l;r 522 18351435
Air 523 18331535
E1t 525 1831 1630
~ 527 1828 1715
~ 528 1826 1754
~ 529 1824 1825

Gal. 3, 15-22.

B. 13. Teod.
Antonom
Felt. tav.
Ker: felm.
Nikéta
Eufémia
Zsófia

u. 14. vas. Luk. 17, 11-19;

Vas. 1B. 14. Tit. ([ B. 15. Kup. J.
Január pk. vt.
Hétfő Vilhelmina
Euszták vt.
Kedd Friderika
Mát. ap. K. tt
Szer. Máté
Csüt. Móric
Móric vt.
Pént. Tekla
Tekla sz. tt
Fog.kiv. B. tt
Szo. Gellért

18
19
20
21
22
23
24

ll. Kor. 3, 4-9.

B. 12. Babi!.
Zakariás
Mihály cs.
Szoc ont vt.
Kis B. Assz.
Joak., Anna
Menodóra

Szenthár. u. 13. vas. Luk. 10, 23-37;

B. 13. Teod.®
Guidó
Ludovika
Szerénke
Csüt. Nikodém
16 Pént. Edit
17 Szo. Ludmilla

151

17. 517 1842 1017121 3
c;;;e 518 1840 1120 2125
c;;;e 520 1839 12242151
1

I Egyedl

1 I Csüt.1 Egyed
21 Pént, Rebeka
3 Szo. I Hilda

([ földközelben 12-én 19 Ó.

a hó

í[ földtávolban 28-én O Ó.

Szeptember.
Az igazi

imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. [Ján. 4, 23.)

Egyháztörténeti
emlékeztető
szeptember
hóra: 1. A császári pátens kiadása a magyar prot. egyház szervezése ügyében 1859. - 2. Thurzó György t 1567. - 3. Bethlen Gábor seregével elindul II. Ferdinánd ellen 1619.5. Thököly Imre" 1657. - 7. Gusztáv Adolf győzelme Breitenfeldnél 1631. A Zsedényi-féle alapitvány létesítése 1878 .
8. Jeruzsálem elfoglalása 70. - 12. Pesti ev. zsinat megnyílása 17~1 (okt. 14-ig tartott);
Haubner Máté t 1880.13. Thököly Imre t 1705. - 14. Chrysostomus (Aranyszáju János) t 407; Dante t 1321. - 16. Ráth Mátyás t 1810.
Linz! békekötés 1645; A Gusztáv Adolf-egyesület megalapítása 1842. - 17. Kermann Dániel t 1740. 18. Viktor
Emanuel csapatai megsaéllják
az egyházi államokat
1860. 19. Haubner
Máté * 1794. - Erdődi zsínat 1545. - 21.
Savonarola Jeromos ,'o 1542; Luther Ujtestamentum Iordításánakmegielenese
1522. - 22. Thököly Imre erdélyi feje- .
delemmé választása 1690; Lincoln a rabszolgaságot
az Egyesült'Allamokban
megszűntcti 1862; Kis János * 1770. 23. Wormsi concordatum 1122. - 24. Gellért püspök megköveztetése
1046 (1047-re fs teszik); 25. Augsburgi
vallásbéke 1555. - 27. A porosz vallási úní6 létrehozatala
1817. - 29. Vasa Gusztáv t 1560.

Feljegyzések

Kelet

...................

;..

A nemesebb ember inkább becsület s nem haszon után él. (Széchenyi István.)

Október
(31 nap)
Régente: Bököly hava.

Öszhó.
P ro t es táans

Nap

I

1 1SZO. 1Malvin
40. hét.

2lVas.
3 Hétfő
4 Kedd
5 Szer.
6 Csüt.
7. Pént.
8 Szo.
41. hét.

,

23
24
25
26
27
28
29

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer,
Csüt.
Pént.
Szo.
,

44. het.

Ú·J "orog
rl"
•• k 1 t'l
rr
ee 1 li.

1B. A. véd.1

1Remi 1 pk. 1

B. 16. Petra
Helga
Ferenc
])
Aurél
Brunó
Amália
Etelka

Szenthar. u. 17. vas. Luk. 14, 1-11;

Szenthár

B.18.Dén.pk.
Borgia Fer.
Placidia sz.
Miksa pk, vt.
Ede kir. Kálm.
1Kalliszt p. v. t
Teréz sz.

1"'~16 6

Hold

~elt" 1 nyugta
o. p
6. p ,

1225 2057
1326 2144
1422 2240
15 9 2346
--

4 1732 1549
5 17 30 16 22 1 2
6 7 17 28 16 50 220

~

1

~

1

1717
1741
18 5
1833
19 3
1940
2026

343
5 6
630
754
918
1040
1155

1712 2121
1711 2222
17 9 2328
17 7 -~
17 5 036
~ 626 17 3 144
~ 627 17 1 248

13 1
1355
1437
1510
1536
1559
1619

6 8
610
rg 611
~ 612
1Pl 614
írft 615
írft617
1

wt

Lucián

1726
1724
1722
1720
1718
1716
1714

u 18 vas Mate 22, 34-46' , L Kor 1. 4-9.

B. 18. Long.
Ozeás
Lukács
Joel

~
~

-se

(démiU"

619
620
621
622

~1624

Hilárion
Alberc

Efez. 4, 22-28.

B.2Ö.Ign.pat. IB. 19. Jakab
Ráí. főangy. Arétasz.
B. Mór pécsi p. Marcián
Dömötör vt. Demeter vt.
Szabina vt.
Nesztor
Simon és Jud. Terenc
Narcisz pk,
Anasztázia

629 1700
1658
1656
633 1655
635 1653
636 1651
638 1649

~ 1630
n
n 632

qe
qe
~
~

352 1636
455 1655
559 1713
7 31733
8 71756
913 1823
1018 1857

Efez. 5, 15-2l.

I~

1B. 21. R. Alf. 1B. 20. Zenób
1639/1648111 2011938
Farkas pk. tt Epimak
~'\ 1641 16 46 12 16 20 31

Izraelita naptár.
•
•
••
Okt. 1= Thisri 5 S. Vajelekh.
A hold fényváltozásaí.
6=
10 Jom. Kippur
8=
12 S. Haaszinu
]) Első negyed 4-én 3 Ó 2 p.
11 =
15 Szukkoth 1 n. @ Holdtölte 10-én '22 Ó. 15 p.
12=
16 Szukkoth2.n.
re
Ut
Isó
"d
17'-en 15' o. 32 p.
18=
22 Semini azer.
Ii.
• o so negye
19~
23 Saimkh.fhor.
~
Ujhold 25-én16 Ó. 37 p.
22=
26 S. Beresith
A hó elsején a nap hossza II Ó. 45 p.; a hó
27 = Mark. 1. Ros -, Khodes
végéig 1 Ó. 40 p. fogy.
29=
3 S. Noakh.
1 Az új gör. kath. h új gör. kel. naptárban
B. A. véd, ünnep.

I

1

Efez 4, 1- 6.

Kárp

Szenthár. u. 20. vas. Máté 22, 1-14:

30 I Vas. IB. 20. Kolos
31 Hétfő Ref. em!.

~ 559 1740
~ 600 1738
&t6 11736
&t 6 2 1734

Paraszkeve

Szenthar. u. 19. vas. Máte 9, 1-8;

B. 19. Gyön.
Salamon
Blanka
~
Dömötör
Szabina
T
Simon és ....
Zenó

l~elle 1 nyugta
o. p.
6. p.

1~ 1557117421112012022

B. 17. AH. J.
Eulamp
Fülöp di.
Próbusz

..

Nap

1

Efez. 3. 13-2l.

B. 16. Cipr,
Ar. Dénes
Hierót
Karitina
Tamás aps.
Szergius, B.
Pelágia

B. 17. Örzőa.
Kandid vt.
Assisi Ferenc
Placid vt.
Brunó hv.
1Olv, B. A. t
-Magy.N. A.

16 Vas. B. 18. Gál
1B. 19. Gál ap.
([
17 Hétfő Hedvig
Hedvig assz.
18 Kedd Lukács
Lukács ev.
19 Szer. Lucius
Alkant, Péter
20 Csüt. Iréne
Vendel, K. J,
Orsolya sz. t
211 Pént.1 Orsolya
22 Sze. Előd
Kordula sz. v.
43. het.

I

Szenthár u. 16. vas. Luk. 7, 11-17:

R.17.Dénes
9lVas.
@
10 Hétfő Gedeon
11 Kedd Brigitta
12 Szer. Miksa
13 Csűt. 1 Kálmán
14 Pént. Helén
15 Szo, Teréz
42. hét.

Róm. k~h.
Új görög kath.

Időjárás Herschel szerinI.

4-ig szép idő;
4-10-ig hüvös, sok esővel;
10-17-ig szép idő í
17-25-ig szép, enyhe idő.

([
I rt

földközelben ll-én 4 Ó.
földtávolban 25 -én 3 Ó.

Október •
.Istennek legyen hála az ö kimondhatatlan ajándékáért. (IL Kor, 9, 15.)
Egyháztörtéae,i emlékeztető okt6ber h6ra, 1. A heidelbergi egyetem alapítása 1386. - 2. A marburgi vita
Luther és Zwingli között 1529; Torkos' László '" 1839. 4. Cranach Lukács * 1472; Flíedner Tivadar t 1864 5. Ezen a napon 1582-ben XIII. Gergely új naptára értelmében
okt. 4-ike után mindjárt 15-iket irt ak - 6. Komáromi Csipkés György t 1678. 8. A Luther Társaság megalapítása 1884. - 9. A tübingeni egyetem alapítása 1477. 11. Ziska János t 1424; Zwinglí Ulrik t 1531; I. Rákóczy Györ~y t 1648. 18. Petrovics
Péter t 1557; Fry
Erzsébet t 1845. - 14. Pozsony. a szent koronával
Bethlen
Gábor kezére jut 1619. Szeberényi Gusztáv Adolí
1816. - 15. Bocskay győzelme Almosdnál 1604. A magyarhoni evang. egyetemes egyházi Gyámintézet megalapítása
1860. - 16. Cranach Lukács t 1553. - 18. A wittenbergí egyetem megalapítása
1502. - Pákh Mihály'"
1795. 19. Thurzó Imre t 1621. A Baldácsy-Iéle
alapitvány
létesítése
1876. - 22. Santha Károly'"
1840. 23. Huszár
Gál t 1575. 24. A westfálíai béke megkötése. 1648. - 25. IL József türelmi rendeletének
kiadása i' Magyarország
részére 1781. - 28. Nagy Konstantin győzelme Maxentius fölött 312; Rotterdami
Erasmus."
1466. 31. Luther 95
tételének kiszőgezése
1517.

*

Kelet

Feljegyzések
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Megioghatlanok az utak, mik en Isten azokat, kiket eszközül kiván használni,
munkásságuk köréhez vezeti. [Eötvös.]

November

S~

(30 nap)

Régente: Nyilas hava.

E~
me

Öszuló.
Nap

1
2
3
4
5

Kedd
Szer,
Csüt.
Pént.,
Szo,

45. hét.

6
7
8
9
10
11
12

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.

Szo.

)

Szenthár.

R 21. Lén.
Rezső
Gottfried
@
Tivadar
Luther M. sz.
Márton
Jónás

46. héL

47. hét.

Szenthár.

o

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer,
Csüt.
Pént.
Szo.

B. 22. Lén. hv.
Engelbert
Gottfried"
Tivadar vt,
Avell. Andr.
Márton pk. t
Márton p. vt.

Izraelita naptár.
Nov.3=Mark.S:Khamisiböjt.
5
10 S. L~k~:Lekh.
7=
12Senl~oJt.
12 =
17 S. VaJ ere.
19 =
24 S. Khaje-Szar.
25 = Kiszl 1 R.os Khodes
26
2 S. Toldoth.

=

=

1

R 21. Pál
Hieron vt.
Sz. Mih. Iőa.
Oneziíor
Oreszt
Menna
Alam, János

.

Új gör. kath.-nál

B. 23. D. Ger.
RAssz. fela.
Fílémon
Amfílok
Kelemen
Katalin
Alip

1540
16 4
16'29
1658
1732
1814
19 7

700 1627
21626
31625
51624
Mi 7 61623
Mi 7 81622
lt! 710 1621

234
356
519
644
8 9
931
1043

20 7
2114
2223
2332

1146
1235
1313
1341
-14 6
039 1426
143 1444

~7
~7
~7

pl 711 1620 247 15 2
~

712 1619

350 1520

~

716 1616

7 41626

qe 714 1618 453 1538
qe 715 1617 558 1600

!sr 718 1615 81°11658
!sr 719 1615 9141736

Róin. 13. 11-14.

Időjárás Herschel szerint.

Első negyed 2-án 16 ó. 16 p.
l?'

1-9-igkelIemes. szép idő;
9-től a hó végéig szeles.
hű " ídöiárás
uvos
J
•

1""

1 6. 16 p. fogy.

([

Új gör. kath.-nál

13 6 2131
1347 2241
1422 2356
1450,-1517 114

~

Utoiso negyed 16-an 6 o. 28 p.
ft'
.
.
.
W Uihold 24-en 11 o. 9 p.
A hó elsején a nap hossza 10 Ó. 3 P . a h6 végéig
2

I

1~·24.P.Jak.I~172111614101311826
Uj István
1~ 722 1613 11 6 1923
1 Paramon v.
~ 17 231161211 4812031
András
li1 725161212252143

@ Holdt?lte 9-én 7 ó: 36

nem ünnep.

Hold

kelte
n}ugta
pop

Ó

Kol. 1. 9-14.

([

,

\

I ~yugta
o p

~ 650 1637
fi'f 651 1636
(iif 653 1634
~ 654 1633
~ 656 1631
im 657 1630
írn 659 1629

A hold fényváltozásai.
])

Nap

Filipp 1.,3-11.

R 22. A. .Ián,
Fülöp aps.
Guriasz
Máté aps,
Cs. Gerg.
Plátó vt.
Abdíasz pr.

u. 23. vas. Máté 22. 15-22;

IRLVirgil
1István apát
Szaturnín
András ap.

kelte
óp

I;i..

Efez. 6. 10-17.

Advent. Úrjövet 1. vas. MHé 21. 1-9;

Vas. IR 1. Virgil
Hétfő Stefánia
Keddi Noé
Szer. András

1

fí

Kozmasz, D. ~1642
1645
Acindin
~ 644 1643
tA 645 1641
Acepszirn.
tA 64711640
N. Joanníc
~ 6481638
Galaktíon

u. 21. vas. .Ián. 4. 47-54;

R24. Val. Fel.
R 23. Jolán
R Assz. bern. 3
Olivér
Cecilia vt.
Cecilia
Kelemen
Kelern. p. vt.
Emma
~ Ker. .Ián. hv.
Katalin
Katalin vt, t
Berchm. .Ián,
Milos

48. hét.

27
28
29
30

ti

R 23. K. Sz.
Jozafát vt.
Gertrud sz.
Ödön pk.
Csod. Gerg.
PéterP. baz. t
Erzséb. assz.

R 22. Szan.
Klement.
Lipót
([
Othmár
Hortense
Ödön
Erzsébet

21
22
23
24
25
26

1
Mindszent 1
Halottak n.
Hubert pk.
Bor. Károly
Imre herceg

Szenthár. u. 22. vas. Máté 18. 23-35;

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Sza.

13
14
15
16
17
18
19
2

Róm. k:;h.
1U· .... k 1 t'l
Uj görög kath.
J gorog e e 1

Protestáns

Marianna
A chill
Győző
Károly
Imre

ny

o,

Sz. Mih. íőa, ünnep.

([

..

foldkozelben 8-an 16 o.
földtávolban 21-én 8 ó.

s Új. gör. kath.-nál

B.-A. lelaj. ünnep.

16:
141
Co
tás
Al
há

November.

r

Szenved-e valaki köztetek? Imádkozzék. Öröme van-e valakinek? Dicséretet
énekeljen. (Jak. 5, 13.)
Egyháztörtéaeti
emlékeztetéS aovember hóra, 1. Huszár Gál bevégezte Bornemissza
Péter "Az evangéliomokból és az epístolákból való tanulságok" c. munkája I. részének nyomását 1573. 5. A konstanzi zsinat megnyitása 1414. Hans Sachs * 1494; Henckel János
1539 l" 1481), Lányi Illés t 1618 l*1570.) - 8. A fehérhegyi csata
1620. - 9. Chemnitz Márton 1522. Az artikuláris helyekről szóló törvény meghozatala 1681. - 10. Luther Márton '"
1483 Az ész ünnepe Párisban a Notre-Dame templomban 1793. - 13. Augustinus * 354. - 15. Bethlen Gábor t 1629;
Comenius János t 1670. - 16. Gusztáv Adolf t 1632 laz uj naptár szerint]. - 17. Illésházy István nádorra
választása 1608. - 21. Schleiermacher Frigyes * 1768. - 22. Lethenyei István a wittenbergi egyetemre beiratkozott
1609;
Alvinczi Péter t 1634. - 24. Knox János t 1572. l* 1505.) - 26. A clermonti zsinaton
[L Orbán pápa a keresztes
háború megindítására lelkesít 1095; I. Rákóczy György erdélyi lejedelemmé választása 1630. 28. Lang Mátyás· t
1682. l" 1643.j

+

:----

--------------------.--------------------,
Feljegyzések

I------~----------------------------------------------~--------I

Eddigazt hivém, hogy hit nélkül is erényes lehet az ember, azonban e tévedé.•
semről a tapasztalásból eléggé meg kelle győződnöm. (Rousseau.)

December
(31 nap)
Régente: Bak hava.

Télelőhó.

1

2

1

~
P

Nap

1ÚjRóm.
kath.
1U"J gorog
.. ..
görög kath.

t tá
ro es ans

k 1 t'l
e e 1

1kelteNap
I n.rugta 1~elteHold
I ~yugta

fl
~

1

1

ópopopop

1 CSÜLIElza
2 Pént. Aurélia
3 Szo. I Olivia
,

49. het.

4
5
6
7
8
9
10

,

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo,
,

,

-

B. 2. Borb vt.
Szabbasz ap.
Miklós pk.l
Ambrus pk.
Mária sz. fog.
Fourier P. t
Melkiades p.
B. 3. Damáz p.
Ottilia sz.
Luca sz.
Nikáz vLK. ti"
Valerián
Etelka
tt
Lázár
tt

([

.

. Róm. 15. 4-13

B. 25. Borb.
Szabbasz
Miklós
Ambrus

Patáp
A. Assz. fog.
Menna
B. Dániel
Szpiridion
Eusztrát
Tirzus vt.
Eleutér
Aggeusz p.
Dániel pr.

Advent 4. vas. .Ián. 1. 19-28j

.

rg 729 1610 14 5 132
rg 731 1610 1428 251
~

.~

írn

mt
~

732
733
734
735
736

\~

16
16
16
16
16

737116
73816
~ 73916
~ 740 16
141 16
Mi 742 16
t:. 742 16

"1

..
Filipp 4. 4--7 .

B. 4, Grác. pk. B. Sebesty.
Pelágia
Bonifác vt.
Tim. és Maura Ignác vt.
Tamás apát
Juliána sz.
Anasztázia
Zenó vt.
yiktóri~
t Krétai 10 vt.
Ad. ésEva tt Kar. e. bőjt

BA. Auguszta
Viola
Teofil
Tamás
Zenó
Viktória,
Adám, Eva ~

52. het.

9 1454
91524
916 1
8 1649
8 1747

412
536
659
818
928

81852110 25
820 411 8.
82115 1142
9222412 9
9\23311231
9--1250
9 03513 8

t:. 743 1610 138 1325
t:. 744 1610 243 1343
~
~

744
745
145
Mr
~
1 746
Mr 746

1610 346 14 4
1611 451 1428
1611 558 1457
1612 7 4 1534
1612 1 8 6 1620

Kar. 1. n. Luk. 2. 1-14 j Tit. 2. 11-15. Kar. 2. n. Luk. 2. 15-20j Tit. 3. 4-8.

25 Vas. \ B. Karács.
B. Nagykar.
26 Hétfő István 1. vt.
"István 1. vt. 2
27 Kedd János
János apost."
28 Szer, Kamilla
Aprószentek
29 Csüt. Dávid
Tamás pk. vt.
301 Pént, Zoárd
\Dávid
t
31 Szo. Szilveszter B Szilveszter p.
Izraelita

I Szojoniasz

'-ii;.'172611611 1254 2258
1~ 72711611 1320
~ 17281611 1343 01'4

Advent 3. vas. Máté 11 2 -10 j 1 Kor. 4. 1-5.

B. 3. Árpád
Gabriella
Luca
Szilárdka
Johanna
Etel
Lázár

51. het.

181Vas.
19 Hétfő
20 Kedd
21 Szer,
22 Csűt.
23 Pént.1
24 Szo.

1Nahum
-Habakuk

Advent 2 vas. Luk 21 25-36'

B. 2. Borb.
Vilma
Miklós
Ambrus
Csüt. Mária
®
Pént. Natália
Szo, Judit, Kunó

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.

50. het.

11
12
13
14
15
16
17

Elegypk.
Bibiana vt.
Xav. Ferenc

)

naptár.

Dec. 3 = Kiszlev 9 S. Vajeze.
10 =
16 S. Vajislak.
17 =
23 S. Vajesev.
19 =
25 Khan. kezd.
24 =
30 S. Mik. R. K.
25 = Tebeth 1 Ros Khodes
26 =
2 Khan. vége.
31
7 S. Vajigas

=

Új gör. kath.-nál

Miklós ünnep.

B. Nagykar.
Istensz. M.
István föd,
T. ezer vt.
Aprószentek
Anizia
Melánia

A hold fényváltozásai.
)' Első negyed 2-án 3 ó. 15 p.
® Holdtölte 8-án 18 32 p.
([ Utolsó negyed 16-án 1 Ó. 4 p.
Ujhold 24-én 5 ó. 13 p.
) Első negyed 31-én 12 ó.22 p.
ó,

e

r
1·•·
.'-·0

~ 74711613 9 111717
~
7 47 16 14 9 48 18 21
I
~ 747161410271933
~ 748161510582048
~ 7 48 16 16 11 24 22 3
~ 17481616111482319
(ti' 7 48 16 17 12 9
Idiijárás Herschel szerinI.
1-2-ig szeles. hüvös j
2-8-ig hóesés. szeles j
8-24-ig változó j
24-31-ig sok hó, viharos.

A hó

elsején a nap hossza 8 ó. 45 p,;
a hó
([ földközelben 7-én 2 ó.
22-ig 19 p. fogy; ezután 3 p. nö.
([ földtávolban 18-án 23
8-án teljes holdfogyatkozás.
nálunk látható.
2 új gör. katb-nal
Isten sz. Mária ünnep. 3 új gör. katb-nál
István Iödiak. ünnep.

ó.

FajCl

December.
Én vagyok az Alfa és Omega, a kezdet és a vég, az első és utols.ó. [Ján. Jel. 22, 13.)
Egyháztörténeti
emlékeztetö
december hóra:
3. Déva! Biró Mátyás beiratkozott
a wittenbergi egyetemre
1529. - 4. A lipcsei egyetem alapítása 1409. A tridenti zsinat berekesztése.
1563. - 5. Ev. egyházunk
zsinatának
megnyítása 1891. - 8. A vatikáni zsinat meqnyíté sa 1869. - 10. Luther elégette az átokbullát 1520. - 13. A tridenti
zsinat megnvitása 1545. Geller! Keresztély + 1769. - 16. A [ezsuiták kitiltása Erdélyból
a meggyesi országgyülésen
1588. Linzi békekötés 1645. - 19. Kálmáncsehí Sánta Márton t 1557; Gusztáv Adolf"
1594 lúj naptár szerint).20. Luther Mártonné szül. Bóra Katalin t 1552; Vitnyédi István ". 1612; Szemerei Matkovich Pál t 1823. - 21.
Liaberger István"
1825. - 22. Czékus István?
1818. - 23. Id. Acs Mihály t 1708. - 24. Thurzó György t 1616;
Bahi! Mátyás t 1761. - 27. Pákh Mihály t 1858. - 29. Bocskay István t 1606. - 31. Wiclif János t 1384; Níkolsburgi békekötés 1621; Apáczai Cseri János t 1659.

Feljegyzések

Kelet

.....................

_---_

,- ..

r

......................................

l
.....................

, ....

Fajom tragédiája

az, hogy a magyarságnak
sohasem volt annyi ereje,
felismerje önmagát [Hegedüs Lóránt).

hogy

28

Névnapok.
Ábel január 2
Eduárd
márc. 18, máj.
Abrahám
aug. 16
26, okt. 13
Achil nov. 2
Edith szept. 16
Adalbert szept 27
Egyed szept. 1
Adám szept. 9
Elek julius 17
Adám, Eva dec. 24
Elemér febr. 28
Adél jan. 29
Eleorróra febr. 21
Adolár ápr. 21
Ella febr. 10, rnárc. 24
Adolf febr. 12
Előd okt. 22
Adorján
márc. 5
Elvira febr. 10
Agata január ll, febr. 5 Elza dec. 1
Agnes január 21
Emánuel (Manó) márc. 26
Agoston aug. 28
Em~l május -28
.
Akos febr. 27
Emilia Julius 19
Aladár március 11
Em~a
ápr. 19, nov. 24
Alajos jun. 21
Emod aug. 9
Albert ápr. 23
E~gel»e~t nov. 7
Albin március 1
~ors J~lIUS 14 29
f~~~·. ~~
E;~:~~tl~a rfl~f 9
..p
Alice jun. 23
Er~ch máj. 18, szept. 10
Almos február 20
Enka aug. 31
A áli . 1 10
kt 7
E'rvl n , '1' 26
m la JU .
,o
E _ .apn,ls 12
Ambrus ápr. 4, dec 7
rno januar
Amos március 31
Erzsébet
~ov. 19
Anasztaz
aug. 17
Eszter máJUS 24
kt 8 d
16
A ct < (B dí) f b 4 Et lk
~:;~;~ 30 an I er.,
Ev~ Je~
eco
Angeflka (Angyal ka)
Ezsaiás 'julius 6
máius 31
E
hi 1 á ll' 10
Anna febr. 19, jun 2,
zec le
pr IS
julius 26
Fábián
január 20
Ar+al jan. 17, jun 13,
Farkas szept. 1, aug 23
julius 5
Faustinus
febr. 15
Felix junius 9
Antonia jun, 13
Ferdinánd
május 26
Antonius május 10
F
.
29'
16
Apollinus julius 23
erenc Jan.
,Jun.
,
Apellonia
január 28
okt..4 és ID, dec. 3
Aranka február 8, dec. 2 Flóra jun. ~9, nov .. 23
Artsatid ápr. 27
Flónán
(Flons) máj. 4
Armin ápr. 7, május 10 Franciska. (Fání) márc.9
Arnold junius 18
~r!~a .~áJUS 6 20
Aran ápr. 2
n en ~ s.zep t .
Aroád márc. 31, dec 11 ~~.'Il1'yes J~.lI~s
26
Artur január 22
u op 1~J·
s,
Atda ápr. 15
aug.
Atanáz május 2
Gábor márc. 24

~:~~;t

24'

18

~~fir:j~n~~r/4
Auguszta
dec. 18
Aurél okt. 5
Aurélla dec. 2
Avell, András nov. 10
Balázs február 3
Bálint február 14
Barnabás máj 18 [un 11
Beatri
. li . 29
.
ea nx JU IUS
Beata január 1
Béla április 23
Bella junius 2
Benedek március 21
Benjamin jan. 3, márc. 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 máj. 14, jun. 5
Borbála dec. 4
Brigita febr. 1, okt. II
Brúno okt. 6
Cecilia nov. 22
C· '1 . l'
7
C~~le~~i~u~pr. 6
Cipriá
t 26 d
9
Ipp n szep.
,ec.
, Cirjék aug. 8
C '11 f b s
á
29
yn
er.,
m rc.
Damaskus
dec. 11
Dániel julius 21
Dávid dec:-29
Dezső máj. 23, dec. 15
Dénes okt. 9
Domonkos
aug. 4
Donát febr. 17, aug. 7
Dorottya febr. 6
Dömötör okt. 26

ibolya aug. 7
Ida ápr. 13
Ignác febr. 1, jul 31,
okt. 23
Illés julius 20
I1ma ápr. 18
Ilona aug. 18
Imre nov. 5
Ince julius 28
Ipoly aug. 13
Irén okt.. 20
Irma máJUS 3
István. aug. 3 és 20, dec. 26
Iván Jun: 24
Iz~bella julius 12
Izidor márc. 30, ápr. 4
Izsó aug. 26
Jácint
julius 3
Jakab máj. 1, juI. 25
Janka május 24
J'
24 d
27
anos nov.
,ec.
Jenő julius 13
Jeromos szept 30
Joachim márc' 20
Jób
t 27'
szep.
Johanna
dec 15
Jolán nov. 20
Jónás nov. 12
Jonathán
május 11
József febr. 4, márc. 9
aug. 27, szept. 18
Judit juI. 30, dec. 10
Julia, Juliána febr. 16,
'május 22
Julián január 9
J
ti . .
16
usz ~n JUnIUS
Jusztína
szept. 16
Kajetán
ápr. 22
Kalliszt okt. 14
Kálmán okt. 13
Kamil, Kamilla dec. 28
Kanut jan. 19
Károly jan. 28, nov. 4
Karelln febr. 2
Katalin febr. 13, ápr. 30
nov. 25

Ludovika
szept. 3
Lukács okt. 18
Lukrécia julius 9
Makár
január 2
Magda május 27
Magdolna jul, 22, aug. 3
Malvina okt. 1
Manó márc. 26
Marcell január 9
Marcion ápr. 26
Margit jun. 10, juI. 20
Mária aug 15 szept 8
decemb~r 8'
.,
Mária névnapja
szeptemberben,
kisasszony
utáni első vasárnap
Mária-Magdolna
juI. 22
Marianna
nov. 1
Márk ápr. 25, jun. 18,
október 17
Márta julius 29
M t
10 é II
ár on nov.
s
Mártonka
január 30
Máté szept. 21
Matild márc. 14
Mát á f b á 24
y s e ru r
Maximus. május 29
Medar? JynIUS 8
MelánIa Január 10
Menyh~rt. aug. 22
Met~d julius 17
Mlha!y szept. 29
Míklös dec. 6
Miksa okt. 12
Mllos nov. 26
Móric szept 22
Mó
á"
16
zes m JUs
Nándor
május 30
Napoleon
május 7
Narcisz okt. 29
Natália dec. 9
Nikáz dec. 14
Nikefor márc. 13
Nikodém
szept. 15
Noé nov. 29
Norbert junius 6

i3

~~)i~I:1l~:c~k\2
16
~:1~~~'
":,~~:
Odó ~ov. 18
Gáspár január 6
Keresztély
ápr. 3
Oktáv.lán rnárc. 22
Gebhárd aug. 27
Klára aug. 12
Ol?"a julius 27
Gedeon márc 28, okt. 10 Klernentina
nov. 14
Ol!v~r nov. 21
Gellért szept 24
Kleofás szept. 25
OlIvla. febr. 20, dec. 3
Genoveva
január 3
Klotild junius 3
gl';lpla
T·árc·2~0
Gergely márc. 12, nov.
Kocsárd ápr. 19
Or
m ~tS 21
17 (Csod.), máj. 9
Kolozs okt. 30
rsa ya .0 ,' 3
Gertrud márc. 17
Kenrád febr. 18
Oszkár JU1IUS 1
G
f b á 22
v
t tl fbi
. 2 Oszváld aug 5
erzson
e ru r
,,-ons an. I~ e r. .rná]. 10ttó
23
Géza febr,!~r 25
Kornél.lulIus
3
Ottmf,' ~~I~S 16
Gizella maJu~ 8
Ko.rnélIa rnárc. 3
Ot ká . l' 2
4
Gott~árd
máJUS 5
Knstó.f rnárc. 15
Ot;?r rdJU .
nov.
GottlI~b márc. 6
Knszt!án
~árc. 13
Od~~a no~c. 16
Gott~ned nov. 8
Kns~tma
JUlIu,s 24
O éb
. 14
Gr~clán dec. 18
Kunigunda
marc. 3
zs.
aug.
Guidó szept. 12
KU!1? dec. 10
P~l Január 25, márc. 7,
Gusztáv Jan. 16, márc. 29, Kv~nn márc. 30
jun 26, ~9 és 30
aug. 2 .
LaJOS aug. 19 és 25
Pas~ál máj. 17
Gy~rfásJun.
19
Lampert szept. 17
Pátrik márc. 17 .
Gy?ngylke
okt. 23
László jun. 27, aug. 8
Paula m~rc. 22, jun. 3
György ápr. 24
Lázár dec. 7
Paul ma JU~, 2.2
Gy~la_ ápr. 12
Laura junius 17
Péter, .Pál JUnIUS 29
Gyozo nov. 3
Leander febr. 28
Pé~er Jan. 31:. febr. 22,
HáromkIrály,
(Gáspár,
Lehel aug. 2
apr. 29, maj. 19, aug.
Menyhért,
Boldizsár)
Leó ápr. 11
1, okt · l9 , dec. 5
kt 3
január 6
Leokádia
dec. 9
Petra o..
Hajn~lka
márc. 27
Leona, Leontine
jan. 4 Pp~troknell.a máJUS 31
Hedvig. okt 17
Lénárd nov 6
IrOS a Jan. 18
H 1
kt' 3
L k á
'29'
1 23
Pius május 5 julius II
e ga o
en e pr.
,Ju .
'd'
kt'
Helén okt. 14
Lidia április 8
PIac: la o . 11
Henriette
márc. 16
Lili julius 11
Placidus ~kt. 5
Henrik julius 15
Lipót nov. 15
Polykarp
Január 26
Heribert
márc. 16
Livia április 6
Pohxena szept, 24
Hermin ápr. 13, aug. 3 Longinus
márc. 15
Pongrác. máJUS 12
Higin január II
Lóránt január 15
ltafael
jun, 20, okt. 24
Hilárion okt. 21
Lothar január 27
Ráhel február 4
Hilda szept. 3, jun. 17 Lőrinc aug. 10
Rainer junius 17
Huba aug. 19
Luca dec. 13
Rajmund január 7
Hubert márc. 20
Lujza márc. 2
Rebeka szept. 2
Hugó ápr. 1
Ludmilla szept. 17
Regina szept. 7

t

á
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Rezső (Rudolf) április li
nov. 7
Ríkárd április 3
Robert junius 7
Rókus aug. 16
Róland május 29
Román febr. 29, aug. 9
Róza aug. 30
Rozália szept. 4
Rufina julius 10
Salamon
okt. 24
Samu aug. 21
Sándor febr. 26, márc. 1
Sára január 19
Sarolta május 19
Sebestyén
január 20
Simeon február 18
Simon jan. 5, okt. 28
Stefania nov. 28
Szabina okt. 27
Szaniszló
nov. 13
S
é
.
28
zer na Jan.
Szerénke szept. 14
Szervác május 13
Szeverin
január 8
S
.
! b á 21
zevenan
e ru r
Sz~donia junius 1
Sz~lárd ápr~lIs 22
Szilvér JUnIUS 20
Sz~lveszter dec. 31
Sztnér dec. 12
Szosztén n~v. 28
Sz?tér á~nlIs 22
Szorény január 8
Sylvia nov. 26
T amás m á rc. 7 , d eco
21 és 29
Tacián január 12
Tádé január 24
Terézia juI. 8, okt. 15
Tekla szept. 23
Teobald julius 1
Teodora szept. 11
Teofil dec. 20
Tibold julius 1 .
Tibor ápr. 14, aug. 11

A

:::::::~rh:~~il~~g~922
Titusz jan. 4, szept. 18
Tivadar ápr. 20, nov. 9
Tóbiás junius 13
Tódor február 7
Ubul május 17
ul ík . u
4
n JU IUS
Valér dec. 15
Valéria ápr, 28
Valter julius 16
Vanda január 26
Vazul junius 14
Vendel okt. 20
Vencel szept. 28
Veronika
julius 9
Vid junius 15
Vidor január 13
Viktor szept. 5
Viktória dec. 23
Vilhelmina
szept. 19
Vilibald julius 7
Vilmos jan. 10,jun.
25
Vilma dec. 5
Vince ápr. 5, julius 19
Viola dec. 19
Virgil nov. 27
Virgilia]~nuár
31

X avér

-

(Perencjdec,
3
akaríasjszept.
6
Zelma január 23
Zenó dec. 22
Zenő okt. .29
Zita április 27
Zoárd dec 30
Zoltán márc. 8, jun. 23
Zsigmond
május?
Zsófia május 15
Zsolt április 10
Zsuzsánna
február 19

Z.
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Hasznos tudnivalók a gazdálkodók számára.
Vemhességinaptár.
Ha a vemhesség
kezdete

II

\

akkor

I

lovaknál

teheneknél

annak

vége:

I juhoknáléskecskéknéll

disznóknál

30
április
1
december
6
október
12
június
3
27 1
május
15
16
21
18
"
"
13
június
1
február
január"
7
november
július
5
2
14
26
20
18
15
"
"
"
"
"
augusztus
28
március
február
december
10
1
1
3
"
július
26
17
14
17
19
"
"
"
március
szepternber
1
29
április
6
január"
10
1
"
13
augusztus
16
21
25
16
"
"
"
"
február
28
május
április
5
október
1
1
9
"
szeptemb.
12
20
24
16
16
"
"
"
nov'~mber
28
június
május
6
március
12
1
1
"
október
20
26
15
12
15
"
"
"
"
28
július
április
11
december
1
június
5
1
"
11
november
15
19
25
15
"
"
28
augusztus
július
6
május
12
január"
1
1
"
december
14
17
22
28
17
"
"
"
"
február
29
szeprember
augusztus
6
június
12
1
1
"
január
13
16
21
27
16
"
"
"
"
július
október
szepternber
5
12
március
28
1
3
"
február
6
14
12
10
21
"
"
"
"
augusztus
18
21
25
1
24
"
"
"
"
április
november
28
1
október
6
12
3
"
"
március
14
20
26
17
15
"
"
"
1
december
nov~mber
7 I szeptember 3
május
5 I április
3
13
15
19
25
17
"
"
"
"
28
4
október
30 II dece~ber
10
június
1
"
"
A vemhesség. tartama a szélsőségek szerint lónál 330-430 nap (ll hól, szamárnál 335-365 nap (12 hól, tehénnél
240-330 nap (9 hól. juhnál 146-160 nap (5 hól, kecskénél 147-154 nap (5 hól, disznónál 110-136 nap (4 hól, házinyulnál 28--32 nap (1 hól, kufyánál 58-65 nap (2 hól, macskánál 44-54 nap (I'/2 hól.
A kotlás tart a lyukoknál: 19-24 napig, rendesen 21 napig; a pulykáknál:
26-29 napig; aludoknál:
28-33 napig; a récéhnél : (kacsáknál) : 28-32 napig és agalamboknál
: 17-19 napig.
január

I

I

OL.

Növendékállatok
szoptatásí
Időtartama.
Ló- és szamárcsikók
Bárányok ,
Malacok
Borjuk ,
Kecskegidák

3-6
3-4

köbm.
súlya

Takarmányés alomféle

Here, lucerna, baltacim, széna
9

3

~abos bükköny, széna
Oszi gabona szalma
Tav, gabona szalma,
Répá

k ilogr.

onap

állatok betegségére

1 térfogata
100 kgr.
köbméterekben

terményeknek

való

szavatosság.

Az eladó jótáUani köteles:
Lovaknál: Taknyosságért 15, kehességért 15, csökönyösségért 30, buta-csiráért 30, börféregért 30, havi vakságért 3(\, fekete hályogért 30, rozsféregért 30 napig.
Teheneknél : Francia kórságért 30 napig.
Juhoknál: Himlőért 8, rűhért 8, férges tüdönyavalyáért 60, métely és májrothadásért 60 napig.
Sertéseknél : Borsóka-kórért 8 napig.

és alomanyagok

0'85-0'90
100-110
1'40-1'65
6 O-70
9 0-100
0'90-1'00
8O-95
1"10-1'25
1'00-1'10
9 0-100
6 O-75
1'20-1'40
4 5-60
11'40-1'80
58O-630 0'15-0'17

Súlyveszteségea

23

hé

2-21/2
21/2-31/2
2:""""21/2

Különféle takarmányneműek

Réti széna ,
Sásos széna
Sarjú ,

I Az

sűlya és térfogata.

Takarmányés alomféle
Burgonya
Tarlórépa
Korpa .
Buza
Rozs
Árpa
Zab
Repce,

az elraktározás

1

köbm.
súlya
kilcgr.

600-700
480-530
270-320
625-730
625-720
580-620
1400-450
625-730

100 kgr,
térfogata
köbméterek-

ben
0'14-0'16
0'18-0'20
0'31-0'37
0'13-0'16
0'13-0'16
0'16-0'17
10'22-0'25
0'13-0'16

ideje alatt.

Súlyából veszít a be száradás következtében 9-12 hónap alatt a buza és a rozs 1-2o/o-ot,
az árpa és zab 2-30jo-ot,
a hüvelyesek 2-4oio-ot,
a burgonya 8-100jo-ot, a répa prizmában
6-100jo-ot, a széna 8-10o/o-ot, a repce 6-80jo-ot, a lófogú csőves tengeri 8-150/o-ot, a
közönséges
magyar tengeri 7-11o/o-ot, az apró keményszemű
tengeri 5-70/o-ot,
100 kgr.
csöves tengeriröl, a fajta szerint változó an körülbelül 75-90 kgr, szemet lehet morzsoltan kapni.

p
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Atszámítási táblázatok,
1. Papirkorona
Papír-

korona

I

Papír-

Pengő

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000

001
0'02
0'02
0'03
004
0'05
0'06
0'06
0'07
0'08

1

korona

I

1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000

1

átszámítás a pengőre,

Pengő

Papirkorona

0'08
0'16
0'24
032
0'40
0'48
0'56
0'64
072
0'80

10000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000

II

2. Pengő átszámítása
I

~ I

~

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1'1

Papírkorona

•..
~
~

125
250
375
500
625
750
875
1.000
1.125
1.250
1.375
1.500
1.625
1.750
1.875
2.000
2.125
2.250
2.375
2.500
2.625
2.750
2.875
3.000
3.125
3.250
3.375
3.500
3.625
3.750
3.875
4.000
4.125

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Papírkorona

I

.

4.250
4.375
4.500
4.625
4.750
4.&75
5.000
5.125
5.250
5.375
5.500
5.625
5.750
5.875
6.000
6.125
6.250
6375
6.500
6.625
6.750
6.875
7.000
7.125
7.250
7.375
7.500
7.625
7.750
7.875
8.000
8.125
8.250

~I

Papirkorona

~

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

8.375
8.500
8.625
8.750
8.875
9.000
9.125
9.250
9.375
9.500
9.625
9.750
9.875
10.000
10.125
10.250
10.375
10500
10.625
10.750
10.875
11.000
11.125
11.250
11..375
11.500
11.625
11.750
11 875
12.000
12.125
12.250
12.375

li

1

1

'0.0

:::
o>

c,

I

0'80
160
2'40
3'20
4'·480
5'60
6'40
720
8'-

Pengő

korona

I

100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900000
1,000.000

8'16'24'1 32'40'48'56'64'72'80'-

I

papirkoronára.
'0

Papírkorona

12.500
25.000
37.500
50.000
62.500
75.000
87.500
100.000
112.500
125.000
137.500
150.000
162.500
175.000
187.500
200.000
212.500
225.000
237.500
250.000
262.500
275.000
287.500
300.000
312.500
325.000
337.500
350.000
362.500
375.000
. 387.500
400.000
412.500
331
34
425.000
35
437.500
36
450.000
11 1

'0.0

:::

c,o>

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
!ll

II

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Papírkorona

'0

'0.0

:::

c,o>

Papírkorona

.

-

912.500
462.500
73
475.000
925.000
74
487.500
75
937.500
500.000
76
950.000
962.500
512.500
77
525.000
975.000
78
537.500
987.500
79
1,000.000
550.000
80
562.500
81
1,012.500
575.000
82
1,025.000
587.500
1,037.500
83
600.000
84
1,050.000
1,062.500
612.500
85
625.000
1,075.000
86
637.500
1,087.500
87
650.000
88
1,100.000
662.500
89
1,112.500
675.000
90
1,125.000
1,137.500 .
687500
91
1,150.000
700.000
92
1,162.500
712.500
93
1.175.000
725.000
94
1.187.500
737.500
95
750.000
1,200.000
96
762.500
1,212.500
97
1,225.000
775.000
98
787.500
1,237.500
99
800.000 100 1,250.000
812.500 200
2,500.000
825000
3,750.000
300
5,000.000
837.500 400
6,250.000
850.000 500
862.500 600
7,50.0000
875.000 700 8,750.000
887.500 800 10,000.000
900.000 11900111,250.000
1001) 12,500.000
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3. Forgalomban levő papírkorona-bankjegyek átszámítási táblázata.
500 K-ás = 4 fillér, 1000 K-ás = 8 fillér, 5000 K-ás = 40 fillér, 10.000 K-ás = 80 fillér, 25.000 K-ás = 2 pengő,
50.000 K-ás = 4 pengő, 100.000 K-ás = 8 pengő. 500.000 K-ás = 40 pengő, 1,000.000 K-ás = 80 pengő.
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f,"~
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1

'0

Papír-

l'engő

Fontos

~~

tudnivalók:

==.'

Minthogy
125 korona
hagyandók, a 62 korona,
Például 25.545 korona

egyenlő 1 fillér új egységgel, így a 62 korona, 50 f-en aluli. összegek
50 f és ezen felüli összegek pedig 1 fillérnek veendök!
2 pengő 4 fillér. 25.565 korona
2 pengő 5 fillér.
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4, Táblázat a kölcsönök valorizációjának kiszámításához 1914, jan, l-től 1924. dec, 31-ig,
Az
1914

1

1915

1

II

Hónap

1916 -1
1917 1 1918 1
éveknek oldalt megjelölt

II

1000 koronának
értéke
peng

mai
Január

. . . ..

1150,-

1036'04

,.

1150'-

1008'77

, . ,.

1150'-

Április. , . , ,.
Május,

1

338'24

33'82

13'22

718'75

605'26

638'89

294'87

28'05

950'41

766'67

575'-

638'89

261'36

1150'-

934'96

766'67

575'-

605'26

, . . "

1150,-

942'62

766'67

575'-

Június

..",

1150'-

920'-

766'67

Július.

. . . ..

1150'-

920'-

Március,

1922

1

1923

1

1924

b e n:

638'89

Február ...

1

II millió koronának
ö

605'26

I

718'75

1919 1 1920 1 1921
hónapjaiban kölcsönvett

8'85

1917

177'-

13'22

8'78

1643

164'3

25'56

17'69

7'19

1278

88'5

212'96

28'05

24'47

7'42

958

71'9-

575'-

244'68

27'38

26'74

7'32

885

71'9

522'73

500'-

205'36

35',94

27'38

6'32

548

63'9

766,67

479'17

460'-

179'68

35'94

21'70

4'17

295

65'3

I

1

Augusztus.

. ,.

1150'-

920'-

718'75

460'-

460'---

143'75

29'49

17'69

3'48

192

67'6

Szeptember

. ..

1150'-

905'51

718'75

479'17

442'31

103'60

25'-

13'07

2'51

180

67'6

, . ..

1045'45

877'86

718'75

460'-

500'-

76'67

21'70

8'71

2'42

189

67'6

November . . ..

1045'45

864'66

638'89

460'-

410'71

65'71

14'74

6'42

2'52

183

67'6

December.

1045'45

804'20

605'26

547'62

348'48

46'-

13'071

8'71

2'561

177

1

1

Október.

, ..

1
II

r

Évi átlag II 1150'- I

iri

I

I

I

I

I

718'75 I 522'73 I 500'- I 125'- i 23'96 I 13'53
I--T
----r
ul
I
I
11 pengő értéke 1914-ben szeptember haváig 87 arany fillér volt,
920'-

I

4'11

1

67'6

j

329 I

76'7
w
•...•.
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lJtmutaló a Biblia rendszeres olvasásához.
Január

Február

Zsolt.
Zsid~

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

67
4
11
12
101
Z~~lt.
72
"
13
Zsid.
3
Máté
4
5
6
Zs~lt.
9
7
Máté
8
9
10
11
12
Zs~lt.
128
13
Máté
14
15
16
17
A;'. cseL
9
Zsolt.
3
Ap. csel. 10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

I. Pét.

II. 'Pét.
Zsolt.
II. Pét.
I. "
Ján.

Zs~lt.
I. Ján.
II. Ján.
IlL Ján.
Zsid.
Z;~lt.
Zsid.

..

Zsolt.
Jakab

"
Zsolt.
Ap. csel.

"
Zsolt.
Ap. csel,
Máté

"
Zsolt.
Máté

17
18
19
20
21
41
22
23
24
25
26
27
65
28
18
19
20
21
22
78
23
24
25
26
27

2
3
4
5
1
133
2
3
1
2
3
4
28
5
1
1
1
2
3
39
5
6
7
8
9
10
94
1
2
3
4

17
18
18
19
20
21
22
1
71
2
3
4
5
6
7
70
8
9
10
32
86
11
5
12
13
14
15
16
1
99
2

"
Róm.
Zsolt.
Róm.

"
Zsolt.
Róm.
Z~~lt.
RÓ~.
Zsolt.
Róm.

1. 'kor.
Zsolt.
I, kor.

Augusztus

Július

Március

Ap. cseL 15 Luk.
Zsolt.
133 Zsolt.
Ap. csel. 16 Luk.

Jak.
Zsid.
Zsolt.
Márk.

Zs~lt.
Márk.

..

Zsolt.
Márk.
.Ián.

Z;~lt.

Ján.

..

Zsolt.

5
1
53
1
2
3
4
5
6
135
7
8
9
10
11
12
41
13
2
3
4
5
6
73
7
8
9
10
11
12
136

Szept.
.Ián.
Hoseás

Zs~lt.
Hoseás

"
Zsolt.
Hoseás

..

Joel
Z~~lt.
Ámos

Zs~lt.
Ámos

13
1
2
3
4
5
150
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14
1
2
3
143
1
2
3
4
5
6
148
7
8

Április
1. Kor.

"
Zsolt.
1. Kor.

"
Zsolt.
1. Kor.
"
Máté

.Ián,

Ii.' Kor.
Zsolt.
II. Kor.

"
Zsolt.
II. Kor.

3
4
5
6
7
43
8
9
10
11
12
13
76
14
15
28
20
21
1
2
2
3
4
5
6
7
149
8
9
10

Október
Ámos
Abdiás
Jónás
Zs~lt.
Jónás

"
Mikeás

Zs~lt.
Mikeás
N~hum
Zs~lt.
Habak.

Zoi~niás
Zsoit.
Zofon.
Jerem.
Aggeus
Dániel

9
1
1
2
31
3
4
1
2
3
4
106
5
6
7
1
2
3
122
1
2
3
4
1
2
85
3
9
10
1
1

Május
Zsolt.
II. Kor.
Zs~Ít.
n. Kor.
GaL

Z~~lt.
Galat.
Efez.

Z~~lt.
Efez.
Filipp.

K~ioss.
Zsolt.
Koloss.

"
I. Thess.

47
11
12
123
13
1
2
3
4
5
147
6
1
2
3
4
5
103
6
1
2
3
4
1
111
2
3
4
1
2
3

Június
Zsolt.
118
Ap. csel.
2

n.

"
Thess.

"
Zsolt.
Ap. cseL

"
1. Tim.
Zs~lt.
1. Tim.

II. "Tim.
Zs~lt.
II. Tim.
"
Titus
"
Filemon
Zsolt.
I. Pét. .

3
4
1
2
3
48
5
6
7
8
1
2
92
3
4
5
6
1
2
36
3
4
1
2
3
1
82
1

November December
Dániel
Zsolt.
Dániel

"
Zsolt.
Dániel

"
Ezekiel
Zs~it.
Ezekiel

..

Zsolt.
Ezekiel

..
Jerem.
Zsolt.
Jerem.

..
Zsolt.

2
84
3
4
5
6
7
8
89
9
10
11
12
1
2
16
3
10
115
12
14
1
61
2
3
4
6
7
8
29

Jeremiás

Zsoit.
Jerem.

"
Zsolt.
Jerem.

Zakariás

..

Zsolt.
Zak.

..

Máté
Jelen.
Zs~lt.

9
10
11
19
21
23
83
31
32
33
34
35
36
134
37
38
39
52
1
3
50
6
8
9
1
1

2
2
3
4
63

~1
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Templomtisztítás.

számára

rajzolta'. -·Balázsfy~Rezső.

Luk. 19, 41-46.

Nem tudom, hogyan-hogyan se, de I ez, nem is a haldoklás eltorzulás At
nem tehetek róla, még ebben a mai takaró arany porral behintett csillogó
pokol-helyzetünkben sem tud kisza- lepeL Holmi sugallatszerű megérzéssel
kadni belőlem az a gondolat, hogy az sem állok elő. Bizonyságaim vannak,
isteni világterv a magyarságót
a világ- még pedig a legreálísabbak. Ezek: a
történeti gyógyulasos kifejlés és be- Biblia, a törtépelem és az .e kettőnek
teljesülés útjain olyan rendeltetésre egyes szálait egymás mellé párhuhívta el, melynek a maga egyéni, kű- zamba helyező és a kővetkeztetést
lőnlegesen erkölcsi természeténél fogva mathematikai pontossággal megállapító
kőzvetlenül az örök Ige nyomán kell logika.
járnia. Es sajátságos, minél mélyebbre
Az idők teljességet pozitiv alapon
sülyedt még egyre a helyzetünk, mi- előkészítő Zsidóország és a magyar
nél kockázatosabb őrjőngések
járták, n
"rténete, helyzete, sorsa, sokez a gondolat nem menekült el tő
Jmf'
atása, tengernyi szena gyenge vigaszú szivárványo
",
e ése
hasonló és rókon,
nem is lett kopottabb, ne
~. ett ~~ne!l\JR.~n ~~ lényegében teljesen
tépettebb bennem, hanem'
~arl\~l
~~itU~íJrDIfol lag e két, örökösen
a, sebe~, és kelev~n~ek test,:, e~~ erY~ ny1it és titk~ste ;enségek k?z~ éke!t
reszt kovek országában,
ma
Szt ,qn- ~lli. 8e~
IS . Ir rendeltetesenek
. IS
govány terűletén. Itt maradt és .
l~~t~~
A nosnak kell lenni, mely
egyre jobban vár a tudatosság és -'. _. fl' ,«'"1 g ensőbb természete szerint
szolgálat teljesebb fényében felvillanó szellemi és erkölcsi kijegecesedésben
magyar rendeltetés megbízonyosoda- jelenik meg a népek és nemzetek
sára és dolgozik is:érte, - Ne hagyd kőzőtt.
abba testvérem itt az olvasást. Nem
Az óvilág Zsidóországában az örök
káprázat, nem ábránd, nem rögeszme törvényt mint erkölcsi parancsot he-

J
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Iyezte el Isten az egész emberiség
számára a szabadulás Záloga eljövetelének előkészítésére.
Itt, ezen az eldugott hurkekkal és tőrökkel kirakott
földön, a magyarságnak
őrlő kövek
közé szorított életében pedig a megbízhatóság
és hűség eleven
erejét
rejtette el ős csirában az új , Eg és
új Föld legvégső céljának az Ur által
meghatározott időben való szelgálatára
a népek és nemzetek között. Minden
jel arra mutat, hogy Istennek a magvar
becsületre mint eleven valóságra volt
és tán még lesz szűksége
a népek és
nemzetek között a végső diadalomra
s ez alapon volt a múltban - és tán
lesz még a magyar állam bástya
kelet és nyugat, észak és dél kőzött.
Nyilvánvaló is már, hogy ezzel a rendeItetési bélycgével,
a kőzmondásszerű magyar becsülettel áll és ezzel
bukik a magyarság,
mert a magyar
nemzet, a magyar állam is ennek az
ősi Ur rendelte elhivatásnak a temploma. Ennek bizonysága
a magyar
címer keresztje, mely a Jézus Krisztus
megváltása alapján sannak szellemében a nemzeti apostolság tisztének
betöltésére kötelez.
.
De óh jaj rémület:
ősszedőlt
templom?!
'
A hármas halom csúcsáról letört kereszttelegyütt
torzó csonkban maradt
most már örök időkre a magyar nemzet
apostoli kűldetése
is?!
Végleg elbuktunk-e már, vagy még van hivatásunk ? Izrael országa
vagyunk-e
ma, mely szétszóródott
s beolvadt
Asszíriába
samaritánusi
hivatásra,
vagy a fogságból szabaduló s új templomot építő Juda rendeltetése
vár
még reánk a népek között a nemzeti
élet keresztyén viszonylataiban ? Sorsunk betelt-e és az idő, ami még
hátra van, az csak a haldoklónak
végső agóniája, amely után már csak
a halottnak teljeseItakarítása
következhetik?
Vagy pedig egy hatalmas
krisztusi templom tiszti tás és újjáépítés
még tán segíthet rajtunk?
Ez a kettős kérdés mered ma elénk
a maga teljes komolyságában.
A most
elmúlt, a végzetes szakadék szélén a
legveszedelmesebb
helyeken járó magyar esztendő még megerősített abban

al

a reménységemben,
hogy az Isten
csodálatos kegyelme még valamiképen
tartja számunkra ez utóbbinak a lehetöségét. Az az egy azonban bizonyos,
hogy az isteni kegyelem hosszú tűrése
már sokáig nem tarhat.
Krisztus
könnycseppje
a magyar
nemzetért ráhullott már minden magyar
ember lelkére. Minden csak attól függ,
hányan érzik ennek a könnycseppnek
a perzselését
Iényességtámasztásra
a
magyar éjszakában,
jelül, hogy mi
szolgál a mi békességűnkre
? .
Krisztus könnye után ugyan minden
körülmények
között templomtisztítás
következik i de ez szolgálhat új életre,
lehet azonban egy nemzet halálakor
az itélet indokolásának megrázó jele is.
, A kocka még nem vettetett el.- Az
Ur még vár, vajjon használhatja-e még
a népek .között a nemzeti életben a
magyar becsületet, a magyar megbizhatóságet.
Attól függ ugyanis, hogy
felépül-e még a magyar nemzeti apostolságnak a megváltás jelét, a keresztet
viselő temploma:
vajjon megtisztulnak-e itt Krisztus lelke által a Pál
apostol értelmében
vett templomok
(1. Kor. 3, 16-17) és egyetemességben a magyarság lelke a tűz és vér
kőzőtt megjelenő isteni kegyelem meglátogatásának
napjait
megbecsűli-e,
vagy pedig észrevétlenűl engedi tova
tűnni maga felett?!
H. L.

____.>~~~____.>~____.>
Kegyelem.

Először sirsz.
Azután átkozódsz ..
Aztán imádkozol.
Aztán megfeszíted
f(örömszakadtig
maradék-erőd.
Akarsz, egetostromló akarattal S a lehetetlenség konok falán
Zúzod véresre koponyád.
Azután elalélsz:
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz.
Utoljára is tompa kábulattal.
Szótalanúl. gondolatialanúl
Mondod magadnak:
mindegy, mindhiába:
A bűn, a betegség, a nyomorúság,
A mindennapi szörnyű szürkeség
Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés!
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Sakkor
- magától - megnyílik az ég,
Mely nem tárult ki átokra, imára,
Erő, akarat. kétségbeesés.
Bűnbánat - hasztalanul
ostromolták.

Ö
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Akkor megnyílik magától az ég.
S;egy pici csillag sétál szembe véled.
S olyan közel jön. szépen mosolyogua,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.
Akkor - magától - szűnih a vihar.
Akkor - magától - minden elcsitúl,
Akkor - magától - éled a remény.
Alomfáidnak
minden aranyágán
Csak úgy magától - friss gyümölcs terem.
Ez a magától:

ez a Kegyelem.
Reményik

Sándor,

Új reíormácíő,
A mai világcsőd lényegében ugyanazt a képet mutatja, amit Rómának
bukása és a kőzépkor
összeomlása
tár elénk. A forradalom útján erőszakoskodó szabadítás
kisérleteivel
ma épúgy találkozunk, mint a jelzett
két jdöszakban s az eredményez
úton ma is épúgy pokolibb pokolba
omlik, mint a történelemnek említett
korszakaiban.
Valamiképen
badulni a mai
megkötözöttség
szennyes
ságaiból, a nemzeti, eg
s társa
dalmi élet rettenetes
. gaibfilk
világtörténet szigorú f v~'n S'i~ge
szinte parancsoló hat tozott 'ii~gal si~ongia ~ele a mai él
ö~é~y.Dl\1?e
a szot: Itt nem segít
m'hit
egy a megváltásról szóló
om
alapján álló, Krisztus lelkének eleven
erejével ható és gyógyító új reformáció.
Az UJ reformáció természetesen
nem lehet a még négys?:áz év előttinek
az utánzása, vagy lemásolása jannak
teljesen a saját talajából, a mai kényszerüségek
és szűkségképeniségek
helyzetenergiáiból kell fakadnia.
A keresztyén
vallási reformáció
elhivatása minden válságos
időben
az, hogy áttőrje azokat az akadályokat, amelyek miatt egyrészről egy-egy
korszaknak egésze a maga kűlönbőző
viszonylataiban az élő Istennel való
kapcsolatát
elveszítette,
másrészről
pedig, amelyek ezzel kapcsolatban
előidezték azt, hogyakultúrnépek

Helyzetünk ma a tényekre nézve
keresztyén vallási vonatkozásban egy
vonalnyival sem jobb, rnint volt a
XVL század elején jegyetemességben
ma a világ még jobban elveszítette
Istenét,' mint négyszáz évvel. ezelőtt.
Ezért van a nagy világbaj. Es emiatt
van szűkség ismét olyan nagyarányú
isteni munkára, amelynek fő feladata,
hogy megszűntesseazokat
az okokat,
orvosolja azokat a bajokat, amelyek
az egészséges és boldog élet forrását
zárták el, amelyek elvették tőlünk kű-

~

r:
Luther mint reformátori
-

Bauer K. festrné~~e

egyéniség.
után. -

lönös módon az Istent és bele vetettek bennünket ebbé a mai világnyomorúságba.
A XVI -ik század reformációjában
első sorban is dr. Luther Márton és
reformátortársai a maguk isteni kűldetését teijes mértékben elvégezték.
Megszüntették azt az akadályt, amelyet
a római egyház rendszere gördített
az elé, hogy a bajok az Istennel való
élő viszonyban orvosoltassanak
s az
emberi élet továbbfejlése
a nemzeti,
őnmarcangolásában
a végpusztúláshoz
társadalmi, művelődési
és gazda~ági
kőzelálló
örvénybe szakadt bele' az élet különböző ágazataiban az Elet
élet.
örök törvényével ősszhangzásban
me3*
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hessen végbe. A XVI-ik század reíor- a romlások és világveszedelmek hamis
mációja egyrészről új teremtési kor- sínjeire , siklatta áto A krisztusi lélek n
szakot adott a világtőrténelemnek,
erkölcsi szabadságával,
az evangélioms
másrészről pedig örök kincs gyanánt ban gyökerező lelkiismerettel meg- II
rakta le az emberi nem továbbhala- induló újkori művelődést
és társadalmi
b
dása megakadásának 'időpontjaira a, életet a nibelungeni varázssapkával a g
megváltás valóságát hozó keresztyén- fejükön a váltóknál
álló Antikrisztusok
r
ség rendszerét és az Isten szerint az élet isteni fundamentumáról az új- s
való új élet hitelveit. Rómával sa pápá- kori haladás, a szabadság megtévesztő
t
val 'azért már az új reformációnak kőz- jelszavai alatt áthamisították
az emberi e
vetlenül nem lesz dolga, elvégezték ve- ész és hatalom istenítésének területére,
Q
lük a maguk feladatát már teljes alapos- ahol az Ur lelkének kiszorításával ez e
sággal és sikerrel elsősorban is Luther, a meghamisított szabadság az önös é
azután Kálvin és a többiek úgyany- emberi természet zsarnokságává
lett. Ti
nyira, hogy amennyiben
a római Igy jutott a világ a meghamisított
I
katholicizmuson belül a XVL század- szabadság zászlói alatt a legkegyetb
beli reformáció után valódi megúju- lenebb Bálvánvistennek,
a bűnős em- r
lásí s űjjászűletési.
tünetek mutatkoz- beri természet féktelen önkényének
c
tak, azok mind annak a "sola fide" és az elnyomása alá. Igen ott, ott, a sok t
"solo 'evangeliov jelű hatalmas korsza- szívben, a sok lélekben ülnek a rétt
kos teremtő szellemnek a gyümölcsei tenetes zsarnokok, kik isteni tekint
voltak az - evangeliom szellemének télyt, örök törvényt ma Ismerni nem é
erősebb érvényesülésében
és Jézus akarnak s így ami idönkre egyetlen
'
útjainak a szociális problémák terű- zsarnokként ültek az emberi életnek
'
letén való keresésében
és követé-Ilegtünd. őklöbb nyilvánulásaira s halá.lt
sében. Amennyiben Róma rendszere szórtak onnét. ahol a gyermekes ábútjában fog állani az új nagy egye- ránd virágnyílást és gyümölcsözést
temes keresztyén
megújulas
világ- remélt.
szabadító feladatainak, Róma őnmaMás tehát nincs hátra, - minthogy
gától kénytelen lesz alkalmazkodni az az eljövendő új krisztuslelkű reforeljövendő új reformáció, korszakos mációnak a zsarnokok fejedelme, a
szellemáramlatához.
bűnős emberi természet , a mi retteAzt a kérdést, vajjon az új refor- netes nagy betegségünk, azegyél1i
mációban az életújulas
minő útakon és világkatasztrófák ős oka ellen Isell
és eszközökkel fog végbemenni, annak felvenni Krisztus vezetésével a kűzmeglátása világítja meg előttünk, hogy delmet, Elméletekkel, szép beszédek.'
a legutolsó kerszakos-európai szellem- kel, szervezkedési kisérletekkel, nemés életújulás után miképen követke- zet és világboldogító erőszakoskodázett be a keresztyén látszatú művelt- sokkal, káprázatos kieszelésekkel ma
ségnek mai rettenetes csődje.
semmire nem megyűnk. Az emberi
A XVI-ik század reformációja ret- rnűvelődés,
a társadalmi élet ügye
tenetes szellemi, erkölcsi, nemzet- és minden vonatkozásban ma egy ponton
társadalom-életi
összeomlás,
nagy megakadt. Es ennek a megakadásnak
, világcsőd után új teremtési korszakot oka legkiemelkedőbb mérvben nem
hozott az emberélet összes terüietein ez vagy az a rendszer, ilyen vagy
megnyilvánuló
egyetemes és hatalmas olyan szervezet, ebben vagy abban
megújhodásra.
Az új teremtés útjába való értelmi elmaradottság,
hanem
azonban az Antikrisztus különböző egyetemességben
maga az ember.
alakban és váltakozó mezben megint A kontinens és Amerika világcsődje
csak odaállott.
nyílvánvaló, a legmélyebb gondol-/
A külső 'és belső ellenreformáció a kodók ezt már hangosan hirdetik.
maga kűlönbözö
elemeivel és eszközei- Ilyen megakadas többször is volt az
vel a krisztuslelkű reformációnak az emberiség történetében,
de utána
életbe belerobogó újember-vonatát
a sohasem. a: nihil, a semmi, vagy elmaga eredeti életvágányjéról
ismét posványodás, hanem mindíg a hatal-,
,
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mas megújulas következett.
Jobb vi-I
szonyokhoz pedig jobb emberek kellenek. Fellendülő, minden vonatkozásban normális élet csak új emelkedő
generációk által lehetséges.
Az új
reformációban
önmagától természetszerűleg elénk álló
világprobléma
tehát, amely elől kitérés nincs: az
embernevelés mint hrisztusi világmisszió
az ok és okozati összefüggések összes
egyéni és társadalmi, magán és közéletbeli feltételeinek és követelményeinek a fe/kutatásával
és megadásával.
Európa élete összes vonatkozásaiban
különösképen ott áll, hogy itt már
más nem használ, mint a továbbhaladásra óvni azt, ami még óvható, menteni azt, ami még menthető,
gyógyítani azt, ami még gyógyítható és az
új élet nemes gallyával beoltani azt,
ami csak megnemesíthető : a többi nyílvánvalóan
úgy is elpusztul, megég a
világtűzben.
Az isteni világkorrnányzás
kényszerrégiójába jutott bele most az emberiségnek a műveltsége
alapján uralkodó
I1l1ellllelI11eIl11ell1le'".e.lI.elll'

része.

Kénytelen

lesz egy új terem-

tési korszakban Istennek újból munkatársává
lenni a végső megdícsőűlés
szolgálatában.
Az új reformációnak

lsten kegyelmében
és hatalmában
gyökerező
munkája ott folytatódik,
ahol azt az erkölcsi I szabadság és
szellemi nagykorúság
világának úgy
egyéni, mint társadalmi
vonatkozásukban való megteremtésében
az újkori Antikrisztus rombolása megakasztotta.
Ennek
az új reformációnak
gondolata is Wittenbergből pattant ki
akkor, amidőn ott Wichern
János
Henrik, a belmisszió' atyja 1848-ban,
az új megváltást hirdető Marx Engelsféle kommunista kiáltvány kiadásának
évében, annak az ezernyi keresztyén
feladat
és munka
összehatásának.
központi szervezetének
az eszméjét
mondotta ki, melynek eredménye:
a
maga helyén mindenütt lsten akarata
szerint helyt álló, megváltott ember.
Kételkedel
? Megvagyon írva: "Istennél
nincsen. lehetetlen
dolog".
(Luk. 1, 37.)
H. L.
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A nagy kazánfütő.
Luther (uisszclépue} : .De holnap
újra szítom a tűzet" ...
Madách: Az ember tragédiája falanszter
jelenetéből.

Zúg a Falanszter.
Vészt bőg száz szelep,
Sikítnak izzást fújtató szelek.
~ gépkerekekben már rémes a forgás
Es csattog a gépszíj, a rabszolga korbács.
Csikorgva nyöszörgnek
bomlott eresztékek.
Őrült kohó~ban veszett tűzek égnek.
Vad lángbetük írják a véget a véget!
Az irdatlan kazánba'
Bömbölve forr a láva,
Szikra sriszeg és sír a salak,
Gyehenna gyúlt meg a katlan alatt.
Fölkelt a vész és nincs ki uisszaűzze.
Egy ember áll ott és - még rak a, tűzre
S néz a hirontá sziporka-rajokba;
S a tűzvarázs az arcát beragyogja.
És robbanásig lázad már a katlan.
A Fűtő ott áll megmozdíthatatlan,
Szá» mohó mágja nyelve rásziszeg O helyén áll s szítja a tűzet._
Mikor sötétben bujdokolt a Hit:
Látta a Pokol pásztor-lángjait;
Látta a Sátán hazug örök mécséi
Es szólt a Fűtő: "Ne légyen sötétség!"
Csóvákba csavarta a lelkek tiszta lángját
S a Fárosz-Iényre elhamvadtak a máglyák.

~s lőn világosság
és lőn meleg.
Es jöttek bőjti, tisztító szelek.
Hamuba haltak trónok, tiarák
S ott állt elszántan a gyujtó barát,
Egy világ kevés volt, hogy uisszaűzze,
Megállt szilárdan
és - rakott a tűzre-o

Nem félt a vésztől. Nem foghatta máglya,
Az ő tüze a csipkebokor
lángja:
Az ő kohója: Dániel kemence;
A füstöIgése: tiszta Abel-oltár;
Pünkösdi igék kettős tűzes-nyelve
Illés-szekér
és lángirású
zsoltár;
- Az ő mécse az örök-égő Élet;
Zsarátnoka
a tudás melegsége,
Ott lobognak az örök fényességek;
Az evangyeliomnak
teljessége.
Szövétneke:
a Szellem égi lángja
A hittel élő lélek szabadsága
Egyetlen nemes, termő ős-elem:
Emberszeretet,
Istenfélelem';
Igazság, élő, tnely nem o ltható ,
Egy szeni új, örök Reformáció!
Vérzápor verte. zord szél ráfuvalt:
A tiszta láng hamvába sohse' halt,
Sújthatták átkok, vérnászok,
babonák:
A lángoszlop csak lobogott tovább.
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A tűzőrzők elomlottak lesújtva:
Olthatlan láng volt, Isten lelke fújta.
Es üszkök ormán, pernyéh özönéből
Kiragyogott
a nagy Fütő szeméből,
S, jöhel száz vésszei vemhes fergeteg,
O mindig áll s - szítja a tűzet!

*

S most, egy szélmarcangolt

oltár felelt
Itt állunk romon: osztályos felek;
Elcsuklolt lelkek, honnymarta szemek;
Koldussá fosztott, csonka életek,
Kihiilt kazánnak
csüggedt őrizői
És nem tudunk az új próbáig nőni.
Jövőnkben
egész pogány- falka ingai
S egymás ellen gyújtsuk oltárainkat?

És
futnánk, testvérharcba
állani
Egy testamentum tanítványai?
tiszta lángnak,
l Most, most kell hinni, Jönni
A tűzből megszülemlő új világnak!
Jővel, nagy Fütő, lánggal prédikátor!
Szent tűz sáfárja, örök Reformátor!
Tiz oltáron, de egy tüzet rakunk;
Tiz sátorban, de egy hiten vagyunk!
Mert protestáns lett most minden magyar: Egy világ ellen együtt protestálunk
Aki magyar: együtt a szívünk - vállunk.
De mig így nem lesz egy hitünk, hazánk:
Mi addig szítjuk, fütjük a kazánt!
Nem

tehetünk

máskép!

Itt állunk!
Szilágyi
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Dezső
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Franeke Hermann Ágoston_
-

Halálának kétszázadile

Isten csodálatos útjaira vetődik tekintetem, amidőn ugyanabban az év~
folyamban kell Luther lelke evilági
temetőjében a sírokból életet előhivő
isteni kűldőttről halálának kétszázadik
évfordulója alkalmából megemlékeznem, amelyben az új reformációról
kellett írnom. A ma parancsának kapcsolódásában
azzal az idővel, amelyben Franekenek
jönnie kellett, az
isteni gondviselésnek a segítő kezét
veszem észre annak a sűrű ködíátyolnak az ellebbentésére, amely eltakarja
a vallásos élet holtra dermedésének
szomorú valóságát a hítélet önámításai
és evilági kápráztatásainak
közepette.
Franeke Hermann Agostont akkor
és oda állította az Isten, amidőn és
ahol az első nagy őrlállóra volt szükség, hogya XVI-ik század reformációjában rejlő elevenség, mindenek fölött
Luthernek szeretetben
munkás-,
az
Istent a világban tapintó hite a világ-:
történelemben mint a gyakorlati életre
ható, embernemesítő tényező valóság-I
gal fennmaradhasson
és a későbbi
világtörténeti stációknál a világ elkeresztyéntelenedése
idején egy új
korszak sajátságos követelményeinek
megfelelően hatalmas erővelfellobanjon.
Az ellenreformációnak
egyrészről
kívűlről, . másrészről
pedig belűlről
ható pusztításai letarolták a lelkek
véglegesen diadalmas virágíakadását
és gyümölcsözését a teljes egyetemes
életújulás, egyéni és társadalmi gyógyulás lehetőségének a biztosítására,

évfordulója alkalmából. -

I

mely a XVI-ik század reformációjával
már megkezdődött, lendületet vett és
továbbfejlődéséveI
egy lelkületében,
erkölcsében nagykorúbb, emelkedettebb nemzedék teremtésére volt hivatva.
A' harmincéves háború Európára
meghozta mindazt az elzűllést, sülyedést, nyomorúságot, amelyek a tömeggyilkolásnak és tömegrablásnak
elkerülhetetlen velejárói. A reformáció
szellemi kincseinek, az evangéliom
igazságainak az eljövendő századokra
való megtartása céljából oszlopcsarnok
építése, a XVI-ik század apostolian
keresztyén megújhodásának
az evangeliomi egyház gerince gyanánt annyira
szűkséges
tanbeli leszőgezése
és megállapítása ama későbbi lelkek számára,
akik már nem is ére zték a termelő korszak eleven erejét, szentlélek-hatását,
egyrészről az őnigazság
kényelmes
menedékhelyévé,
másrészről
pedig
a maghüvelynek az életesírával
való
azonosításává vált, mely a gyakorlati
élet keresztyénségében csak kopárságot, terméketlenséget hozott.
Az apostoli korszak után a világtörténelemnek legistenibb szellemmüve,
a XVI-ik század reformációja csőd
előtt állott. A kívűlről
támadó ellenáramlat ismét csak az emberihatalmat és földi dicsőséget állította az
isteni helyébe, a belülről az újkor
keresztyénségéneknélkűlözhetlenrendszeréért vívott szellemi harcok folyamán és következtében pedig sok sok

szőrszálhasogató írástudó és farizeus
Krisztus gyógyító és építő munkájának
a végzése helyett a Mózes székébe
ült bele s ott ámított a önmagát az
igazhítüség boldogságával
és onnét
állta útját azoknak, akik arra lettek
volna hivatva, hogy az életük vigye
be őket az Isten országába. (Máté 23.
2-13.) Egy egészében emberileg jobb
generációnak születése tehát féluton
megakadt.
A XVII-ik század második felében

I
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urához vezérlő édesatyja tudjon lenni.
Istennek ez a választottja,
ez az új
nagy őrt álló és útmutató
a benső
embernek Isten képére és hasonlatosságára formálásában:
Franeke Hermann Agoston volt, aki Franeke János
ügyvéd, és Gloxin Anna
szűlőktől
1663 márc. 22-ikén Lübeckben
szűletett.
'
Lelkének táplálálója
már gyermekkorában a Biblia volt s a vonzalma
a szent könyvhöz
csak fokozódott
akkor, midön a pietizmus
atyjának,
Spenemek
indítására megindult az a lelki
mozgalorn,
mely a szőrszálhasogató
viták és a
kűlsőségekben

nyilvánuló

festett keresztyénség
helyett az igaz vallásosság ős
forrásához, a Bibliához való
visszatérést
hangsúlyozta.
Franeke volt ebben a körben a legnagyobb,
akit
Isten azzal a különös k~gyadománnyal
ruházott
fel,
amellyel a nevelés hibáit
felismerte és alkalmas volt
személyes ráhatással a belső
embert nevelni a rábízott
lelkekben. Az Isten lelkétől ihletett keresztyén pedagógus volt Franeke. akinek
az életében
a Collegium
philobiblicum (a Biblia barátainak
szővetsége],
a
Iűneburgi s hamburgi lelki
élmények és tapasztalatok,
a lipcsei és erfurti kemény
harcok, - melyek folyamán
orthodox ellenfelei, midőn
eretnek után szimatoltak s
a nevére érkezett csomaFraneke Hermann Ágoston.
gokat a városházára vitettek, azokban
csak
újtestamentumot
találtak,
több kegyes lélek mellett különősen mind-mind
csak eszközök
és utak
egy édes atyját korán elveszített árva- voltak ahhoz, hogy az Isten öt Halleba
fiút választott ki az Isten arra, hogy vigye s ott megalapítsa
a világ legkegyes, vallásos légkörben
eltőltött hatalmasabb
nevelő intézetet, az előgyermekség után már kora iíjúságászőr pusztán
árvaháznak
tervezett
ban egy napon kegyelmi vonzasból "Franckesche
Stiítungen't-ben,
az élő
az egész életére döntő elhatározással
hit eme legcsodálatosabb alapításaiban.
úgy az Isten, felé fordúljon, hogy a
Az a mű, mely abból a Franeke
menyei Atyjával kötött szővetségben perselyéhen
1695 elején lelt 4 tallér
ezer . és ezer; gyermeknek
az Elet 16 garas ból a nagy nevelő mester
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saját lakásán keresztűl, majd bérházon I mek hálával Franekera
tekint, aki
át addig a hatalmas nevelő telepig midön
balkezét
áldólag az egy!k
jutott, melyben kűlőnbőzö
épületek- gyermek fejére teszi, a jobbjával Eg
ben a nagy alkotó halálakor (1727 jún. felé mutat.
8) az árvaházban 100 fiú, 30 leány,
Hogyan örökítsük meg 'Francke elaz elemi és polgári iskolákban 1725, költözés ének kétszázadik évfordulóa latin iskolában 400, a pedagógiumját? Nem tehetünk mást, minthogy
ban 82 növendék, a tanítók száma belenézünk a mi sötét éjszakánkba
a felügyelőkkel együtt 193 volt, amely s nézünk, nézünk a messzeségbe, míg
intézethez a Canstein-féle Bibliater- megpillantjuk
Franeke
sírja felett
jesztő s a misszionáriusokat képző in- ~z onnét kilobbanó örök lángot ...
tézet csatlakozott, több mint emberi Es a vasszekér által az ingoványba
alkotás, Franeke hite által Isten te- hengerelt kialudt fáklyankat
felveszremtő műve volt. Leghívebben ezt szük, meggyújtjuk e lángnál és memagának Franekenek a főbejárat előtt gyünk vele előre, amerre maga Isten·
álló szobra fejezi ki, melyen két kis gyer- visz bennünket.
H. L.

A hordozható Istenháza,
Történeti
-

A "Luther-Naptár"

elbeszélés.

pályázatán jutalmat nyert pályamű. Irta: Kesztyiisné Balogh Margit. Jelige:

Erdő koszorúzta, vén hegyek között
mcssze magaslik a Kilátó kopasz
csúcsa; rajta, mint őrtorony látszik
egy magányos jegenye-nyárfa. Három,
eléggé kényelmes ágára karvastagságú
száraz galyakból valóságos fészket
készített valaki, hajlós fűz és fiatal
náddal kötözve össze a kényelmes
ülőhelyet.
Pirkadó hajnaion szálas, magyar
legény iparkodik az alig járható cserkész-utakon előre; a meredek, harmatos, füves hegyoldalon játszi könynyedséggel veszi szerpentin kanyargással útját mind feljebb és feljebb.
Ahogy a nyárfa alá érkezik, lehúzza
rogyós szárú csizmáját, vállára dobja
füles húzóját
előbb egymáson átfűzve
úgy, hogy egyik elől lóg, másik a
hátára kerül, a kopott szeredás mellé.
Neki rugaszkodik a sima faderéknak
és mókus módon hamarosan felkuszik
a targalyból rótt pihenőre. Szemét
komolyan hordozza végig a tájon,
fürkészve néz az észak-keleten húzódó
völgykatlanba
: majd a nap ragyogó
sugárral, ahogy végig világít az egyetlen, erről felől járható, széles uton,
megnyugodva. gu??aszkodik ös~ze és
kellemes baritonján
halkan enekel
dicsőséget
a magasságos menny felé:

IIS01 oriens."

"Óh, felséges Úr, mi kegyes Istenünk ...
Vajjon kire les, vajjon miért kémleli
állandó kitartással az utat embernyi
ember létére kora hajnaltól kezdve?
Már magasan jár a nap, a fák árnyékai mind kisebbekké válnak, majd
lassan keletre hajolnak át és újra
nőnek; a Kilátóra nehézkesen. fáradtan a vénségtől,
hosszú gyaloglástói,
szakadozott
ruhájú,
öreg vándor
igyekszik. Ráncos bőrét kicserezte az
idő viszontagsága, de boltozatos homloka Isten belénk lehelt lelkének parányát sugározza, okosság, szelídség,
tanultság ragyog két szeméből. Amint
a nyárfa alá .ér, rátámaszkodik
görcsös botjára és szava megrezzenti a
fenn őrkődőt :
Nem látsz a Susogó-völgyben
porfelhőt?
.
Kinyúl a legény alakja az ágon,
tünődve néz jobb fele, de megrázza
fejét:
,
- Minden csendes.
- Pedig jönnek, kétszázan, jezsuiták vezetik a zsoldos katonákat.
Lent terem hamarosan a földön az
I őr~ödő, szorosan oda áll a vén ember
ele.:
- Ki vagy te, hogy rémhirrel kőII

-
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zeledsz a békességes tűréssel szenvedők szomorú tanyája felé?
- Egy a sokat sanyargátottak közűl.
- Nekem nem szabad hinnem senkinek itt az őrhelyemen,
bizonyítsd
hozzánk tartozandóságod.
Kopott bibliát húz elő szegényes
tarsolyából az idegen és könnye végigszánt az arcán
amint látja, hogy
meghajol a büszke tartású fiú és remegő hangon, örömmel köszönti:
- Lelkipásztor vagy uram, óh, de
jókor jöttél!
Isten vezérelt eddig utamon,
hogy sem vadállatok engem, a véd-

A hallei Franeke-féle

telent, fel nem faltak, sem üldözőink
kezébe nem estem. Most vezess fiam
falutokba, nincs vesztegetni való idő,
tovább kell- indulnunk még ez éjjel,
reggelre por és .hamú jelzi hajlékotokat csupán.
Egetnek,
pusztítnak.
rabolnak az idegen fajtájú jezsuták,
térdre kényszerítik' és bálványmódra
csókoltatják a feszületet az evangéliom híveivel, kik a Megváltót lélekben és igazságban imádjuk.
Megindul a legény, mutatja az utat,
segíti előre a törődött lelkipásztort.
- Hamar haza érünk s ott megpihenhetsz atyám.

-

Látod, pedig de szép volt, mikor
az evangéliumi hit a maga fényességével eljött hozzánk. Attértek a faluk
népestől,
papostól
egyűtt és a templomok fehérekké váltak, símákká és
. ciráda nélkül .valókká,
Ahol én éltem,
Istent szolgálva, ott felesek lettünk.
Egyik hit papja vasárnap délelőtt, a
másik hit papja vasárnap
délután
dicsérte az
népével egyazon templomban a Gondviselőt s hogy panasz
ne legyen, még a vasárnapokat
is
úgy osztottuk be, hogy hol mi, hol ők
kerültek
délelőttre,
ne mondhassa
senki, hogy meg volna rövidítve.
A
<,

ő

intézetek

főépülete.

római hitűek
tiszteletben
tartottak
minket, mi is megbecsültük őket. Es
ime, , jöttek ránk a jezsuiták. Idegen
faj, más nemzet, más érzéssel, hoztak
vért,
könnyet,
haragot,
bújdosást.
Tetszik az Urnak próbálni minket és
sanyargatni hosszú időn át.
Lassan elérték az első házat, mely
a nagy nádtető alól tisztán mcsolygott
az érkezökre
és liliomarcú leány szaladt a fiú elébe:
- Hamar megjöttél Áron. Baj van?
- Veszedelem a népnek és boldogság nekem.
A lelkipásztor megütközött :
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- Nem volnál egy a te hittestvéreiddel? Ami nekik fáj, mosolyt von
ajkadra? Nem értelek.
Pedig mégis úgy van, Három
éve jegyesem ez a leány,
de nem
lehet feleségem, mert nincs közöttünk
lelkipásztor, aki összeeskessen minket.
Menekülnünk kell, de visszük a templomot és esküvő lesz benne, amint
felállíthat juk, legelőször.
Már egész embertömeg vette körül
hármojukat,
az asszonyok és férfiak
ősszesereglettek.
A leány kérdőn fordult Aronhoz:
- Hogyan? Mit beszélsz?
- Prédikátort küldött Isten nekünk,
nem leszünk pásztor nélkül való nyáj,
Erzsébet.
- Prédikátor?
- pillantott rá Erzsébet és szeme csillogón felragyogott,
de aztán fehérre vált kipirult arca és
fejét kissé lehajtotta a föld felé: az
ismeretlen boldogság félelme szaladt
át dobogó szivén,
Komor arcú, ötvenes férfi lépett
ki az emberárból.
a biró, Kovács Imre:
- Szabó Áron elhagytad őrhelyedet,
ismerlek, ok nélkül nem tetted azt,
jelentsd rni történt.
- Majd ő beszélni fog, - mutatott
az ősz emberre az ifjú.
- Péter Dávid vagyok - kezdte
a zarándok, ---: az üldözött nyáj űldözött pásztora, síetve jöttem Szabadiba, hogy tudassam
veletek, itt
vannak ellenünk haddal, fegyverrel
idegen érzésü [ezsuiták, A Gyaloghegyen elébűkkerültem,
én hivtam le
Kilátóról az őrt, hogy mielöbb hozzátok érhessek. Mire az est- hajnal csillag
fenn virraszt nyugaton, nekünk messze
kell távozni már.
'
- Isten vezérelt hozzánk, prédikátor
nélkül való néphez, légy üdvöz nálunk.
- Béke veletek.
- Testvéreim, gyorsan a templomhoz, legelső, hogy kocsira felrakhassuk j
~z asszonyok
házaikat
űrítsék
ki,
Aron siess vissza a Kilátóra, mire
alkonyul, uton leszünk Sziklavár felé.
Ott nem talál ránk az ellenség.
A biró erélyes rendelkezésére mindenki dolga után látott. Az asszonyok
csöndes .sírással szedégették
össze

I

szegényes holmijukat. Áron megfogta
Erzsébet kezét, és hosszú léptekkel
rótta ismét utját a jegenye fa felé, a
férfiak pedig sietve vonultak a parányi
házak közötti kis térségre és levették a kalapjokat egy nagyobb faépület
előtt.
A templom! Régi idők talpas temploma! A hordozható lstenháza ! Ma
idegen fogalom, de úgy volt régen,
porrá vált őseink eme szomorú idejében, mikor tüzhalállal
irtották az
evangéliom hü követőit, akik csak az
élő és megelevenítő Krisztusról akartak tudni, ő benne hinni, amint az
Isten kegyelmét látó, megtapaszfaló
reformátor, Dr. Luther Márton hitt
benne, amely hitével az apostolok
korának
keresztyénségét
hozta el
közénk,
Moét Szabadi néhány száz férfia leemelte a templomtetőt négydarabban,
a falak támasztó
gerendáit egyenkint
kocsira rakták, az egymásba pászoló
eresztékeket széfválasztották
s ime, az
egyszerű asztalszerü oltárral és katedrával együtt három kocsira felpakolták,
még mielőtt a nap búcsúcsókkal !ávozott volna, az ő kincsüket, az Ur dicsőségére emelt faházat.
Mire a százados juharok elnyelték
az égről aláomló utolsó Iénysugarat,
a Susogó völgyből kibontakozott mintegy száz-százötven
főnyi zsoldos katonaság és Kilátóig vitte a vakbuzgó
szerzetesek
ajkán
csendülő
"Ave
Mária" foszlányos dallamát a langyos,
esti szél. .
Szabó
Aron lekúszott a fészekből
és szaladva csörtet a falu felé. Lihegve'
ért a fakunyhók közé:
- Itt vannak? - sikoltott Erzsébet.
- Hosszú soruk vége nem is látszik még, egy óra alatt beérik Szabadit, - uiságolta Aron.
!..-- Kocsira
asszonynép,
férfiak a
marhák után, iriduljunk, - vezényelt
a biró.
A kis falú sokat próbált népe ment
a hegyek közé, beljebb vitte magával
a templomot.
Ahogy elhagyták
az
utolsó' házat, könny csordúlt a legerősebb férfiak arcára is, de Péter
Dávid érces szava új erőt adott ellágyult szívüknek:
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- Velünk az Isten. A pokol kapui
sem fognak erőt venni rajtunk, mig
karjával magához ölelve tart bennünket. Miért sírtok, mint az asszonyok?
Az Úr gondot visel az ő népére,
amerre megyűnk, ott is találunk űditő
vizet, az erdő vadja táplálék lesz nekünk, a zöld pázsit legelő barmunknak. Nem jobb-é menni az ismeretlen
tájra, mint engedni, hogy a jezsuiták
gyülölete zúgjon templomunkban
ellenünk.
És úgy megcsendesedett
háborgó

hagyott falut siratta, újra megnedvesedett, de most az örömtől. Mert
olyan sirósak voltak a régi asszonyok.
A Csörgö-Iorrás
mentén, amint felértek a meredek hegyoldalra, Kovács
Imre megállította a kis csapatot.
A
lovakat kipányvázták
és amig a marhák legeltek körülöttük, leheveredtek
a zöld fűre a menekűlők.
Mire várunk
biró uram? emelte fel sürgető szavát Áron.
A gondoktól megaggott férfi szánakozva nézett az ifjú arcára:

Ég a falu I Imádkozzunk!
-

A IILuther-NaptárlJ számára

lelkük.
Erzsébetnek
Áron
meg-megérintette gyöngéden a kezét s azt rebegte
halkan:
- . Ugy-e
mondottam,
megsegít
minket a Mennyei Atya?
Erzsébet ilyenkor szeliden, szégyenlősen félre fordította lángba borúlt
arcát a legény izzó szeme elől.
Az anyák is megnyugodtak lassan.
Amint keblükön
melengették
kicsinyeiket, boldogan gondoltak rá, hogy
lesz már, aki megkeresztelje gyermekeiket jés szemük, mely~előbb;az
el-

rajzolta: Balázsfy

Rezsö.

-

- Majd meglátod Áron.
- Ha legalább énekelhetnénk.
Közel vagyunk
nagyon
még
I fiam, rázta meg a fejét.
Csöndesen
terítgeté a hold ezüst
fátyolát végig a tájon, a tölgyek ágára
sugárhintát
kötött, a csalogány
rákezdte
szerelmes
énekét a völgyi
pagonyban s már egy órája pihent a
falu népe.
Egyszer kelet felől idegen világosság
derengett át az éjsz akán, a biró talpra
pattant, mind felugrottak a többiek is,
még - nem értették,
mi az? új nap
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támad-c
kelet felől? De arnint egy
magasabb lángoszlop felcsapott az égre,
sokat gyötrött szívűkre ráesett a fájdalom:
- A falú ! Felgyujtották l
'péter Dávid csak ennyit mondott:
"Eg a Ialú ! Imádkozzunk!"
és összetette két kiaszott kezét és arcát a
csillagos mennyboltra emelte fel:
- "Mi-Atyánk ki vagy a mennyekben.,
Imádkoztak; mig csak el nem halványult a tűz fénye, még fel-felcsapott egy-egy kései láng, aztán csak a
milliárd csillag rezgett az éjjel végtelen magányában,
Elvégeztetett, - jajdult a férfiak keserű szója.
- Igy volt megírva, - vigasztalta
népét a prédikátor,.
Felszedelőzkődtek újra neki indultak az éjszakai vándorlásnak,
most
már csüggedten leszegtek homlokukat;
mégis mégis fájt a kicsi falú pusztu-

zatra, az azurkék égre, melyen feltetszett a hajnali nap, függesztették
szemüket s felzúgott ajkukon a gyönyörű zsoltár:
- Az Isten a mi reménységünk,
Midőn reánk tör ellenségünk ...
S mig az ősz prédikátor
sírásba
fp.1t hangon végezte a könyőrgést,
Aron túláradt szívvel hálálkodott
:
- Óh, uram, csak hogy e1hoztad
ezt a napot végre, három év óta epekedö,
gyenge szolgádra,
áldassék a
te neved, me ly pusztuláson
is virágot tud fakasztani, jóságos Atyám, , ,
És nem vagyok biztos benne, hogy
mig Erzsébet lesűtötte bogár szemét,
szerelmesen
dobogó, fiatal szívében
nem ugyan az a gondolat tört-é fel,
mint az Aronéban.

,U

lása.

'

_

Hajnalhasadtára
érkeztek a Sziklavárba s ' legelőször is felállították a
templomot.
,
,
, ..
"ml
?h, de, v~gyott, sZIv,uk, ~z enekles
utan, az Ima~koz~s gIleadI balzsaII?nak tetszett e~ szinte .elnyomta a ban,atot b~ldogs~gu.k~ mik~; az er~szte~e~ o,sszepaszltasa
ko:ben
Peter
Dav~.d ~ert "az asszonyoktol keny~ret,
a toml0kb~1 bort eresz~ett ~upa~a,
hogy az un-sz~~~-vacsorat
kiszolgáltassa a menekuloknek.
"
-: ~ alu?k le,gyen a lelkipásztorunk
neverol Petervarnak nevezve, A pre?,ikátor a saj~t nevének a megörö.kítese ellen tiltakozott.
Maradjen
az csak ~zi~~a~ár. Ez emlékeztet
az
egyetlen es orok fundamentumra.
- Jó lesz, nagyon jó, - zugták a
férfiak.
, Az Úrvaesora
után pedig az
Aronék
esküvőjét tartjuk meg és a
kereszteletlen
gyermekeket
vesszük
fel magunk közé, ajánlotta
a
lelkész.
Elfogadták a hívek, csak épen azt
nem tudták bevárni, mig teljesen felállítják a templomot, mielőtt betetőzték volna, betódultak
az igét várók
szomjú áhítattal és a legszebb bolto-

*

I

"
".
A ,haboru alatt ?ontottak szet Bara?yaban az u~olso talpas templo,mot.,
~,mtha c,sak Igaza lenne az o~on
k?zmond~snak:
.."T~her al~tt no a
palma",
, on~enytel,~n~l el~on?ol~ozom" hogy ~~g az uldo:,t~~e~ek
Id~Jen a hitbuzgóság
csak erosod~tt,
az oka annak, hogy most a teljes
szabadságunk
mellett régi ellenségünkhöz: a minket elnyelni akaró tengerhez még oda állott a másik, sokkal
rettentőbb : a hitetlenség.
Szeretném,
ha jerikói kűrt lenne
szavam, . hogy fületekbe harsogj am :
--.:::Ebredj fel evangélikus, alvó népem,
mert ha sokáig aluszol még, nem lesz
soha virradásod !
De micsoda
egy ember
gyenge
szava mikor százezren és százezren
bedugják a fülöket, hogy meg ne hallják még véletlenül sem a pusztában
kiáltó szót?!
IIII.u"eu"e.II'.IIII.'"le.lI.en"elllleUllellll.llllelllleUlle

Ötletek és jó tanácsok.
Igazságos csak úgy tudsz lenni, ha elöbb
már magadon érezted az igazságtalanságot.
Ki akarod kerülni az aggódást? Ismerd fel
és teljesítsd minden pillanatnak a kötelességét!
Nem azzal [aoitasz a világ baján, amit
másoktól követelsz, hanem csak azzal, amit
magadnak parancsolsz es önmagadtól megtagadsz.
Fenséges és hasznos dolog ébren lenni akkor,
amidön mindenki aluszik.
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II. Rákóczy Ferenc,
-

Születése 250-ik évfordulóján. -

IL Rákóczy Ferencről, nemzeti sza- grófokat, akik Szarvason háromszáz
alapul az
badságharcaink egyik legdicsőbb hő- hold földet ajándékoztak
séről, akit a marosvásárhelyi
ország- evangélikus gimnáziumnak.
Amerre diadalmasan lobogtak Rágyűlés "a haza atyjá"-nak nevezett
el, aszűletése
250-ik évforduló~án, kóczy zászlai, fellobogott az evannemcsak rnint magyar emberek, de gélium tiszta lángja is: Luther és~Kálmint protestánsok is mélységes kegye- vin hivei szabadon hirdették a szent
igét. Hogy is tehetett volna máskép
lettel emlékezűnk meg.
Zászlaja alatt szent harmóniában az a férfiú, akit buzgó katholikus lédicső protestáns
olvadtak össze az egy ellenség ellen, tére. is kőrűllengett
egy haza szabadságáért
kűzdő protesősöknek: Zsigmondnak. a két Györgytánsok és katholikusok. Ennek emléke nek 'és Lórántffy Zsuzsánnának, a reforés bizonysága a széchényi szervezkedő gyűlést megörökítő érem. Rajta
három női alak, a három keresztyén
vallásfelekezet jelképe, ápolja a közös
hazai oltár szent tüzét. És milyen
sokat mond az igaz magyar szívnek
az érem felirata: "Concordia religionum animata libertate; a szabadság
lelke egyesíti a vallásfelekezeteket" .
Es mikor a szécsényi gyülés bizottságot küldött ki, hogy ez a -gyászos
múlt sebeit orvosolja, az elfoglalt
templomokat jogos birtokosainak ke- I
zébe rendelje: ennek a· munkáját I
mennyire megkönnyítette Sárospatakon II. Rákóczy Ferenc, a katholikus
vallású földesúr, aki a régi templomot
meghagyatta ugyan a katholikusok
kezében, de a "református atyafiaknak" a maga kőltségén
építtetett
pompás "Isten házát".
Rákóczy ezzel a gyönyörű cseleII. Rákóczy Ferenc.
kedetével élén tündököl ama derék
- Mányoky Ádám fesiménye: katholikus emberek szép seregének,
akik tettekben
bizonyították
meg, mátus egyház védő géniu_szának szelirántunk, protestánsok iránt való sze- leme. Még atyja 1. Ferenc is refor- retetüket. Ebből a díszes seregből, mátusnak
született,
de
nagyanyja
mely nemzetünk dicsőségére le- Báthorv Zsófia, férje II. György halála
gyen mondva - igen nagy, csak egy után visszatért a katholikus
hitre,
párt említsünk meg: Festetich Györ- melyet csak a fényes házasság kedgyöt, Széchenyi István édesanyjának véért hagyott el. Fiát is katholikusnak
testvérét, aki Csurgón a reformátu- nevelte. Ez feleségül a katholikus
soknak gimnáziumot alapított; a má- 'Zrinyi Ilonát vette el. Igy nevelkedett
sik Festetich grófot, Szentandrásfalú katholikusnak II. Rákóczy Ferenc is.
földesurát, aki a mi áldott emlékű De atyja halála után Zrinyi Ilona
szuperintendens Kis Jánosunk iránt férjhez ment Thököly Imréhez. Az
azzal mutatta meg a tiszteletét, hogy evangélikus mostohaatya
udvaránál
ennek édesapját
minden
jobbágyi jórészt protestáns,
leginkább ev anterhei alól felmentette és a Bolza gélikus környezetben töltötte el Fe-
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rencünk gyermekéveit,
majd igen
sokat érintkezett a kilenctizedrészben
protestáns északkeleti Magyarország
nernességével. Ez egyik magyarázata,
szíve veleszületett nemessége mellett,
irántunk, protestánsok iránt érzett és
tettekkel
bizonyított
szeretetének.
Ezek után hadd újítsuk fel néhány
igénytelen szóval IL Rákószy Ferenc
életének képét.
1676-ban szűletett Borsiban, közeli
Monokhoz, Zemlénmegye másik nagy

évétől a 12-ig. Ennek dicsőségben és
szenvedésben gazdag emlékei kitörölhetetlenül bele nyomultak ~. fogékony
gyermeklelkébe. Nem tudták ezeket
kitörölni onnan a jezsuiták se, akiknek neuhausi, csehországi kolostorában nevelkedett a következő 5-6 esztendő alatt.
Onnan kiszabadúlva többnyire Eperjesen lakott. Eleinte - talán ősei egy
részének gyászos sorsa által is visszadöbbentve - távol maradt a politi-

II. Rákóczy Ferenc elfogatása.
-

Benezur Gyula fesiménye. -

fiának, Kossuth Lajosnak szülőfalU-I'leától. De látta nemzete szomorú, elnyojához.
mott sorsát 1. Lipót zsarnok uralma
Mikor a törökökre nézve oly sze- alatt. Ereznie kellett azt is, hogy akirencsétlen bécsi csata után,' ezek szö- nek az Isten az édes haza áldott földvetségesének.
Thökölynek,
Felső- jéből olyan sokat - egymillió holdnál
magyarország
fejedelmének csillaga jóval többet adott osztályrészül,
is bealkonyúlt és kuruc hivei törne- annak a hazaszeretetben is elől kell
gesen Lipóthoz pártoltak, csak egyet- járnia.
len Munkács várán lobogott még
Levelet írt hát nemzete és családja
büszkén a kuruc zászló. A Zrinyi természetes szővetségesének,
a HabsIlona által három esztendeig hősiesen burgok örök-ellenségének, XIV. Lajosvédett Munkács várában folyt le F e- nak, és, elpanaszolta
neki a haza
rene életének nevezetes szaka, 9-ik sebeit. Arulás folytán börtönbe került,

innenkimenekült i Lengyelországba bűjdosott. Itt felkeresték panaszaikkal a
szegény magyarok,
akiket· ekkor a
régi mellé egy új kereszt is nyomott:
"Kötéllel verbuváltak
a szegény legényeket", hogy erőszakkal
elvigyék
katonának, idegen földre, idegen zászló
alá. Rákóczy zászlókat küldött a felke lőknek, majd hazajött, élükre állt és
nyolc esztendeig vezette a szabadságharcot ezer akadállyal küzdve, emberfölötti kítartással.
Végre a pénzügyi nehézségek,
a
pestis, amarhavész,
pártfogójának
XIV. Lajosnak egy csomó csatavesztése és sok más körülmény meggyőzték arról, hogy hatalmas külső szövetséges nélkül a szent Ügynek jó
végét már nem remélheti.
Kiment hát Lengyelországba,
hogy
megnyerje szővetségesűl
az ott táborozó Nagy Pétert, a hatalmas orosz
cárt.
Ezalatt itthon helyettese,
Károlyi
Sándor megkötötte a szatmári békét.
Ö ezt és a neki felajánlott amnesztiát, "teljes feledést" nem fogadta el,
mert nem akart hűséget
esküdni an-

47
nak a hatalomnak,
melyben annyi
csalódás után bízni nem tudott. Inkább a bujdosás
keserü
kenyerét
választotta, mint majd másfélszáz év
mulva, - nagy földije hogy megmaradjon a zsarnokság ellen való .eleven tiltakozásnak és nemzete reménycsillagának,

Ot évig Franciaországban,
azután
Törökországban
élt. Itt mint a szultán
vendége folyton szövőgette a terveket
nemzete felszabadítására. Bibliai szóval
mondva "leste· a vizek megmozdúlását", hogy végre lehessen is valamit
a nemzetért, melyért imádkozni -soha
meg nem szünt.
Mélyen
megható
hűséges
Mikes
Kelemenjének
az a levele, melyben
1735 nMypéntekjén
elmondja, hogy
ma egyszerre két megváltóját,
menyeit
és a földít kell siratnia, Mi is - mint
magyárok
és mint protestánsok
őrizzük örök kegyelettel
a dicsőséges fejedelem emlékét
mert az, akit
úgy szerettek, mint őt Mikes Kelemen
szerette. nem csak nagy ember, de
Isten lelke szerint való jó ember is
volt.
Szigethy Lajos.

A francia kuruc_·
Történeti
-

A "Luther-Naptár"
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jutalmat nyert pályamunka.

Irta : Kilián Zoltán. -

La Rigotier, XIV. Lajos ideküldött lharc sara, pora nem marad rajta soha.
kapitánya- a fejedelem.
nagysága Ilyen volt La Rigotier
kapitány,
lándzsás kompániáinál, ezen a regge- XIV. Lajos úr hőse a kuruc magyalen kapta meg Körmöcről az új kuruc roknak nevezett keleti hadinép közt,
katonaruháját : doJmányt,
nadrágot, vészek közepette
is szerelmes a rupuha ragyogó sárgaszín
bőrből és hákba és illatszereibe ...
yperni posztóból való zöld nyári dolEzen a napon, déltájt. felvette mamányt is, ebbe a melegbe valót.
gáraa drága ruhát. Nyalka volt benne,
Régen várt erre már mindre La szép barnatüzü szeme, provence-i nap
Rígotier, mert szeretett öltözködni és alatt mosolygósra
fino mult arca ugyankülön hivatást is érzett itt a Duna csak feléje forgatta volna az asszony-,
partján: megmutatni ennek a levedlett leányfejeket,
csakhogy itt tábor volt
zűrös-zavaros
népnek, hogyan viselje kőröskörül,
aztán meg kiégett, letarolt
tulajdon nemzeti ruháját elegáns an. pusztaság
messze i az élet virága,
La Rigotier katona volt. Minden dús sziromlevele, a nő messze szahiteknél erősebben
élt benne az a ladt. Katonák
voltak itt, különös
bizonyosság, hogy a katona legelső em- okokból ősszegyűlt
csapataik közt La
bere ennek a világnak. Testben-lélekRigotier kapitány
hős volt mindíg,
ben ragyogó pálya a katonáé,
ám mert is olyan igen nemjó helyekre
csak akkor tündökletes igazán, ha _a szaladni,
ahonnan
huzódott
sok
ő

I-

kisregény.
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más - - - de most igazán elbú- eszébejutott. hogy nincs asszony, aki
sulta magá-t.Hasztalan fordultak utána ezért megbámulja és ma, minden áron
Iejetcsóválgatós,
elmosolyodós kuru- és minden módon asszonyi bámulacok, La Rigotier
nyughatatlannak tot akart. Nem később, szétterjedt
j
ma rögtön! ...
érzett magában mindent, vért, lelket hírű hősiességéért
s a kék abamentes talpasok, piros Asszonyi szemselyem lágyát, hódoló
lehunyását akarta élvezni
palotások közt szorongó nagy izgal- szemfűzek
La Rigotier, lándzsás kuruckapítány,
mával futott ide is, oda is.
Vénuszt
- Mi van velem? . . . Mi az ördög ma és egyre féktelenebbtil.
váró forrósága elűzte ma
lelthirtelen így? ----,kérdezgette magát. kőszöntö,
Onáltatás volt minden ilyen maga- Marsot.
Mindebben a természet furcsa, de jólfaggatása. Szép sziromlevelek, ajkak,
szemek, halk bámulatok indultak el eső szavát látta a kapitány. Azt -a
föl a szintre benne azokból a kűlőnős
szavát, amely olykor a legégetőbb, leglelki zúgokból,
amelyekkel úgy tele férfiabb teendői mellől is elparancsolja
a férfit. Ujvár piacán 'járt az esze,
vagyunk.
Úrrá lett rajta a ruha. Két fejede- ahonnan jöttek az ~ ostrom előtt és
lemnek is esküvel, becsülettel volt ahol Füleki Szűcs uram ezereskapitány
hűséges a kapitány j de most új szu- lánya lakott. Itt járt az esze s észre
verénnek lett hirtelen a katonája, a is alig vette, eljutott embereihez. Lóra
ruha felkerült rája és láttatni kivánta kapott ott: Maga se tudta, vitte a
ruha ...
magát.
La Rígotier nem tudta mindezt így.
*
Zavarokat érzett csak, kedvetlenséget
Le a Garam-zúgba
vágtatott La
, és vágyakozást,
Asszonyi dolgok in- Rigotier kapitány, ott táborozott egy
cselkedtek előtte s nem sejtette, hogy halmon s annak környékén a hadak
mindezt a ruha teszi. Nem gyanította, ura s ott vott a magyar urak közt
hogy új felséget öltött magára, a leg- Desalleurs, Dostat. De Vissenacque,
maradandóbb trónut s a legtöbb alatt- \ meg a többi francia íőkatona. Ide
valój ut. Csak járt, peckesen, feszesen törte magát La Rigotier is j ámde az
és hallgatta az itt-ott nekipotyogó egyik, Duna felé szaladókeresztútnál
ágyúszót,
puskalövést.
elébe pattant a bokrok mőgűl
négy
Odaát is Szerit Győrgy, meg a piros palotás. Feltartották.
Szent Tamás hegye felől erősen szoRáismertek aztán s a vezetőjük
rongattak a várat és a vizivárost. illendő figyelemmel adott útbaigazítást.
Emitt a párkányi ágyúsáncok
lővő- Erre lefelé, a Dunának tartson
lyukait erősítette Le Maire, a kurucok csak egyre, kapitány uram! Ott van
főfő sánchányó, hida tv erő generálisa j a Kegyelmes Urunk s ott van a
erre is, arra is folyt a hadimunka és francia föbrigadérosa is!
•
La Rigotier sárgaszín nadrágjának, zöld
Csakugyan kint voltak a parton.
dolmányának
nem juthatott ki az A fejedelem egy kis kápolnából nézte
annyira kivánt, annyira szűkséges idő. a "bórbélyszéket",
ahogy Bercsényi
Ajakát rágva nézelődött hát a -kapí- nevezte Esztergom várát s Desalleurs
tány s egypár, kezeügyébe került sze- meg egypáran még ott voltak kőgény lógó kurucba ugyancsak bele- rülötte.
_
kőtőtt.
Ránevettek La Rigotier-ra, amikor
Egtek az erei. Valami nagyot ,akart meglátták,
tenni j egy pillanatra arra is gondolt,
Uj ruha mi? verégette
a
hogy összeszedi a lándzsásait, átmegy vállát Desalleurs. Ne is szóljon
velük s megmássza velük, beveszi kapitány, tudjuk.
talpasok módjára ezt a kevélykedő
La Rigotier elmosolyodott s beleLipót-bástyát,
Igy, amint van, ebben pirult.
a nyalka ruhában. . .
- Menten visszafordulok! - gonMár el is indult a szőllők felé, dolta magában. Vissza ! Fordítom
ahol a kompániája hevert. De aztán a pirítás elől a lovamat ..•

49

De most a fejedelem finom, halk
szava szólt hozzá:
- Jőjjön csak elénk, kapitány! Igenigen, pompás!
Nem tudom ugyan,
honnan szerezték ezt a finom posztót, - mosolyott oda a főhadbiztoshoz, - de La Rigotier kapitány hódítóbb
benne, mint valaha! Lám-lám, teljesen
magyarra teszi a szive, uraim! Kivűl
is ... belül amúgy is . . .
..
La Rigotier nekibátorodott.
Osszecsapta ezüst sarkantyuját.
- Ezért esedezem, kegyelmes fejedelmi uram. .. ha Ujvár...
ha Ujvárba valahogy ... még ma elszeretnék ... nagyon szeretnék...
Fierville, a testörgránátosok
óbestere felkacagott.
Megölelte a kapitányt.
C' est un véritabla írancais, ma
foi! Harcol' mint egy testörgránátos.
pedig csak lándzsás s ha szép ruha
van rajta, nem bir magával, mig asszonyt
nem lát ! Fenséges úrunk, eres sze a
íickót !
Szelíd, szép mosolygás ával bólintott a fejedelem rá:
- Holnap éjfélig, kapitány!
hiveinknek üdvözletünket...
La Rigotier boldogan
Mámorosan intett honfitár
,aztán
eltünt az út egybeboru
zei..
t. re
A fejedelem meg
_ zerika' \> z
ostromtervre
hajoltak., ·S.ain =Pierre,
sapeurkapitány
a közel ", b:tld~i, eg
komáromi rác sajkások ú 1't--m.ufat~ét.
s erős intézkedést kért, mert áz II olf-'"
biak a nyergesújfalusi
hidat fenyegetik. Volt is erre való terve s az a
fejedelemnek is tetszett, jóváhagyta.
Aztán megdördültek
a La Motte
párkányi ágyúi s a rőpűlő, bevágó
tűzes golyók minden figyelmüket lekötötték.
'"
Már Köbölkutat
is elhagyta a kapitány. Tünődött, miket mond este,
az újvári lugas ban Szűcs Ilonának s
elgyönyörödéseiben
csak az boszantgatta egyre, hogy kerűlgetnic
kellett
a kocsikat, meg a sok gyalogos parasztot, akiket Róth meg Urbán-ezredbeli kuruc talpasok terelgettek a
környékröl
sáncmunkára
Esztergom
alá.

Ám hála Istennek egyre fogytak az
í~y szembejövők,
Perbete
felé már
lélek se járt az úton s La Rigotier
kapitány
dalolgatní kezdett baktató
lova hátán.
Messzi hazája nótáit dalolta, ennek
a földnek idegeneket. Sok, más virágos mezők, erre sohasem fújó szelek
sóhajait. De látta, hogy idegen szavát- vigan fogadja ez a föld is és
tudta, hogyamegremegés
a leányért
itt js ugyanaz ...
Es ugyanaz a lány is...
Itt is a
boldogság könnyfátylát ölti magára a
szem, ha aleány szemesúgára
visszaöleli s Füleki Szűcs Ilona hangja itt
is úgy muzsikál,
mint otthon, nyárelején a provence-i· madár. ,
- Sokféle az ember, egy a szerelern! - nyújtóztatta ki a nyeregben
magát - és akit megszeret a férfi,
két karjával beleforrasztja magába ...
Es hurcolja is, viszi is magával, ha
ilyen, világba hányt' katona!
De vajjon jönne-e Ilus?
- Jönne hát! Hogy az ördögbe ne
jönne, csak ügyes légy! - intette le
' , eit. - Szerelmes asszony a
is elmegy a párja után!
zott La Rigotier kapitány
ár
dig, mig Ujvárba nem
&. ogf szerető asszony elszalad
akár~ya
az ura után. Hazát, szű.őt('l~~iá.rsat,
barátnőt. rokont ott'a ~yanért
sokszor, akit egy esz;n~ővel ezelőtt még nem is ismert,
azt sem' sejthette,
hogy a világon
van-e ? Most meg megy...
nem néz
semmire sem, csak az urát látja ...
- Milyen is lesz. ez az Ilus ott a
Durance partján?
Enekel-e ott is ,a
liliomkertes házunk előtt este...
Es
megszeretik-e
úgy ott majd, ahogy
én szeretem?
Virágszirmokból
szőtt
keze úgy sírnogat-e ott mindíg, ,ahogy
itt akarom belerekesztve . .. Es ragyog-e majd a nyaka felém, ha e
holdfényben vár rám vig vadászatról,
poharazásról hazajövet ? És szeréti-e
maid Ilus is a fügemadarat ?
0, messzi Provence pompás falatja,
fügemadár !
- - - - - - - - - - Így ért Újvárba be még estérefordulat előtt La Rigotier és barátja s
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tiszttársa, Du Plessy szállására igyekezett ott.
Nyüzsgött ez a kuruc fészek j hol
a ruhájáért.
hol hírekért.
hol meg
magamagáért állították meg a kapitányt j már asszonyok is voltak s né-zésűkért
ebben a percben világot
odaadott volna a lándzsás. Csak a
port restelte magán és azokat a hajszolt, portverő
parasztokat
szidta,
valahányszor nőt üdvözölt. Kis baj
volt ez csak azért j maga is, rajta a
~
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Itt tetszik ki, azigaz testvéri vére
magyarnak!
Ha
pedig jobban
szemernügyére
vehetiek, hát azt mondom, kapitány pajtás:
magyar űk
vagy! Csak magyar ivadékra illhet
így ez a ruha ...
La Rigotier mosolygós
köszönettel
pengette a szépszavú sarkantyúját.
Mondott ezt is, amazt is, csak éppen
erereskapitányné nagyasszonyemfkérdéseire azt, ami feleletül Szűcs János
uramnak dukált és viszont az asszonyi
a
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Mit nem tesz a ruha?!

r
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A "Luther-Naptár"

számára

ruha is diadalt érzett.
~;,Du~Plessy szállásán leverte magáról
a~port. Kicsipte újra magát, rendbehozatta lovát is j aztán ment, végig
két utcán dobogó szívvel, rábámúló
női szemektől még boldogabbra he-

rajzolta:

Balázsfy

Rezs6. -

természetű
ügyeket meg magának
Füleki Szűcs uramnak ...
Küldték hát ki a lányhoz.
..
Ilona ott volt a lugasban. Oléböl:
lehullott a könyv, ahogy meglátta a
kapitányt.
vűlve.
- Kegyelmed! . .. kegyelmed ...
Szerencséje
volt a kapitánynak. - rebegte és lenyomta a keblét! Ezereskapitányék már vették érkezé- El sem tudom . . . el sem tudhatnám
sének hirét és Füleki János uram, hinni, ha nem látnám ...
éles kardjáról.
goromba orrú pennájá- Magam vagyok! Itt termettern
ról egyaránt híres Füleki Szücs uram a harc közepéből ...
friss vigassággal kiáltott feléje :
Már boldog volt a ruha is j Ilus
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szeme, úgy ragyogott , . .
azon levet ínni. Mikor kegyelmed a
-'-- Alljon csak elömbe , .. Messzebb bort szereti!
egy kicsikét ! , .. Hadd forgassam
A kapitány nem tagadta ezt a szomeg! , .. Ejnye, de kedvemre való! kását,
mert nem vetett ellene egy
Erre a kiszaladt szóra elpirult a nyikkanás nyi kis hangot sem, hanem
leány.
komolyan mondta.
- Uramisten, mit is beszélek!
-Nálunk, otthon a íűgemadaratfözik
- Pax Corporis - olvasta La Ri- meg erős ecettel s egy kevés hódgotier a felemelt. könyvön a címet, - zsírt is tesznek bele...
ez ellen a
Mivel árt az én violavirágom n sze- baj ellen ...
mének ?
Ilus szeme elrévedezett.
Ilona csak nézte a kapitányt.
- Fügemadarat ? Sohasem hallot- De szép kegyelmed . . . de gyö- tam. Milyen madár az a fügemadár ?
nyörü . . .
A kapitány bódulatot érzett. Felállt.
A férfi teste kifeszűlt. A ruha: Sóhajtott. .
.
.
sárgaszín nadrág, zöldfű erejét tűnProvence! Rózsaszinű hegyek,
döklő dolmány külön élt rajta, délce- fügemadár !
gen, büszkén nézett a gombszemeiveL
És ekkor felállt, magaslott testén
Minden redője, feszülésre szép vazal- újra szóba fogott a ruha:
lusának, a kapitánynak volt hivalkodó,
- Szeresd azt, aki így hord! Aki
de nemes ajánló levele.
felhúzott érted. .. - sűgta valahány
- Szeresd azt, aki hord! Aki így hajladozása, valahány vonala ...
hord! - súgta megejtön.
A leány szédült és kűzdőtt a ru- Mit olvastál az előbb, kis ma- hával. Mert értette a szavát jegy.
gyarom? Pax Corporis volt a cimén, I testvér a ruha, meg a nő...
ha jól láttam. Mi az?·
. Küzdött s a ruha csak súgott ...
Ilus leült,
Ám egyszer bódulatos, felhördülOrvosi könyv,
mindennemű tető csókot érzett hirtelen a kapitány
nyavalyákról. Valami Pápai Páriz esi- s már ölelt
maga is ...
nálta, orvos ez az ember s apám uram
De aztán engedtek a karok s a
nyomta kezembe a könyvét.
ruha hatalma elapadt. Drága szavak
- Te neked?
léptek helyébe s a közben leszállt esti
- Jó, azt mondja, ha az asszony sötétség sejtelmest is adott a boldog
orvoslást tudogat a háznál.
bizonyosságra.
- Azt' tetszik az ilyesmi neked?
- Otthon, arra nyugatra mink is,
- Hogyne! felelte Ilus. Aztán nem betegek is esszük azt a különös
őszintén hozzátette. - Eleintén unt am madarat ... a fügemadarat .•. Mondd,
ugyan, most már bizony bőngészgetek
Ilusom, ott a Durance partján, virábenne szívesen . . .
gos kicsi házunkban, a pirosszárnyú
- Mit ugyan?
malom tövén...
csöndes vacsoránA leány elnevette magát.
kon, ha süt a hold...
ott úgy-e te
- Mielőtt jött volna bizony ke- is .. , szeretni fogod a te. .. engem,
gyelmed, nyalka kapitány, éppen a mamette-et, virágot, fügerpadarat ...
nehézkórság
ellen valókat...
Ilus átfogta a nyakát. Ugy sügta.
La Rigotier megkapta Ilus karját.
- Ahol és azt, amit akarsz, én
- Tudod-e, ha nem ereszt ma ide francia uram!
a fejedelem, én is megkaptam volna - - - - - - - - ezt a csúnya nyavalyát?! Akkor azt
Már megereszkedtek a levelek s Ilus
gyógyíthattál volna bizony francia ka- is borzongott egy kicsikét.
pitányt is a könyvedből...
Kart karba öltve mentek befelé.
- Az bizony! - incselkedett a
- Francia ivadékuk lesz, asszonyleány. - Mintha kegyelmednek való anyámék, apámuramék!
Mert hogy
medioina lenne, amit ez mond! Gyöngy- elvisz ez a francia legény ... - mondta
virág, hárs virág, bazsarózsavirág levibe pirulós bátorsággal Ilus és piros kis
fecskefiakat vagdalni, beleáztatni és arcát beletemette a dolmány fűszinébe.
I

ő

1*

52
Füleki Szücs János belevágott a
kapitány tenyerébe.
- Nem félek rajta, - csak német
ne legyen!...
Nem fogjuk megbánni
fiam, se te, se mink itt!
Ilus meg az anyja sírtak egy darabig. Hanem egyszer, hirtelen és ragyogó arccal felpattantak.
Most pedig bort, eledelt, vígságot, gyermekeim! - szaladt a cselédházba
az ezereskapitányné,
Ilus
keze pedig a húrokba kapott. Szép,
büszke magyar szavával hangzott fel
szíve dala.
Ellopták szívemet jól érzem,
Aki ellopta is, esmérem,

Így telt az este s így, boldogságban
a rájövő nappal .is végig.
Másnap, búcsúzáskor
La Rigotier
azzal csókolta meg a nyerégből kihajolva mátkáját:
-.:..Még ezen az őszön együtt eszünk
durance-i fügét, kövér fügemadarat ! 1
Csak Esztergomot bevegyük ...
- Be-e?! Kegyelmes Urunk nagysága, tíz nap se telik, bent ül a g~_ 1
romba orrú Kucklánder helyén! En
mondom ezt, Füleki Szűcs János, és
nem lészen hamis a hitem!
Ezt kiáltotta még az- ezereskapi- •
tány. La Rigotier: pedig elvágtatott.
ő

*

Miért? I
-

A I1Luther-Naptárl! számára

Tied vagyok, rabod vagyok,
M-egkötözött foglyod vagyok,
Edesem!

rajzolta:

Balázsfy

Rezső; -

Csendes, holdtalan volt az este és
a kapitány olyan álmok közt vitette
magát visszafelé, melyeket eddig sohasem adhatott néki a még oly puha,
Tudta már ezt a dalt La Rigotier még oly meleg illatos ágy sem. Leis. Egyszerű és őslelkü dallama benne ejtett kantárral
futott a paripa és
is élt j folytatta, ha idegenes szóejté- gazdája a nyakát verégetve sugdosta
neki.
sévei is:
Grande joie an mas...
MinSzerenesés
és kedves tolvaj vagy, denki ott lesz . . . tüzek us znak majd
De ha már elloptál, el ne hagyj! a Duranec-on s petárdák
repülnek a
Tied vagyok, rabod vagyok,
levegőbe! Szines lámpák a kertben, a
M-egkötözött foglyod vagyok,
tanya körül...
bor,...
sok virág,
Edesem!
fönt ránkragyog
az égen ugyanez a

53
~ hétcsillagos Char des ames, meg a
Maguelone csillag is, melyet annyiszor
r megbámultam
odafent
a rózsaszínű
_ hegyeken, mikor az apám pásztoraival
jártam. .. Es a mi csillagunk is, a
hazámé: a Pierre de Provence is! Az
is eljön az őszön, megnézi ezt a
földjére vitt magyar leányt s ami
_ mennyegzőnk,
örömére ő is elveszi a
_ minden hét esztendőben elnyert örök
n szerelmét, a Maguelonne-t ...
s
Felriadt. Már Bátorkeszin innen járt
s keleten olykor megvillantak a Dunán
r
átszálló tüzesíkok.
Szóltak szorgal1- masan az ágyuk
s La Rigotier megt. ismerni vélte a hangjukról valamennyit.
- Ez a La Motte-é .•. Emez a
Bersonville-é
odaát
a Szent
Tamáson. .. Most a Gyürky Pál régi
török ágyuja dörgött...
Ez :várbeli
1"
volt! Erre űgyelt egydarabig. Szépen,
észre sem véve, visszasűlyedt
az álmodozásaiba.
I
- És mamette .. , a hófehér bó~ bitás drága mam ette . .. mit szól a
'1' drága kis öreg? Tudom, mondani fogja;
oh! oh! mon Dieu! mon Dieu! ...
Avec une femme , .. mais ce garcon
~ avec une femme! S aztán eláraszt
~ a kérdéseivel . .. Hó, hohó l Itt valahol
Bucsen át kell adnom ezt az ujvári
levelet! Nem mentem-e tovább már! ?
Kémlelőerr
nézett kőrűl.
Ebben a percben vad ordítozás
támadt a háta mögőtt.
Megismerte őket a hangjukról. Jaksies Iliának, a császár rác sajkás-
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kapitányának az emberei voltak. Annak
a Jaksics Iliának az emberei, akiknek
piros tafotás,
zöld szegélyű lobogós
hetyke hajóját annyiszor igyekeztek
elfogni a kurucok! Es most ...
La Rigotier nem tétovázott.
Két
pisztolya volt, kilőtte a kettőt s aztán
harcolt, francia létére a rác meg a
német ellen a magyar
ügyért,
míg
csak markoihatta
a kardját a tenyere - -Már csend volt arra keleten is, elálmosodtak az ágyúk j hajnalodott.
La Rigótier-t megcsapta a hajnal
hidege. Feleszmélt. Véres, örök ködös
volt ez az eszmélete selnézett
vele
arra északnyugatnak.
. .. Mamette . .. mamette . .. ó
Ilus ... fűgemadár ... halld ... halld ...
szól. .. itt szól
a pro...
provence-i . . . fűgema. . • madár ...
Szólt is valaki. Mellette átlött mellű,
csupavér rác hörgött a maga nyelvén
itt, a Duna partján és különös, vad
szava utolsót nyilalt a kapitányba.
Francia ...
rác ... Magyarországon . .. németek...
azok is ...
vé~em van . . . vé ...
Es ekkor, végtelen erővel visszataszítva
elmúlását
egy rebbenetig,
rettenetest kiáltott a világba:
- Miért?!?
Senkisem felelt. Csak egy szakállaságyú nyújtott sirása indult meg a
várban új kezdetnek odafent,
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Velünk az isten! I: szent hitben
Úgy állunk. mint a sziklaszál.
.ErŐs várunk nékünk az lsten rEz Ige szájról-szájra száll.
Sirunk csak magvetésnek ásva
Ujabb dícső virágozásra ...
Velünk az lsten!

Velünk az lsten I Népek Atyja,
Te védtél tíz századon át:
Szent István őrállóul adta
A keresztet és koronát.
Jutottunk rémes éjszakára,
De pirkad uj hajnal sugára - - Velünk az lsten!

Velünk az lsten! Nem fajult el
Nemes fajunk. a hős magyar:
Megedződött és nem lanyhult el
Az elme, a sziu és a kar.
A mienk lesz. csüggedni nem kell:
A hármas bérc, a három tenger Velünk az lsten!

Velünk az lsten! 6 megáldja
Nagy-Magyarország tájait;
Hatalmas O: valóra váltja
E nemzet fényes álmait.
Eget verjen az Ige szárnya
Es büszkén szálljon szájról-szájra:
Velünk az lsten!
Sántha

Károly
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A lutheri szellem kincses házábólEmlékezésem édesatr,ámról, Böhm Sőt kéziratban maradt aesthetikáiát
és ethikáját is kiadnák,
érdeklődés
Károlyró.
.
Irta: Dr. Bö"m Dezső.

Nyolcvan éve annak, hogy megszűletett Böhm Károly, s a halála óta
eltelt tizenöt év csak nagyobbá tette.
Azok . is, kik életében kisebbíteni,
vagyagyonhallgatni
akarták, halála
után voltak kénytelenek
elismerést
adni a nagy magyar bölcselőnek. Kűlföldön nem várhat elismerést a filo-

lenne, de az anyagiak hiánya akadályozza "Az ember és világa" c. nagy
műve befejező kötetének kiadását.
Az anyagiak! Hiszen még sírja is
jeltelen volt 1925 nagypéntekéig, ekkor sikerűlt neve örököseinek szép
emléket állítani szűlővárosa, Besztercebánva ev. sírkertjében. Anyagi segítséget a besztercebányai Madách-társaság gyűjtéséből megmaradt, de cseh
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Dr. Böhm Károly.

Dr. Böhm Károlyné sz. Márkus Margit.

(1846-1911.)

(1864-1922.)

zófia Erkele, ki inkább maradt elismerés nélkül magyar, minthogy babérokért idegenbe adja szelleme termékeit.
1925-ben végre
a Magyar
Tudományos Akadémiában is emlékbeszédet mondott róla Pauler Akos,
s a katholikus író az evangélikusról
a legnagyobb ~melegséggel és hódoIattaljemlékezetf'[meg.
Hallgatni már
nem lehetett, a sok protestáns követő
Bartók Györggyel, Tankó Bélával,
Ravasz Lászlóval élén hirdeti tanait.

koronává lett kisebb összeg adott,
melyet egy derék tót evang. ember,
Hanzlik János, a falú régi világból
való "birója" kiadatott. Az említett
gyűjtésből 1913 szept. 28-án emléktáblá val jelölték meg a házat, hol a
legelső önálló magyar filozófus szűletett, a síremlékre gyűjtött összeget a
háború devalváIta, a család szétszóródása pedig lehetetlenné tette emlék
állítását. Most szerény anyagi erővel,
de méltó, nemesen egyszerű emlék
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hirdeti nemcsak nevét, hanem hogy s részben egyetemi éveket is, itt éltük
a "kolozsvári
egyetem philo sophia Ie) nem élveztük a szülői ház melegét
professzora". E két magyar felírás oly mértékben, mint kevésbbé komoottan Bél Mátyás emléktábláján kívűl lyan dolgozó atya gyermekei. Öt mi
meg nem érthettük, mi csak a szigorú
a magyar kultúra egyetlen emléke.
Édes atyám élete nagy részét Ko- rendszeretetet. a csendet éreztük s
lozsvárt élte le j 1896-1911 (haláláig) hogy keveset látjuk atyánkat, akkor
elmerülten
környezte itt tisztelet, de megmele- is sokszor gondolatokba
gedni sohasem tudott itten. A város hallgat j s mikor már megérthettűk
társadalmi élete nem volt puritán, volna, mikor ő is örömét találhatta
munkás
természetének
megfelelő j a volna a fiai fejlődésében, amikor nemágnás-családok életét utánzó kőzép- künk, fiatalabbaknak (hiszen attó báosztályú kollegák
nem vonzottak
öt.
Igaz barátságban keyesekkel élt: az
ifjúkori viszonyt tartotta fenn Schneller
Istvánnal, s meleg barátság kötötte
Schilling Lajos kollégáiához,
kinek
családi élete is az övéhez legjobban
hasonlított, s kinek gyermekei a II].,i
legkedvesebb pajtásaink voltak"], a
munkájának
élt s szivesen volt tanítványaival, a már emlitett legjeleseb. bekkel s másokkal, csupa protestánssal.
Hogy nem eJsősorban evangélikusok
kedvencei, oka az, hogy hallgatói közt
az erdélyi szászok képviselték
egyházunkat, kiknek magyartagadó nézetei neki - ki karriert áldozott magyarságáért - visszatetszőek voltak.
A kolozsvári viszonyok folytán halála előtt kifejezte kivánságát,
hogy
tetemei otthon, Besztercebányán nyugodjanak atyja, két gyermeke s szeretett sógora, Márkus Sándor ottani
ev. algimn. iga~gató mellett. Kivánsága teljesült: az a szép városka fogadja be, melyben minden nyáron
hosszabb időt töltött, s ha küIföldön
is utazott, a nyaralás egy részét itt
elte le. Itt nemcsak növére, özv. Már- Dr. Böhm Károly sírja a besztercebányaí
kus Sándorné szerető otthona von- ev. temetőben (balra), atyjának sírja jobbra.
zotta, hanem a szép hegyek is,
melyekre kijárt gondolkodni j itt tudott tyám 10 évvel volt nálunk idősebb)
alkotni, vagy legalább is erőt merí- atyai szigor helyett baráti tanács kellett
teni a további alkotásokra.
volna: elhagyott hirtelen, éppen akkor,
Tény, hogy legtöbbet kolozsvári évei mikor szeretett gimnáziumának, a pesti
rendes tanára
alatt alkotott, aminek oka az, hogy ev. fögimnáziumnak
itt kizárólag
tudományának
élhetett, lettem. Ezt még betegágyán megtudta
míg Budapesten
az evang. főgimn. és ez volt élete utolsó öröme. Filoigazgatása sok idejét lefoglalta. Kolozs- zófiai irói nagysága teljesen Kolozsvárt mi, gyermekek (hiszen Ameriká- várott bontakozott ki, de ezt megban élő János orvos öcsémmel életünk győzödésem szerint nem Erdély lelke
legszebb éveit: az elemi, gimnaziumi tette, hanem a helyzet: itt ért rá,
*) Egyik leánya Imre Sándor, a kiváló

pedagógus egyet. tanár neje, .
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Kolozsvárt
azonban
gondolnak
rá: Kornélnak szép munkája (Kétszáznegycikkek, tudományos előadások kapcsán venesztendő az egyház szolgálatában
szólnak Apácai és Bólyai mellett róla 1908) lépten-nyomon igazolja, amiért
mint erdélyi iróról. Ha nem is áll ez is ez igénytelen krónikához
bőven
így, de ott megbecsülik j nálunk is kiaknázhattuk.
gondoltak 1925- ben rá: a fasori IőI. Lipót idejében tünik fel. az első
gimnázium VIlI. osztálya tanári terme Sztehló, aki Breznóbányáról
F elsős aszámára megfestette
arcképét, mely jóra került rektornak (1670.) Mátyás
ha nem is a legsikerültebb,
de nevét volt az, akinek unokája János (1695hirdeti jegyebekben
a Deáktéri épület 1744), ki ismét csak rektor Felsősajón.
öreg falai sem haragudnának. ha Böhm Ennek fía I. András pilisi esperes
Károly neve rájuk kerülne, akár a tt 1775), akinek fia II. András BácsSütő-utca helyén, akár máskép j hiszen megyébe, Petrovácra
került lelkésza tanácsterem
sok jelesének képe is nek, és ebben a minőségében
bácsszívesen üdvözölné azt körében, kinek
a gimnázium fellendülését
köszönte ..
Szülői házunk melegségét,
boldogságát szelídlelkü édes anyánk, Márkus
Margit, atyám unokahuga adta meg.
Neki, "odaadó hitvesének" ajánlja IV.
kötetét, neki kinek élete férje halála
óta tengődés volt. A nyomorult nyugdíj, a sok csapás: anyja halála, attó
fia eleste s hogy mi öcsémmel hosszú
ideig távol voltunk, végre kis unokája
(akkor egyetlen)
halála megőröltek
szervezetét,
11 évvel férje után ő is
elköltözött, de nem mehetett mellé.
A besztercebányai
temető
sírhelye
üresen várja, de hiába várja! a a
mienk, a pesti sírkert fogadja be: a
két távol sír is arra buzdít, hogy az
egyesülést munkáliuk,
Isten áldja meg
legnagyobb jótevőink, szüleink hamvait!

I
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A Sztehlő-család .
Nem sok család dicsekedhetik azzal,
hogy tagjai századok óta állanak a
magyarországi
ev. egyház szelgálatában. Vannak olyan családok, melyek
a reformáció első századaiban
játszottak kiváló szerepet, aztán letüntek,
esetleg kihaltak, viszont vannak mások is, melyek csak a legutolsó században lépnek porondra, De olyan
nemzetség, melynek tagjai úgyszólván
szakadatlan
sorban századokon
keresztül szolgálnák
egyházunkat, csak
kevés van. Ezek a kevesek közé tartozik a Sztehlók ároni háza, melynek
köréből 3, évszázadon
át a jeles lelkészek, tanárok és búzgó egyházvezérek egész sora került ki, amint ezt
a család íllusztris tagjának Sztehló

Sztehló József.

szeremi esperesnek választották meg.
(t 1818.) Apja munkáját a petrováci
egyház és a bácsszerémi egyházmegye
fejlesztésében
átvette fia, I. Jáno«
(1787-1868),
aki minden tekintetben
méltó volt apjához és tündöklő mintaképe lett utódainak,
s javából való
lelkipásztor.
aki nem éri be azzal,
hogy lead .hetenként
egy prédikációt, hanem figyelme, gondozása mindenre kiterjedt.
Kezet fog a világi
hatóságokkal.
hogy tót népe erkőlcsein javítson. A 40-es évek nem-
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zetiségi
mozgalmai nehéz helyzetbe
hozták. Ugy középütt állt Kossuth és
Zay Károlyéle magyarositási és KollárHurbánéle panszlavisztikus
törekvései
közt. Túlzottnak, erőszakosnak tartotta
a magyarosítást, de mikor a szabadságharc idején felismerte Hurbánék
nemzetellenes törekvéseit, lelkes tárnogatója lett a magyar nemzet ügyének.
Ezért az összeomlás után a temesvári
haditörvényszék elé került, de lázadás
vádja alól felmentetvén
ismét hazamehetett, esperesi hivatalától azonban megfosztottak.
Az ő ideálja az
ev. egyház vallása és autonómiája
volt. Ezért kűzdőtt egész életén keresztül, így az osztrák uralom és a
pátens ellen.
Fiai közül 3 lépett lelkészi pályára
József (1828-1897),
aki a greifswaldi
egyetemen pályadíjat nyert teológiai
dolgozatával. Hazatérve pedig először
tanár Selmecen, majd lelkész Petrovácon, később
pedig Glozsánban j
András (1816-1899) és János (1824-1
1912.) E két utóbbiról bővebben kell
megemlékeznűnk.
Sz. András e néven
Ill, talán legmarkánsabb egyénisége a
Sztehló nemzetségnek. Először a petrováci elemiiskolát látogatta, majd az
újverbászi
algimnáziumba
járt és
ugyanott megtanult magyartil Kármán
ref. lelkész házánál. Középiskolai tanulmányait folytatta Mezőberényben
és Selmecen, majd pedig Eperjesen
és Pozsonyban
végezte
a hittanbölcsészeti tanfolyamot. Végre a jenai
egyetemen fejezte be tanulmányait.
Házatérve több helyen volt rövid ideig
káplán, mig 1844-ben
meg hívták
Dobsinára lelkésznek.
Itt meglehetős
züllött állapotokat talált, mert elődei
a papi állás tekintélyét majdnem teljesen lejárattak.
Sztehló erős kézzel
csakhamar rendet teremtett. A szabadságharc idején aszószékről
buzdító
beszédet tartott, úgy hogy egy időre
kénytelen volt az erdőkbe menekülni.
Egyébként 13 éves dobsinai tartózkodásához a következő alkotások Iűződnek: a népiskola új szervezése, a
templom és iskolaépületek megujítása,
új énekeskönyv
behozatala,
végül
óvoda és olvasóegylet létesítése. 1857
elején Losoncra távozott, hol műkö-

dése is jelentős nyomot hagyott. Innen
oly intenziv.érintkezést
tartott fenn
a német
Gusztáv
Adolí-egylettel,
hogy végre az egyet. egyház öt választotta meg a maga és a Gusztáv
Adolf-egylet közötti tárgyalások kőzvetítőjéűl,
1864-ben főesperes lett a
nógrádmegvei
egyházmegyében,
de
már a következő évben a budai egyház meghivását fogadta el. Itt is mint
Dobsinán, az igen elhanyagolt
elemi
iskola újra szervezésére
fordította
legfőbb gondját, mikor pedig az egyház anyagi erejének
elégtelensége
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Sztehló András (Ill) 79 éves korában.

miatt sokan az elemi iskola feláldo-·
zása mellett nyilatkoztak, az új lelkész
kijelentette : hogy "az ev. iskola a protestantizmus éltető eleme, ha ezt feladjuk, a mi prédikációink bizony nem
fognak
bennünket
megmenteni"
és
szokott erélyévei hozzá látott az egyház anyagi helyzetének
javításához.
Budai lelkészkedese
alatt fejlődött ki
az a szokás, hogy a segélyért folyamodó magyarhoni
egyházak kérvényeiket Szt. András útján küldték be
a Gusztáv Adolí-egyletnek, aki azokat
véleményével ellátva továbbította
az
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egylethez és ettől ezereket eszközölt
ki szegény magyar gyülekezetek részére. Ezt a terhes űgyvivőséget
díjtalanul mintegy 20 éven át végezte.
1873-ban lemondott papi hivataláról és
még 26 évig élt családja kőrében.
Vallástani kézikönyve -és Montanus
álnév alatt megjelent vallásbölcsészeti
munkája racionalista irány ú teologusnak mutatják. Lelkesedett a protestantizmus
világtörténeti
hivatásáért
és nem volt kedvesebb vesszőpari-

Dr. Sztehló Kornél.

pája, rnint a klerikálizmus és jezsuitizmus ostorozása.
Szinlelni, hizelkedni nem tudott és azért népszerűségre soha sem tett szert, de az
értelmes hivek mindig megbecsülték
magvas beszédeit,
bölcs tanácsait,
sikeres tevékenységet. Másnemű, szelídebb jellem volt öccse II. János.
Majdnem ugy~nazon helyeken tanult,
mint bátyja [Ujverbász, Sopron, Eper-

I jes,

Pápa] és Petrovácon kezdte meg
lelkészi pályáját, de már hat héttel
rá 1846 nov. havában meghivást kapott Eperjesre, hol a magyar-nemet
lelkészi állás bokros teendőit 50 évig
látta el. Kegyessége, hótiszta erkőlcsisége,
istenfélő élete, mintaszerü
kőtelesség - teljesítése mind gyülekezetében, mind pedig kerületeben
kőztiszteletet biztosított neki. El is halmozzák mindenféle tisztséggel. 185264 a hat szabad kir. városi egyházmegye főjegyzője, 1864-95-ig
főesperese j 1873-1887 a tiszai
egyházkerületi
gyámintézet elnöke, 1891-94 zsinati képviselő,
Czékus
J. püspök halála után
pedig 4 hónapig ellátta a püspöki
hivatal teendőit is. A választásnál is szóba került, de bár meg
volt hozzá a belső hivatottsága,
túlságos szerénysége miatt nem
tudott érvényesülni. 1896-ban lemondott állásáról és visszavonult
gyermekeihez Besztercebányára,
ahol 1912-ben, tehát 88 éves
korában halt meg. Fiai közül a
müvelt lelkü Gerő folytatja a
százados családi tradiciót mint
besztercebányai lelkész.
És ezzel elérkeztünk az élő
Sztehlókhoz,
kiknek sorából a
legkiválóbb al és Iegismertebbel,
Sztehló Kornéllal kell foglalkoznunk, aki nemcsak az ev. egyházat szolgálta több mint 50 éven
át ritka hüséggel, hanem mint
gyakorló ügyvéd és jogiíró is
előkelő nevet szerzett az egész
országban, sőt azontúl. 1847-ben
szűletett Dobsinán, mint fia m.
Andrásnak, kitöl n~m egy jellemvonást örökölt. Igy éles észt,
igyekvést, szivós kitartást, sokoldalú
érdeklődést, irói vénát. Középiskolai
és egyetemi tanulmányai
elvégzése
után ügyvéd lett Budapesten,
mint
jogtudós főleg a házassági jog terén
müködött. A budapesti ügyvédi kamarában. is nagy szerepet játszott.
Mint országosan elismert jogi szaktekintélynek sokféle nagyjelentöségű
megbizatásban volt része. 1911-ben
I. Ferenc József a m. kir. udvari tanácsosi címmel tűntette ki.
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Mint 20 éves fiatal ember lett Szt. apám hazafias lelkesedésből Bókai-ra
nevét és csak §l milK. a budai egyházközség iegyzője. német hangzású
Akkor még német nyelven vezették léniumi évben kapta atyám és Arpád
Budán a jegyzőkönyvet
és
vitte nagybátyám, orvosi érdemem jutalkeresztül, hogy a jegyzőkönyv nyelve mául a magyar nemességet (bár azt
is felajánlották,
magyar lett. A budai gyülekezet öt már nagyatyámnak
csakhamar gondnoknak, majd felügye- aki demokratikus érzéseire való hivatlőnek választotta meg és ezt a tiszt- kozással nem fogadta el.)
Oseim szász származású szepessegí
séget 1911-ig víselte, midőn néhány
evangélikusok. Nagyobbára iparosok.
ellensége külföldön való távollétét
puritán emberek,
akiket
felhasználva az erős kezü kormányzót Egyszerű,
tisztségéből
kibuktatták.
Ezenfelül mély vallásosság jellemez. Dédapám,
egyházmegyei, egyházkerületi,
végül Bock Márton, korcsmáros volt, aki az
egyetemes egyházi jegyzői állásokban íglói "Kék golyó" vendégfogadót béis szerepelt, míg 1896 okt. havában
az egyet. gyűlés őt Liedemann Károly
halála után közfelkiáltással egyetemes
ügyésszé választotta meg, mely hivatalát 1923-ig töltötte be.,
.
Az 1848. XX-ik törvény cikk végrehajtásáért folytatott kűzdelem egyházunk részéről jobbára Dr. Sztehlo
Kornélnak, mint főügyésznek
s a
protestáns közös bizottság előadójának
a nevéhez fűződik.
I
Nagyérdeme
Sztehlónak
továbbá
az üllői-úti Luther-ház megvétele és
abban a Luther-otthon megalapítása.
A. hivatalos egyházi lap mellett (Evang,
Orálló] 1911-ben "Evangélikus Lap"
címen új független hetilapot indított
meg és szerkesztett 3 éven át, melyben a liberális theológiai irányt igyekezett szóhoz juttatni.
Sztehlo Kornél ebben az évben
tölti be életének 80-ik évét. Szerepének teljes jelentőségét
egyházunk
életében majd csak a jövő nemzedék
a kellő távlatból fogja megállapíthatni ..
Idősb Bókai János.
Azonban mi a jelen nemzedék legalább annyit tehetünk, hogy hű szol- relte. Itt Iglón nőtt fel nagyapám,
gálataiért mély tisztelettel átnyujtjuk Bókai János, aki a magyar gyermekneki az elismerés és hála örökzöld orvosi tudománynak egy;ik előharcosa
babérkoszorúját azzal a hő kivanságés~niegteremtője volt. Es [talán már
gal, hogy áldja meg az Isten továbbra itf szítta magába azokat az erényeket,
is testi-lelki épséggel, hogy Tusculu- melyek aztán családunkban
apáról
az egyszerűséget,
a
mában szerettei körében még soká fiúra szálltak:
élvezhesse az aggkor szelid nyugal- szerénységet, a békességet, a szormát, az egyház pedi!l még sokszor galmat, a vallásosságból merített mélyélhessen bölcs Nesztora tanácsaival! séges emberszeretetet és a zene és a
művészetek
iránti rajongást.
Mert
Szelényi Ödön.
Bock Márton szerény házában naA Bókay-család.
ponta muzsikáltak és vasárnaponként
Eredetileg Bock volt a családi ne- az egész család Luther dalait és kovünk; 1849-ben magyarosította nagy- ráljait énekelte. Jellemző nagyapám
ő
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búzgó

evangélikus voltára, hogy a legszorosabb
barátság
fűzte
Székács
.Iózsefés Győry Vilmos lelkészekhez.
Az egyházi és iskolai felügyelői állásokkal is megkínálták,
de ezeket nagy
elíoglaltságánál
fogva nem fogadta eL
Evangélikus presbiter volt és mint
iskolalátogató
működött
a főgimnáziumban.

Idősb Bókai János 1822-ben született Iglón. Lőcsén és Eperjesen végezte
a gimnáziumot, majd Sárospatakon
jogot hallgatott, de csakhamar abbahagyta jogi tanulmányait és Pestre
jött, mivel az orvosi .pálya iránt érzett

kűlföldőn,
is "minta kórház"
hírében
álló Stefánia szegény gyermekkórházat,
mellyel egész élete egybeforrt. S az
propagandája
eredményeképen
állították fel a budapesti egyetemen a
gyermekorvosi
tanszéket,
melynek
első tanára is ő lett.
És amit nagyapám kezdett, azt két
fia híven folytatta a tudomány, a gyó&yítás, az emberszeretet terén. Bókay
Arpád a gyógyszertan tanára lett s
mínt teoretikus fejtett ki a tudományos haladás, az orvos- és gyógyszerészképzés érdekében kiváló munkásságot,
míg másik fia, Bókay János - az én édesapám -:- egyenesen
tovább haladt apja nyomdokain, mint
tudós, mint orvos és mint ember. ~
Mindketten állandó tagjai voltak a
pesti egyház presbitériumának.
sőt
Bókay Arpád volt a kispesti evangélikus egyházközség egyik megalaő

pítója,

Bókay János.

Mert
csakugyan
hivatás
volt ez nála. Rajongója, apostola volt
tudományának és keserves kűzdelmek
árán fejlesztette oda a magyar gyermekgyógyászatot, hogy ma vezető szerepe
ván az egész világon. Munkássága
kezdetén nem volt magyar gyermekorvosi tanszék és nem volt Pesten
gyermekkórház. A.' gyermekgyógyászatot a belgyógyászat egyik válfajának
tekintették,
s noha óriási volt a
gyermekhalandóság, . gyermekkórházra
senki sem gondolt. Es id. Bókai János
a saját törhetetlen szorgalmával,
tudásával, lelkes fanatizmus ával jótékony
fillérekből megteremtette a ma már
hivatást."

De bármilyen tudományos sikereket
ért el a két Bókay János, ők tudós
voltuk mellett is megmaradtak orvosoknak, s talán elsősorban orvosok
voltak. Orvosok, akik kisgyermekek
életét akarják megmenteni, akik családok boldogságát akarják helyreállíI tani, akik könnyeket akarnak letörölni, emberi alázattal gyógyító
orvosok, akik Krisztus tanításait követik. Gyógyítani, ez volt életük
legmagasabb célja, gyógyítani palotákban és nyomortanyákon, gazdagokat és szegényeket egyaránt: gyógyítani és jót tenni. Ha egy betegűle
állapota súlyosra fordult,
napokig
szótlanok, csaknem komorak voltak,
éjszakákat
töltöttek el a betegágy
mellett, s csak akkor derültek fel ismét, ha a ,kis beteg már túl volt a
veszélyen. Epp oly készségesen utaztak el messze vidékre, ha szegény
parasztgyerek életéről volt szó, mint
ha főhercegi kastélyba hívták őket.
A hír, a kitüntetések nem vakították
el őket: egyszerűek, szerények, igénytelenek maradtak mindíg.
Egyetlen
szórakozásuk volt: a nemes művészetek élvezése. Fárasztó napi munkájuk
után leültek a gordonka, vagy a zongora mellé és Beethoven vagy Bach
muzsikájával üdítették fel lelküket.

.

De a többi művészetért is rajongtak.
Nagyapám barátja, bizalmasa volt a
régi Nemzeti Szinház nagy szinészeinek: Egressinek. Lendvaynak, Szerdahelyinek, Szigligetinek, Szigetinek és
őszinte barátság fűzte Vörösmartyhoz,
Aranyhoz,
Bajzához,
Jókaihoz
és
Richter. Jánoshoz.
Hegedűsné
halála
után családjába fogadta és gyerekeivel
együtt nevelte a kis szinész-árvát,
mígcsak a diftéria el nem ragadta. Ez
volt nagyapám életének legnagyobb
tragédiája, s talán ez indította őt arra,
hogy fokozott mértékben
tanulmányozza a diftéria gyógyítási módjait.
Apám, Bókay János, már nagyapám halála, után, 27 éves korában,
a Stefánia gyermekkórház
igazgatója
lett és elfoglalta édes atyja tanszékét.
Rövidesen kinevezték rendkívűli, majd
rendes egyetemi tanárrá,
késöbb udvari tanácsosságot
kapott, végül pedig
a Tudományos Akadémia tagjáva választották. Még ma is fiatalos lelkesedéssel teljesíti "örökölt hivatását", \
amiben szeretettel és megértéssel támogatja bátyjának fia, Bókay Zoltán,
aki mindenképen
arra hivatott, hogy
tovább vigye az évszázados családi
tradíciót.

Evangélikus
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zunk ez ősi városában, szűletett 1855ben s természetesen
ev. iskoláinkat
járta. Már elemista korában
zenélt,
8 éves kortól hegedűlt s ezen a hangszeren vitte legtöbbre, művészi magaslatra, bár alig volt .hangszer,
melyen· ne játszott volna. Néha tiz
óránál is többet hegedűl
naponta.
Tizenkét éves sincs, mikor hangversenyen föllép : csodagyermek. ki aztán
Pesten Volkmann, Abrányi Kornél és
Erkel , iskolájában
tanul, ösztöndíjat
élvez:1876-ban:Hubay
Jenővel együtt.
Szűlővárosában
és Kassán kezdi pedagógiai működését,· majd 1883-tól a

Ifj. Dr: Bókay János.,

magyar

zeneszerzők.

Hogy az a seregszernle, mely nagyjainkról a "Luther-Naptár"
hasábjain
évről-évre folyik, teljes legyen, eddig
kevésbbé felkutatott evang. zeneszeinkről fogunk szólani,
Mert vannak
itt kincseink, melyekről nem tudunk.
A külföld, főleg Németország
csak
úgy ontaná a nagyokat, de mi itthon
maradunk s három magyar és evang.
egyházunk életében is kiváló szerepet
betöltött zenészről emlékezünk
meg.
Most Hazslinszky Gusztávról és Szendy
Arpádról szólunk.
)
l. Hazslinszky
Gusztáv.
Ősi evangélikus család sarja hazslini
Hazslinszky Gusztáv, kíről e néhány
sor szóljon. Sárosi faluról van előnevük. Frigyes, a magyar botanika
úttörője, a növényhatározó irója, atyja
neki, testvérei s általában egész csa-\
ládja egyházának hithűségben
példás
tagja. Eperjesen, evangélikus egyhá-

Hazslinszky Gusztáv.

a fővárosban s az újpesti Ieányískolában folytatja. Emellett 1899-től a
Zenede zongoratanára,
1911-től pedig
összhangzattant
tanít. Ráér azonban
hangversenyeken
is szerepelni:
nyaranta fűrdökőn, városokban ragadtatja
el hallgatóit szép játékával. S mindezt
önzetlenül, anyagi előnyök reménye
nélkül teszi: mert ő jó ember, aki
az emberiségnek
mindent
feláldoz,
igazi keresztyén ember. Művészetének
szeretete egyik Iővonása : ennek érdekében I ingyen tanítja növendékeit,
a szegényeket támogatja, de adomá-
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nyokkal segít családja tagjain - ha
kell sidegeneken
is, mindenkin,
aki rászorul. .Adományai hosszú listán
voltak naplójában összeállítva.
.
Pedagógiai célt szolgál irodalmi működése is: legjelentősebb-elméleti műve
3 füzetes reform-énekeskönyve.
Az
iskolai, főleg leányiskolai énektanítás
kedvessé tételére hangulatos daljátékokat írt, melyeket nem ártana evang.
intézeteinkben
saját érdekűnkben felfeleleveníteni. Dallamgazdagság s egyszerűség jellemzi e művecskéit, melyek
könnyen adhatók elő iskolák nővendékeivel. (Ilyenek: A gyermek és a
szivárvány, A hajnal ébredése, Ibolyatündér, Tavasz űnnepe, Tűndérkírálykisasszony. Virágálom.] Legtöbb operaszerű s jelenetezve, díszletezve is igen
hatásos.
E daljátékok specialitásai, de nenekari, heg~dű-, zongoradarabok, dalok,
melodrámák stb. szintén nagy számmal kerültek ki tollából. Nem világraszóló alkotások, de egy igazi zenészlélek kedves megnyilatkozásai.
A jó
emberről, a derék keresztyénről,
ősi
evangélikus egyházunk eme tagjáról
emlékezzünk kegyelettel halála tizedik
évfordulójának kűszőbén.

játszásával ünnepelte karácsony estéjét
s .ebben az áhítatban barátja, Chován
Kálmán volt társa. Chovánunk
atyja
volt első mestere, majd Pesten Abrányi
Kernél elé került a Zeneakadémiába
való felvétel végett j elébe tett a mester
egy partiturát, melyet Szendy zongorán
lejátszott - s ennek ellenére sem találta eléglkészűltségűnek, s a Zenedébe
utasította. (Zenészsors : Wagnert, Verdit is tehetségtelennek
tartották első
mestereik !) Szepen halad, bár soha
sincs önmagával megelégedve í szigorú

2. Szendy Árpád.
Szendy Arpád*) jellegzetes rnűvészarcát sokszor láttuk a pesti egyház
tanácsűlésein,
vallásos összejövetelein,
művészetét hányszor csillogtatta egyházi célokért.
közöttünk élt 1922.
szepternber
10.-i váratlan
haláláig,
s kétségkívül a legnagyobbak egyike.
Neve minden zongorázní
tanuló előtt
ismert átiratai révén, de művészetét
nem méltányolták
eléggé sohasem.
Hangzatcs
magyar nevét a pesti
német családból származó, de magyarságával tüntető Golnholer professzor,
édes. atyja vette föl, Arpád fia 1863.-i
szűletése előtt. A szarvasi ev. tanár
maga is jól hegedűlt, s általában a
család férfitagjai kiválóan zeneértök.
a lány tagok már nem. Anyja Balthazárlány, tehát előkelő protestáns család
sarja. Szarvasi gyermekkora emlékeként még idős korában is zsoltárok

°

Szendy Árpád.

önkrítikájában
még buzdít ja illetéktelenek elhibázott ítélete: így mikor
betegség miatt évekig Szarvason működött, tanított, dolgozott, egy ismerőse
Pestre készülését hallva, azt mondta:
"Olyanok, mint maga, százával szaladgálnak Pesten". - Liszt Ferenc tanítványa a zongorában,
Koessler János
a zeneszerzésben
mcstere. - Popper
Dáviddal, a gordonkaművésszel
nagysikerű oroszországi
hangversenykőrútat tesz, de ez nem kábítja el: többé

*l Az adatok részben Papp Viktor: "Arck6pek a magyar
valók, részben Szendy
Árpád özvegye 68 lánya szíves kőzlései.

zenevilágból"

c.
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nem megy külföldre, hanem zongorapedagógus, a Zeneakadémia legjobban
tanító mestere. Liszt iskoláját képviseli
elsőrangú művészetével j mint tanár
irodalmilag is működik : Bachtói Schubertig átír és magyaráz, úgyszólván
minden zeneszerzőt
tanítványai
részére.
Pedig minden
önzetlensége
mellett sem tudott világraszóló nevű
tanítványokat kibocsátani. ebben sem
volt szerencsés,
talán a mostaniak
közül az evang. Szegheő János fog
mesterének legtöbb dicsőséget hozni.
A magyarság zenei nevelését célozta
az 1920-as években egy ankéten tett
indítványa, mely a gyermekek zenei
nevelését már az elemiben kezdené,
a karéneklést
pedig gyermekkortói
kötelezővé tenné. Hány tanácskozás
fog még lefolyni, míg az első lépés is
megtörténik ez irányban!
32 évig tanit, emellett azonban zeneszerzőnek is jelentos : magyar rapszódiákat és egyéb zongoradarabokat
ir,
Petőfit, Aranyt zenésíti j halála évében
alkotja legnagyobb zenekari művét:
"Helikon (nagy) szvitt"-jét a keszthelyi
Helikon-ünnepekre.
Az evang. Berzsenyi Dániel: "Keszthely" c. költeménye ihleti meg. (Berzsenyi ,szegrőI-1
végről rokona is: szelídlelkű.
családi

életét boldoggá tevő, otthonát bearanyozó felesége Berzsenyi vérbeli leszármazott ja.)
A négy részből
álló mű előjátéka
a Balatont festi, 1. része Festetich
gróf felhívása kőltői ünnepre, II. a
vidám hangolatot festő "scherzo" , Ill.
pastoralszerű,
a "Georgikon" alapítására emlékeztető pásztordal,
s végül
a IV. toborzó. Csupa jellemző, magyar
téma az egész mű, melynek előadása
nagy sikert hozott.
A nagy zongorapedagógus,
kitűnö ,
előadóművész ~s jelentős zeneszerző
azonban még más művészetnek
is
hódolt: a Festészetneh. Elete vége felé
minden
előtanulmány
nélkül, saját
szórakoztatására
festett, s mint szemtanú meglepetten
állapíthattam
meg
itt is igazi tehetséget.
Liszt Ferenc
képe az Akadémia eredetijétől
meg
sem különböztethető,
angyalkaja bájos
alkotás.
Gyors
munkával
készített
kedves remeke ket.
S ez a nagy művész beteges érzékenységével,
szerénységével
sohasem
tudott érvényesülni. Annál illőbb, hogy
mi, evangélikusok e ragyogó kincsünkről megemlékezzünk
- mert nem sok
Szendy Arpádunk lesz jeddig
ő az
egyetlen!
Dr. Böhm Dezső.

~~~O~~~~

Az ·örök élet sorompója.
Beláthatatlan messzeségben
simán
terült az élet térsege. A reá őzőnlők
az utakon elszéledtek. Távol, az élet
térségéri túl, az utak ~gymásba torkoltak, s akik amott fiatalon mentek
be, itt élemedve jöttek ki. Az egyik
lihegott még a sietéstöl, a másik görnyedt volt a fáradtságtól
és a szenvedéstöl, Mindannyian
egy sorompó
felé özönlöttek, amelyet mennyei őrök
lebocsátva tartottak. •
A sorompón innen sötét lépcsők
vezettek alá a kárhozattak helye felé,
a sorompón túl pedig az örök élet

Az egyik szólt: "Kincseket szereztem, írn adom vámúl, hogy átengedjetek."
A másik nyögve sebeit mutogatta :
I "Szenvedéseimmel érdemet szereztem
a bebocsátásra."
'
A harmadik
szerszámokat
tartott
kezében: "Teljes életemet a munkának szenteltem, engedjetek a nyugalom helyére."
A sorompó azonban mozdulatlan
maradt. A kincs elvétetett,
a beteg
tovább nyögőtt, a munkás letette szerszámait, s eltüntek mindannyian
a
mezöségeí fénylettek.
fekete lépcsőkön a mélyben.
Remegve állottak a lelkek a menA gőgösök alázattói görnyedve, az
nyei őrök elé, némelyik váltságot élet mámoros szeretői kiélt szemekkínált fel, hogy az örök élet mező- kel, az érzéki szerelmesek
egykori
égeire bebocsátást nyerj en.
szépségűknek
a szenvedélytől
korán
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elperzselődött vonásaival jajongva szállottak alá a kárhozat helyére.
Az örök élet sorompója mozdulatlanúl állott.
De íme, az őrzö angyalok felemelkedének.
Az út torkolatánál
magányos férfi
alakja tűnt fel. Körüle még ott repkedtek a hatalom, a dicsőség és a
szerelem csábító képei. de az életút
torkolatánál
megszégyenülten
elmaradtak tőle. Eddig .űgyet sem vetett

rá senki. Bölcseségében
oly alázatos,
szokásaiban oly egyszerű, külsejében
olyannyira ékesség nélküli volt, hogy
mindcddig észre sem vették. De most
- ámulva nézte mindenki
alakja
nőttön nőtt és nem birták ki tekintetét.
A sorompó pedig esengve felemelkedett, s az angyalok újjongása közt
átlépett az örök élet fénylő mezőségeire: az Erkölcsi Tisztaság.
Kutas Kálmán.

Tesioérl
-

A Luther-Naptár pályázatán jutalmat nyert pálya rnunka. -

7estoér, ki hirre, dicsőségre vágysz,
Lélegzet nélkül futsz lidérc után,
Szeretném megfogni kezedet:
Maradj, délibáb játszik ott csupán I
Hideg ölében csalfa tengerek
És szerte-foszló ködök tanyáznak,
Akik elérik a messzi álmot,
.
Szemébe néznek káprázatának.
Ijjedten keresik a régi célt,
Szürke fellegek takarják őket
A fátyolukba, a semmiségbe ...
... Ne kövesd a babér kergetőket !

Vinni koporsód sötét ágyába?
S mit érsz ott vele? értéke már nincs,
Testvér, gondolj rá: az élet mulik
S a fOldön túl már nem világít a kincs,
Fekete éjjel borúl sziuedre,
. Nézd a néma, haiál-álmodákat,
Elváltak immár mindentől alant ...
... Ne kövesd az arany hajszolókat !

Testvér, ki kincset, aranyat hajszolsz.
Garast garasra fösvényen gyüjtesz,
Éjjel számolod e fényes halmot,
Sóhajt szomjusan még többért küldesz;
Nincsen nappalod, níncsen éjszakád,
Munkába görnyed mindig a vállad
És nem ismered a vasárnapot,
Szerétnem megállítani lábad:
Maradj, térj vissza, nem jó uton jársz,
Túl a kék hegyen ásva a sirod,
Kincsed, palotád, földed, gyémántod
Kézbe szorítva vajjon elbirod

Testvér, valaha szemjaztam a hírt
S jég karjaiban holttá dermedtem,
Gazdaggá lettem testvér valaha,
A fényt, a pompát, nagyon szerettem
S szegényebb voltam, mint kint a koldus
Most a szívemben békesség honol
És imádságok kelnek a számon,
A kósza álom mind osszeomot,
De az Űr virraszt az éjszakámon
Es Jézus néz rám szelid szemével.
Nagy nyugalommal várom a halált,
Könnyen harcolok az örOk éjjel,
Kezemet fogja az én Mcgváltóm,
Temető, nem rémit hideg Oled:
,
Mert hiszek élőn, bizua, remélve ...
. " Testvér, a Krisztus utaid kOvesd!
.

KesztyBsné Balogh MarI
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Zichy Mihály.
1827-1906.
Száz éves fordulója annak, hogy
magyar földön megszűletett
a XIX.
század egyik legérdekesebb
gondolkodója. Festő lett, mert gondolatait
legszívesebben, legkönnyebben és legközvetlenebbül
tudta
szinekkel
és
formákkal kifejezni. Kiváló festő lett,
mert benne semmi sem volt kisméretü j
de inkább gondolkodó, mint művészlélek volt. Igazi vérbeli művésznél
mindíg a külső forma a fontos, festő-l

nél a szinharmonia,
a vonalritmu
a kompozíció.
Zichy képein azonb
mindíg a gondolat dominál j a kül
forma csak eszköz az
sajátos le
világának kinyilatkoztatására,
Ha toll
vett volna kezébe mint ahog
alkalomadtán meg is tette:'alkot'
egy nagy önvallomás lett volna, érd
kes dokumentuma
egy gazdag, so
oldalú, mélyen járó, széles látókö
és beható gondolkodású hatalmas l'
ő
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lek belső kűzdelmeinek, fejlődés ének.
Az ő lelkében a legnagyobb ellentétek
megférnek, anélkül, hogy harmóniába
olvadnának. Filozófikus hajlandóságú
és mégsem filozófus, mert hiányzik
belőle az egységre, ősszefoglalásra
törekvés.
Túlságosan sokoldalú,
nyugtalan
szellemű. Minden megragadja érdeklődését, mindent megért és átérez,
ami emberi i de tartósan semmi sem
köti le i az új benyomások, érzések
és gondolatok túlgyorsan kővetik egymást arra, hogy kőztűk logikus kapcsolat, benső harmonia létesütjön Ez
magyarázza meg lényének szaggatottságát, melyet' sokszor kővetkezetlenségnek, diszharmóniának érzünk. Külső
élete is szaggatott: a magyar vidéki,
úri mileuből a bohéme-világba sodródik i azután szédületes
gyorsan
emelkedik, az orosz udvar dédelgetett
kedvence lesz i majd ismét a bohémevilág sanyarüsága
vár rá, míg a francia
művészés iróvilág
újra fel nem fedezi a benne rejlő értékeket - amiben nagy része van Munkácsy Mihálynak és Theophile Gautier-nek de Párisban nem tud gyökeret verni,

morogni és tud költekezni. Néha
könnyelmü bohéme, néha
előkelő
főúr. Mindezek csak kűlsöségek.
Öt
csak egy érdekli" az ő sajátos érze-

I
Péter apostol: "Legyen hát célod:
Istennek dicsőség l"
-

5
~
~
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Zichy Mihály.

ismét visszakerül az orosz udvar veszedelmes levegőjébe és a cári kegy
veröfényében
sütkérezik élete végéig.
~ A nagy
sorsfordulatok
megedzik
egyébként is erős lelkét.
Tud nyo-

Zichy Mihály 'illusztrációja:
tragédiájá"-hoz,

Madách:
-

"Az ember
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likus hitben felnőtt úriember olyan
közvetlen megértéssel fogta fel Luther
lényét.
A "Luther Wartburgban" című képe
művészi és pszichológiai szempontból
egyaránt érdekes. A kompozició tömör
és egységes, forma és gondolaty-egymással teljes összhangban van. A két
csoport, egyik oldalról a munkájából
felriadó Luther, a másik oldalról a
kísértés
csábító jelenségei, a dicsőség,
gazdagság, hatalom és élvezetek szédítő képei, a valóság és"~tűlíeszűlt
fantázia világának szembeállítása, egymással éles .ellentétben van és ezf!a~művész- a megvilágítással is hangsúlyozza,
Luther alakját a dolgozó ,lámpa szerény
glóriáia
veszi körűl j
a kisértés pedig, 'mint
valami jelenés; saját
fényében ragyog. A
két 'csoport közt a
formai és lelki kapcsolatot a pápa alakja
képezi, aki egyik kezével hivogatj a, a másikkal villámot szór j a történeti hűség kedvéért
a képen Tetzel alakja
is látható. Főszépsége
a képnek azonban a
lelki tartalom, a
Luther alakjából kisugárzó erős hit és
bátor elszántság. Zichy Mihály:
"Luther Wartburgban."
,
Az egyik kezét hitz~sek minden v,ált?zatát és fok~.z~.tátI vallása jeléűl, az ép~n. ,általa n~me!
kozvetlen megértéssel,
meggY9zoen nyelvre fordított
Bibliára
teSZI, a
tolmácsolja.
Arany János
"Agnes másikkal már hajításra tartja a tintaasszonyá" -nak börtönjelenetében
a tartót : arcáról felháborodás, elszántremekkél
küzdő' szegény,
bűnös,
ság és erő sugárzik j szinte látni vélgyenge női lélek rejtelmeibe száll le. jük, mint repül is már a következő
Mindent megért, ami emberi j abba pillanatban a tintatartó az Antikrisztus
is bele tudja helyezni magát, azt is megjelenésének alakjai felé és min!
átérzi, ami lelkével nem teljesen rokon. semmisül meg a hit ereje előtt a kíErről tanuskodik vallásos és történeti sértésnek
minden hatalma. Luther
tárgyú képeinek hosszú
'sorozata. alakjából az a szent harag sugárzik
Nemcsak kűlső képét adja az ese- ki, mint Michel Angelo Mózes szobráményeknek, hanem mindennek a mé- ból, mikor felugorni készült, hogy a
lyére hat, a lelkét ragadja meg, Evvel törvénytáblát
hitehagyott népe közé
magyarázható meg az a látszólagos hajitsa.
ellenmondás, hogy ő, a buzgó kathoA kép az e~yetemes evangélikus
ellenmondás ok : magyar éskozmopoj úr és demokrata j mély
gondolkodó, és naiv élvező egy személyben.
Hogy az emberi gondolkodás milyen
szédítő magaslataira tud emelkedni,
arról tanuskodnak
Madách "Ember
tragédiájáv-nak
illusztrációi: ,a paradicsomi jelenet Adámja és Evája az
öntudatlan naivságot, a római jelenet
a hit megrázó erejét, a falanszter jelenet az anya! szeretet fanatizmusát,
a végjelenet Ádámja
a hitében megrendült, mindenre elszánt ember szílaj
végleszámolását,
szóval az. emberi ér-

líta
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egyház tulajdona és így a legilletékesebb helyén van. Maga a mester
adományozta ezt az egyik legremekebb
alkotását egyetemes
egyházunknak,
amire az indította, hogy a 70-es években rendezett
Zichy-kiállításból az
illetékes körök egyoldalú, türelmetlen,
félszeg, müvészietlen felfogása kizárta.
Másik rokontárgyú képe: "Krisztus és

a pápa" ugyanilyen okokból és ,ugyanígy került a debreceni ref. egy;ház
tulajdonába,
.
I
Ugy is mint magyarok, úgy is mint
evangélikusok. méltó
kegyelettel
és
tisztelettel
áldozunk e nagy lélek
emlékének születése századik évfordulója alkalmából.Dr. Lang Margit.

Nevezétesebb évfordulók.
Ebben a rovatban ez alkalommal
azt a változtatást tettük, hogy nemcsak az 1927. évi nevezetesebb évfordulókravoltunk
tekintettel. hanem
felvettünk néhány előző ezstendeieket
is, amelyek főleg az összehalmozódás
miatt maradtak. el, különben még
mindíg időszerüek. Egyes évfordulókról külön cikkekben emlékeztünk meg.
1. v. Szent László király"trónralépése. (1077.)

'1

Nem 'szabad elmulasztanunk az alkalmat,
hogy meg ne emlékezzünk
Szent László királyunk trónralépésének
850-ik évfordulójáról,
akiben a keresztyénségnek és a magyarságnak
egylelküségbe forrása hatalmas intőjel ebben a
rnijelenlegi nemzeti hornályosságunkban, amidőn
egy magyar író .felrikító tömeges tiltakozás
nélkül tehette közzé ama véleményét, mely
Krisztus hatását a magyarság életére abban
látja, hogy kivette itt nálunk az emberekből
a magyar szívet és német szívet tett a helyébe. *l
.
A történelem lényegének és igazságmagvának eme meghamisításával szemben a tisztán
kijegecesedett igazság épen az, hogy L László
királyunk életének hatásában látjuk egyik legkézzelfoghatóbb igazolását annak" hogy a keresztyénség hozza teljesen napfényre, kovácsolja alkotó- és nemzetfenntartó erővé és
formálja a népek különböző szinü életében
sajátszerű magyar szépséggé és nemességgé a
lelket, amelyet az Alkotó ~ magyarság östermészetébe,
mint a nagy világtörténetí hivatás
lehetöségét biztosító gyökerek végső szálaiba
elrejtett.
I. v. Szent László király trónra lépése a keresztyén Magyarországnak az első nagy válságában történt megmentését, a keresztyénségne~ a nemzeti jellegbe való teljes beolvasztását, a magyar koronának
megizmosítását,
minden külső politikai és egyházi hatalmi túltengéssel szemben történt megvédésétjelenti.
Trónvillongások lezárása, kúnok,
besenyők,
megfékezése, a jogvisz-onyok, társadalmi s egyházi állapotok keménykezű rendezése fűződ*) L. Szabó Dezső:

nek nagy nevéhez. Korának egész Európában
tagadhatlanul a legnagyobb fejedelme volt,
akit méltán szánt ak a keresztes hadjáratok fővezérének annak bizonyságául, hogya világközvélemény a középkorban a keresztyén lovag
eszményképét magyar vérben és magyar lé-

"SegítségJ" Ill. kötet 167-176.

Szent László a sziklából forrást fakaszt.
-

Than Mór falfestménye.

-

lekben ismerte fel. Egyházának hü fia volt, de
királyi jogainak, nemzete önállóságának védelmében erős volt a hatalmas VII. Gergely
pápával szemben is, Emléke tegye eleven
erökké a magyarság életében a tanulságokat,
melyeket Szerit László királyunk egyénisége rejt
magában.
H. L.
old.

5*.

I

68
Clusius Károly. (1526-1609.)
A magyar kultúrtőrténetnek
nevezetes mo'mentumát elevenítjük fel, amikor Clusius Károly születésének négyszázados évfordulóján a
nagy tudósról és magyarországi szerepléséről
megemlékezünk.
,
A XVI. század nagy szellemi fellendülése a
természettudományok
terén is új korszakot
jelent. Az addigi anthropocentrikus
felfogás
helyébe a természetnek elfogulatlan szemlelete
és ezzel az igazán tudományos természetvizsgálat lép. A növénytan terén három férfiú az
új iránynak zászlóvivője: Dodonaeus, Clusius
és Lobelius s a magyar kultúrának míndenkor
dicsősége marad, hogy egy magyar főúr áldozatkészsége és tudományszeretete
révén Clusius
működése életének egy jelentékeny szakában
Magyarországhoz kapcsolódott,
,
Clusius Károly 1526 február 19-én született
az akkor belga Arrasban. Eleinte a jogi pályára

bele Clusius életébe különös jelentőséggel egy
magyar Iőurnak, gróf Batthyány Boldizsárnak
szerepe. Clusius ugyanis Miksa halála után még
vagy 10 évig Bécsben maradt. Ideíűzték
öt tudományos összeköttetései és megkezdett tanulmányai. Ezen a nehéz időn Clusiust barátainak
és néhány pártfógójának, ezek között elsősorban Batthyány Boldizsárnak támogatása segitette keresztül.
I
.
Batthyány Boldizsár gróf (1538-1590), korának egyik legkitűnőbb hadvezére és legmüveltebb magyar főura még Miksa udvarában
ismerte meg Clusiust s az 1573--1588 években
ismételten s hosszabb időre vendégűl
látta
németújvári várában. Németújvár,
ahol ekkor
a nagyrnüveltségü Beythe István (későbbi superintendens, meghalt 1611) mint a protestáns
Batthány udvari papja
műkődőtt,
központja
lett ekként egy magas szinvonalú tudományos
életnek és kiinduló pontja a magyarflóra
kikutatásának. Chisius ugyanis Batthyány segítségével beutazta Dunántúlnak 'a törököktől
,meg nem szállott részeit: Vas, Zala, Sopronmegyéket és Pozsony vidékét s kutatásainak
eredményeképen jelent me.ga "Rariorum aliquot
stirpiumper Pannoniam etc. observatorum historia, Antverpiae, 1583." c. könyve, mely a
magyar Ilóra első nagy és a megfigyelések
pontosságánál, a leirások szabatosságánál fogva
el nem 'évülő forrásműve. Clusius e művével
hatalmas emléket állított magának ( Magyarországon s botanikai tudományunk e dicsöséges kezdetében
nagy része van Batthyány
Boldizsárnak, aki az anyagi eszközöket adta és
Beythe Istvánnak ís, aki a magyar növényneveket gyűjtötte össze Clusius részére. De
Batthyány Boldizsár ennél is több, valóságos
munkatársává lett Clusiusnak, amikor Clusius
figyelme a gombák felé irányult és az első
tudományos gombászati mű Battyány és Beythe
közreműködésével
Magyarországon
született
meg.
Magyarország nyugati
részei,
különösen
Vasmegye, gombákban rendkívül gazdagok. A
kelet felöl jövő száraz és meleg légáramlat, találkozik itt az- Alpesek páratelt levegőjével.
Melegség és pára, ez a két tényező az, ami a
gombák fejlődésére különösen fontos. Amellett
a magyar konyha a gombák különböző fajail
régóta ismerte és kétségtelen" hogy Clusius
idejében a gombák empirikus ismerete Magyarországon fejlettebb volt, mint nyugaton. Ilyen
körülmények között fordult Clusius figyelme a
gombák felé. S amig az addigi tudomány mindent összevéve nem ismert több gombafajt
vagy harniincnál, Clusius magyar munkatársai
segítségével 105 fajt ír le "Rariorum Plantarum
historia, Antwerpiae 1601" c. művének .Fungorum in Pannonia observatorum brevis historia" c. fejezetében. A munkát fametszetek
diszítik, a fametszetek pedig akvarellek után
készültek. Batthyány ugyanis egy francia festöl
hozatott Vasmegyébe, aki a szalonaki várban
Batthyány utasítása szerint és szeme előtt festette le a gombafajokat. Ezt a nagyértékű és
sokáig elveszettnek hitt akvarellgyűjteményi
(Clusius-kodex) Leydenben
őrzik, 1900-ban
pedig remekművü szines reprodukciókban kiadta azt Istvánffi Gyula egyetemi tanár. Az első
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Clusius Károly.
készült. Egyetemi tanulmányai közben került
Wittenbergába, ahol Melanchton befolyása alatt
a reformációhoz csatlakozott. Tanulmányai mindjobban a természettudományok felé irányultak,
tudásának hire mindjobban terjedt és már hirneves tudós volt, amikor a nagyvagvonu Fugger
János Jakab hivására.ee
ennek kíséretében
Francia, Spanyol-országokat és Portugáliát beutazta (1564). Ez országok növényvilágának
feltárása Clusíus hirnevét még jobban öregbítette, úgy 'hogy 1573-ban Miksa császár és király Becsbe hívta az udvarához. Hogy Mik1ta
udvarában milyen állást töltött be Clusius, azt
teljes pontossággal megállapítani még nem sikerült. Az bizonyos, hogy javadalmazása az
akkori időkhöz képest elég tekintélyes volt s
hogy haláskörébe tartozott az udvari kertek'
felügyelete. A toleráns Miksa azonban 1877-ben
meghalt s utóda, Rudolf, Clusiust különböző
befolyások hatása alatt nem alkalmazta tovább és
fizetését beszüntette. A nagy tudós súlyos anyagi
helyzetbe került. Ezen a ponton kapcsolódik
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tudományos gombászati mü tehát' magyar gom~
bák leírását tartalmazza és képei vasmegvei
gombákat ábrázolnak !
Clusius késöbb Németországba, majd Leydenbe költözőtt és mint leydeni egye'temi tanár
halt meg 1609 április 4-én. Az egyén megszűnt létezni, de művei minden időkben fenn
fogják tartani emléket. Századok multak el
Clusius műveinek megjelenése óta, mégis a
magyar ílóra kutatója
tanulmányai
közben
mindíg vissza-visszatér
az első
forráshoz,
Clusiushoz, jeléűl annak, hogy pontos megfigyelésen alapuló lelkiismeretes munka az idők
mulásával sem veszti el értékét. A mai kor
magyar botanikusa kegyelettel járja be azokat
a helyeket, ahol egykor a nagy Clusius járt és
kutatott s illő dolog, hogy a tudós férfiunak,
aki elsőül ismerte meg és ismertette Magyarország érdekes nővénvvilágát,
születésének
~,'

A Batthányak

németújvári

vára.

négyszázados fordulóján mi is a megemlékezés
magyar virágokból' font koszorújávál
áldozzunk.
Clusius hamvai egy temető rendezés alkalmával tömegsírba kerültek. Batthyány Boldizsár
sírhelyét sem ismerjükj's a sírnak csak emlékét őrzi a németújvári templom falába' illesztett
kötábla,
Beythe kézirásával még találkozunk,
reformációkorabeli könyvekben a németújvári
zárda kőnyvtárában,
de az ő sírja is ismeretlen. A vár, melyből a magyar botanikai tudomány kiindult, Németújvár - ma idegen uralom alatt áll. Mindazonáltal a három férfiú
szelleme mindíg ott fog lebegni Németújvár
falai között, az ő nevüket idézi ott fel az erdő
és mező minden virága s így nem csupán az
ezeréves foglalás jogán, hanem a magyar botanikai tudomány megalapítóinak emléke révén
a szellem erejénél fogva is mindenkorra Magyarországhoz kapcsolódik. Németújvár
elvesztett területe. A koszorut tehát, mellyel Clusius
!

áldozunk, a reformáció hiv~inek a
tudomány fejlesztésére is gyakorolt érdemeire
gondolva' magyar területen helyezzük le.
emlékének

Dr. Gáyer. Gyula.

~

I

Gerhardt Pál (1607-1676).

(

Kétszázötven évvel ezelőtt elhagyta ugyan
bár e földet a legkeresztyénibb lelkek egyike,
Gerhardt Pál, de épen\ azért mert Krisztus lelkű
volt, velünk maradt, hogy tovább építse, erősítse
a világban a keresztyénséget.
Gerhardt azok
közé az igazi nagyságok közé tartozott, akiket
az Isten arra választott ki, hogy a krisztusi élet
evangéliomi tantételeinek szilárdságot biztosító
igazságerejét és a keresztyénség .szétesésétől
megóvó, évezredekre tartó erősségnek bizonyuló
jelentőségét meglátva és lelkiismeretük ügyévé
téve megmeneküljenek attól, hogy a betű bálvánnyá
és önigazsagukban való gőgös elbizakodottságuk és keresztyéntelen érzelemviláguk

Gerhardt Pál.
takarójává legyen életükben, hanem élő hitüknek
Istenlátása. Krisztus tapintása a tant éles szemű,
tiszta szívű, öntudatos és céltudatos éltük folyásában eleven keresztyén valósággá
tegye. Szélsőséges, harcos időkben a lutheri reformáció
pozitiv tételei alapján álló olyan szilárd hitvalló
őrállót adott az Isten Gerhardt Pálban evangélikus egyházunknak, akinek szenvedések és
nyomorúságok által megtisztított és megpróbált
életéből fakadó énekei tesznek állandóan a
lelkek megérzésének
és tapasztalásának redöln
keresztülhatolva az Isten zsámolyához felhatoló
hit'vallást az igaz keresztyén tanításról..
Az ~I kőrűlmény, hogy életének elsö Ieléröl,
egészen 46 éves koráig nagyon keveset tudunk
[szűl. 1607 márc. 12-én Gráfenheínicherrben],
csak annak il bizonysága, hogy az Isten a harmincéves háború vérzivataros idejében olyan
helyeken járatta, ahol a keresztyén lelkek születnek. E~ztendeínek nagy részét házi tanítós
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kodással töltötte. Mittenwaldei lelkészkedese népek számára."
Schwarz
Keresztély
Lihasonlóan
a misszionáriusuk
után Berlinbe került, ahol a Luther reformá- wingstonehoz
ciójának tételeihez való kijegecesedett ragasz- eszményképe lett az által, hogy anagy aposkodása összeütközésbe hozta Frigyes Vilmos tol példájára valóban mindeneknek minden :
választófejedelem rendeletéve), -aki a tanvitabeli volt az isteni elhivatásra önként vállalt felaHaláloságyán igazat
kérdéseknek a szószéken való bárminő elő- datának szolgálatára. hozását megtiltotta. Gerhardt sokkal szelidebb mondott utolsó szavával is: "Krisztus az én
H. L.
és mélyebb lelkületü keresztyén volt, semhogy életem."
. bármikor is támadó éllel, vagy szörszálhasogató
módon lépett volna fel. A fejedelem tudva ezt Peslalozzi Henrik János. (1746-1827.)
s bízva benne nem is követelte tőle az erre
Pestalozzi
egyéniségében
és munkájában
vonatkozó fogadalom aláírását, megelégedett a most halálának századik évfordulóján különösrendelet tudomásul adásával; Gerhardt érzékeny képen az az isteni tervszerüség tünik fel lellelkiismerete azonban a rendeletben kiforrott, kem előtt, amellyel a Gondviselő fokozatos
eleven hitének, a lutheri reformációhoz való menetbén a maga idején kiválasztja azokat a
teljes ragaszkodásának a korlátozását .látta, bár szernélyiségéket, akikre az adott időben messze
. semmiféle türelmetlen és támadó szándékai nem messze előrelátó céljai érdekében épen szükvoltak, meggyőződés-szabadságának megcsorbí- sége van. - Pestalozziban azt a nagy pedatásával nem tudott a szószékre lépni, szép gógus lelket látom, akiben a XX-ik század
állásáról lemondott. Jöttek azután a szerongattatasok. családi csapások, feleségének és egy
kivételével
összes gyermekeinek elvesztése;
de a teher alatt nőtt apálma és gyümölc§özött,
termette evangélikus énekeskönyvünknek
a
I gyöngyeit.
(Hogy ne dicsérném az Istent, Ebredj fel szívem, vigadj, - .Oh, miként fogadjalak, - Hagyjad a jó Istenre., - Légy csendes
szívvel, légy békével, En lelkem, miért
csüggedsz el stb. stb.)
Külön tanulmányt lehetne írni arról, hogy
Gerhardt Pál énekei minő hatást gyakoroltak \
a lelkekre. A sok tanulságos eset közül ez
alkalommal csak azt az egyet emeljük ki, hogy
a római katholikus egyház apácái között egyik
legnagyob bika az evangéliumi szellemben vett
diakonissza-lelkeknek,
a pápa csalatkozhatatlanságáról
szóló dogma elvetése rniatt sokat
üldözött és bántalmazott Lasaulx Amália. bonni
irgalmas apácarendi
főnöknő, a mise alatt
imádság gyanánt mondotta el rendesen a mi
Gerhardt Pálunknak : "Hagyjad a jó Istenre
minden te utadat" kezdetü énekét. Az Istentől
megáldott lelkekből csak áldás fakadhat minden
időkre.
H. L.
Schwarz KereszlélyFrigyes. (1726-1798.
Schwarz
Keresztély
Frigyes születésének
kétszázadik évfordulója az evangélikus külmisszió szent ügyére hivja fel figyelmünket.
Vannak ugyan, akik azt mondják, hogy/ először
Pestalozeí Henrik János. I
a saját belső egyházi és hitélet beli ügYE1inket
hozzuk rendbe s csak azután gondoljunk' a második fele óriásan magas stilusu nevelési
tőlünk távollevő pogányokra;
evvel szemben feladatai megvalósításához szükséges szellernazonban épen Schwarz Keresztély példája a sugárzás első hajnalfénye lobbant fel. A XVIII,ik
bizonyság arra, hogy amely pillanatban komo- század nagy válságaban megsülyedt világszelyan kezdjük venni saját életünkre vonatko- keret szilárdabb talajra tolni akaró felvilágozóan a keresztyénség
ügyét, ugyanakkor a sodás racionalizmusában ő már az a szellemi
keresztvénséglől
még teljesen távol állókra jelenség, akinek szívét egy. távolibb jövőnek
nézve is rnegszólal a lélekben ellenállhatlan megalapozására fogta meg az Isten. Valamint
Rousseau, ő is látja azt, hogy az emberi műveerővel a missziói parancs. Valamint Ziegenbalg
terül etén valami megrettentően kiáltó
Bertalant és Plüttschaut
Franeke hallei inté- Iődés
'zete adta az indiai mis'szió ügyének, épúgy nagy baj van, de ő már elméletileg nem a
Schwarz Keresztély lelkét is ennek az inté- kultúra eszközeitől való elfordulásban látja a
zetnek a szellemhatása kötelezte el egész él~ gyógyítás sikerét; hanem az emberi természet
tének odaáldozásával az Ur szolgálatára a po- erőinek törvényeit tanulmányozza a gyermek.
gányok között.
.
ben s ezeknek az erőknek összhangzatos kilátja a nevelés rendeltetését
Egy előkelő hindú jellemezte e nagy misszio- fejlesztésében
nárius egyéniségét legjobban, midőn azt mon- Az emberi természetben éles szemmel meg'
dotta róla: "Te Isten szolgája vagy iminden figyeli a közös tulajdonságokat és hangsúlyozza
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pusztítja a nemzetek és az emberiség
életerejét és egy hatalmas mentő nevelési mozgalom indul meg az európai művelődés
meggyógyítására, az úttörő Pestalozzi lelke ebben a
munkában is benne lesz.
IP
H. L.

a gyermekek nyilvános együtt nevelésének fontosságát és kiált a népiskolákért
s egyúttal
finom megkülönböztetéssel
észreveszi az egyéni
természeti jellemvonások figyelembe vételének
jelentőséget
és szűkségességét
s hangsúlyozza
az előbbivel kapcsolatban
az egyéni nevelés
fontosságát. A bölcső lesz így már számára az
a hely, hol a nevelésnek kezdőelnie
kell s céltudatosan folynia tovább azon elvek szerint,
amelyeket müveiben (A remete esti órái, Lienhardt és Gertrud.. Gertrud miképen neveli
gyermekeit, Nézetek stb.) előterjesztett.
Isten azonban a nevelés ügyének szolgálatára e nagy pedagógusnak nemcsak az eszét,
hanem a szívét is megfogta. Ö volt az úttöröle
nemes lelkével annak a munkának, mely az
elhagyott és az elzüllés veszélyének kitett gyermekek megmentését
tűzte ki céljául. Neki

I

Mayer Konrád Ferdinánd.

si

kellett elöljárni, hogya mentés pedagógiajának
még határozottabban
evangéliornibb
útját a
weimari Falk, a beugenni Zeller és a hamburgi
Wichem még tökéletesebben
megtalálják.
Az
úttörő munka meg nem értése a közőnség
részéről, Pestalozzi gyakorlati
adrninisztráló
kormányzóképességének hiánya sok akadályt
gördített ugyan mentö nevelőintézeteinek sikere
elé, de azért mikor 80 éves korában, nem
sokkal halála elott a svajci Beuggenbe ment s
ott Zeller mentő és diakónus, lntézetében
tapasztalta- a határozott evangéliomi szellem pedagógiai érvényesülésének még teljesebb h~sát s öröm könnyek között mondotta: "Ez az,
ez az, ezt akartam én", lelke önmagára vonatkozóan nyugodt lehetett, mert ebben az eredményben mint úttörő nek nagy része volt Pestalozzinak. Sőt ha majd a most elkövetkezendő
időkben egyre több pedagógus lélek támad,
mely meglátja azt a lelki nyomort és züllöttséget, mely az u. n. modern intelligenciában
'/

Meyei' Konrád Ferdinánd. (1825-1898.)
A háborút követő "zord idők" -ben a hollandusok mellett különösen a svájci nemzet ném et
része volt az, mely gyászos. sorsunkban való
részvételének, irántunk való cselekedetekben
megnyilatkozó szeretetének leghatalmasabb bizonyságát adta 1: gyermekeinket ezer számra
.hónapok,
sőt évek sorára családtagul befogadta,
ajándékokkal és ami sokkal több, gyöngédségével elhalmozta.
Méltó a szabadság e dicső nemzete iránt
nekünk is érdeklődnűnk
: így példáúl
nagy
örömében, mellyel legnagyobb költője: Meyer
Konrád Ferdinand születésének a közel multban századik évfordulóját megünnepelte, nekünk
is résztvennűnk.
Meyer egész költészete az Istennek keresése
és megtalálása, meglátása. A természetben és
a művészet remekeiben meglátja ..őt mint Orök
Szépséget,
a tőrténelemben
mint Orök Igazságot,
a bánatban rnint Orök Vigasztalást, a halálban
mint Orök Eletet. Végre a vallásban a nevét is
megmondja, hogy ez a meg nem látható, de
hatásában érezhető Valóság, amely fölöttűnk
lebeg s bennünk él szünetlenül, ez a jó Isten.
Es erősen protestáns lélek. Bár a protestantizmus református irányához tartozik, lelkes
tisztelője, megértője a mi Lutherünk nagyságának. A világirodalom nagy Luther-költeményei között egyike a legfenségesebbeknek
az ő "Luther-dal" -a, amely e sorok írójának
fordításában
a "Luther-Naptár"
1924-ik évfolyamában megjelent.
Luther-Zwingli-Kálvin
szerinte három pillére a protestáns világnézet hatalmas hid jának,
melyen lelkünk az isteni igazság felismeréséhez
eljuthat.
"Hutten" című elbeszélő költeménye valóságos diadaléneke
a megujult
hitében erős
protestáns öntudatnak.
Pompás prózai elbeszéléseinek
tekintélyes
részében a protestáns multat tükrözteti csodálatos történeti meglátással.
Szigethy Lajos.
KÖZEL AMENNYHEZ. *)
-

Meyer

Konrád

Ferdinand.

-

Szent hóvilágom közepén vagyok,
Kis sziklaél a pihenő helyem,
Zölddé meredt jégtengerből ragyog
Esüst hegycsúcs épen szemben velem.
Fogyóban van s szivárog le a hó
Száz érben a csipkés szirtnek falán,
S megjött sötét iszapból csillanó
Harangvirág gyengéd harangja már.
A vízesés zúg -távol, majd közel,
Porát ide-oda sodorja szél,
Mély hallgatás, a zaj bár' nem pihen,
A víz s a szél az Istenről beszél.
*) Mutatvány "Meyer Konrád Ferdinánd válogátott költeményei. Fordította:
Szigethy Lajos" c. értékes kötetböl.
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sem ejtette ki anélkül, hogy le ne vegye a kalapját. Rámutat ana, hogy "a nap,.a bolygok
az üstökösök csodálatos rendszere csak a mindenható Létező elhatározásából és uralmából
állhatott elő. Ha Mózesnek, a prófétáknak, az
apostoloknak s mindenek fölött Jézusnak nem
hiszünk,' ép oly kevéssé leszünk menthetők mi
is, mint a zsidók." Nagy felfedezéseitő maga
hitvallásának eme igazgyöngy keretébe foglalta: "Istennek legyen dicsőség, aki nékünk
útjainak menetébe egy pillantást engedett".
Laplace Péter (* 1749 lifiárc. 28 t 1827 március 5) matematikus és csillagász már a Newton által' megalapozott kozmológiai rendszerre'
építve állapította meg a bolygók rnozgására, az
égi testek alakjára és tengelyforgására stb. vonatkozó
elméletet,
amelyen a legújabbkori
asztronómia nyugszik. Döntő része van az u. n.
Kant- Laplace féle elmélet kialakulásában, mely
a középponti mago körülvevő gőz- vagy ködnemű anyagbólxa Naprendszerhez tartozó égitestek kialakulásáról szól.
Az Antikrisztusnak ugyan első dolga vólt,
hogy ezeket az elméleteket a keresztyén életés világfelfogás í megfojtására használja fel;
sok felületes, kapkodó lelket meg is tudott téveszteni, de az érett elmék előtt nyilvánvaló,
hogy ami mindczekben megbizonyított igazság,
az mind mind tulajdonképen csak hozsannát
zeng annak, aki miridöröktől fogva volt, van
és mindörökké lészen.
--

Mellettem csak a mormota sipol,
És csak a sas sivít ott messze fenn,
Sziklám körül a szent magány honol; Erzem: közel vagy hozzám Istenem.
Ford, Dr. Szigethy Lajos.

•

Newton Izsák (1643-1727) és Laplace
Péter Simon. (1749-1827.)
Valamint Newton (ejtsd: Nyútn] és Laplace
(ejtsd: Laplászl vszellemvilága száz év távolságán keresztül is életükben közel járt egymáshoz, úgy haláluknak kegyeletes emléke is
egymás mellé helyezi őket.
I
Newton Izsák (* Woolsthorpeban 1643 jan.
5, t Londonban 1727 március 31)1 a cambridgei egyetem tanára, a tudományos h~tásukban
ama legnagyobb matematikai és fizikai felfedezők közé tartozik, akiknek egy-egy megállapítása teljesen újfundamentumokat
,rakott le
a tudománynak egy-egy területén. Uttörő jelentősége első sorban is abban áll, hogy a tu-

í,

l

Linberger Istvá,n. (1825-1902.)
A Luther-Naptár-nak nemcsak az a hivatása,
hogy a mai ev. társadalom kimagasló egyéniségeinek érdemeit, örökítse meg, hanem szép
hivatása az is, hogy a mult nagyalakjainak az
emléket 'elevenítse föl a mai nemzedék oku[ására.

Newton Izsák.
I

.

mányos tételek biztonsága érdekében a fizikát
matematekai alapokra helyezte s e célból a
mennyiségtan tudományát fejlesztette. A fizikában korszakalkotó az általános nehézkedés
(gravitáció) törvényének a felfedezése, mely az almának a fáról való leesésében s az égi testek
kölcsönös vonzásáb an ugyanazt az erőt bizonyítja, amely felfedezése 'által a csillagászatot
és az egész rníndenségre vonatkozó világnézetet új alapokra fektette. A szinszóródás tűneményének megfejtése is Newton nevéhez
fűződik.
E világhírű tudós igazi nagyságát leginkább
az, a tény jellemzi, hogy amidőn az általa megfigyelt jelenségek természeti titkát, törvényét
felfedezte, r z a megérzés vett rajta erőt, hogy
ezeken a területeken már az élő Isten közelségében jár, aki neki csodálatos módon megjelenti magát. Ez magyarázza meg mély vallásosságát, amely a Bibliának szorgalmas és alázatos olvasójává tette, aki Isten nevét soha

Ezek közé a régi nagyok kőzé tartozik kétségkívül. Lioberger
István, volt késrríárki ev.
lelkész, és a VI. szab. kir. város egyházmegyéjének az esperese. Elmondható róla, hogy "az
igazság volt a törvénye, a szeretet a király-'
nője, az örökkévalóság a célja". (Augustinus).
Igazi, Isten kegyelméből való lelkipásztor. alapos tudós, fáradhatatlan munkás és mindenekfölött
jó, önzetlen, az ideáloknak élő, az
anyagiakkal semmit sem törödő ember volt,
amilyenek ma igen kevesen járnak közöttünk.
Mint előadó szónok nem volt elsőrangú [kűlönben ez nem is a legfontosabb az ev. lelkésznél. amint ma oly sokan téves en hiszik),
de azért hatott hiveire határozott egyéniségének
a súlyával, bibliás hitével" szeretetre és tiszteletre gerjeszWmagatartásával. Az általa végzett
konfirrnációi oktatás a komolyabb lelkekre
valóságos élmény számba ment. Sok csapás
érte. Első 2 házasságából származó majd minden gyermekét elragadta a halál;
anyagi
helyzete soha sem volt fényes, de idealizmusa,
munkakedve egy percre sem hagyta el, csak
az utolsó éveiben tört meg erős szervezete.
Hosszú életpályájának
ezek a főbb állomásai.
Született Sopronban 1825 dec, 21-én mint
György köztiszteletben álló vaskereskedő fia,
édesanyja a jó' emlékű Stanisleides Dániel tanár
leánya volt. Maga írja, hogy apja szigorú, de
egészséges nevelésben részesítette. Iskolai ta-
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nulmányait természetesen szülövárosában
vét gezte és önéletrajzában kivált Halasy és Hetyésy
"tanárairól
emlékezik meg, nagy elismeréssel,
mint akik a tudomány iránti szeretetet keltették föl benne. 1846 mint cand. theol. német.
egyetemekre indul; egy évet Tűbingában, egyet
Jenában, egyet pedig Halléban töltött. Ismét
maga mondja, hogy a tűbingaíBaur-Iéle
hiperkritikai te ol. irányt J ena szerencsésen ellensulyozta az
lelkében. Hazatérve 4 évig a
hirneves soproni Iyceumban müködött, de már
1853-ban engedett az eperjesi kellegium egyik
teologiai tanszékére szóló
meghívásnak. Innen a dob- '
sinai ev. egyház meghívását
fogadta el. Lelkésszé avatta
Topertzer I. L. 1859 aug.
28-án. Dobsinai lelkészi állását ismét tanári, illetőleg
igazgatói állással cseréli fel,
amennyiben 1865-ben
Felsőlövőre távozott. Utolsó
állomáshelye Késmárk.
l871-ben került oda és
megszakítás nélkül műkődött ott haláláig, változatos, sőt válságos időket élve
meg. Meglett férfikorában
jutott oda és teljes erővel
neki látott a sok munkának. Késmárk új evang.
temploma, illetőleg annak
befejezése neki köszönhető.
Szerkesztett német énekes
könyvet, melyet ma is használnak a kés márki gyülekezetben. Megvetette alapját a diakonissza intézménynek, mely 11\a is virágzik
Késmárkon,
Allandó összeköttetést tartott fenn a németországi Gusztáv Adolfegylettel és erre való tekintettel írta meg főművét:
"Geschichte des Evangeliums in Ungarn sami Siebenbiirgen" (1880). Teendője szinte évről-évre fokozódott. Az
lelkészsége alatt
alakult az ev. polgári leányiskola, az 'áll. polgári és
kereskedelmi iskola, melynél elsőben neki kellett-[a
hitoktatást elvállalni. Egyházmegyéjében és a tiszai
kerületben
mindíg
volt
súlya, tekintélye. Ennek jeléül a VI. sz. kir. város
l895-ben Sztehló János után ideiglenes, majd
végleges esperessé választotta. Egyházmegyéjének a történetét ís megírta l882-ben: Kitünő
theológiai
képzettségére való tekintettel a 90-es
évek bíblia-reviziója alkalmából néhány ószövetségi könyv fordításával bizták meg. Egyéb
művei közül felemlítendő : A késmárki
ev.
fatemplom és közteinető leirása 1892. Így telt
le folytonos munkában Linberger István Károly
élete. Ot körben áldozott a kötelességteljesítés
oltárán, mint lelkész, egyházvezér, tudós, tanár
és családapa és mindenütt becsülettel, ,őszinteő

séggel, odaadással. SIremléket máig sem állított
neki az
volt gyülekezete. De- példájának,
igehirdetésének, munkásságának
megtermékenyült magvai igen sokáig őrzik majd áldott
emlékeit!
Szelényi Ődön,
ö

•.

A soproni evaug. líceum "Deákkúti
vármegyé"-röl (1827-1883).
A soproni evang: líceumi .Deáhhúii
vármegye" megalapításának századik évfordulójában olyan angyalküldetést látok, mellyel az
Isten a most következő új magyar művelt gene-

ő
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,Linberger
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István.

rációnak a felnevelkedéséhez híradást közöl az
elmúlt 'idők ifjúsági életében megnyilvánuló
egészséges értékek és örömök megújúlására
s
a bomlasztó és végeredményében elbukást hozó
körülmények elkerülésére.
A Deákkütí vármegye történetében két egymással összefonódó momentum szerepel:
az
egyik az évről-évre megismétlődő diákmajális
rendezése mint cél, a másik pedig állandó
autonóm diákszervezet létesítése és fenntartiisa
mint eszköz, amely azután a maga kijegecasedésével az ifjúság életében az önművelés olyan
jellern- és egyéniségképző intézményévé lett

./
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magának a magyar ifjúságnak ősi alkotmányés szabadságszeretetéből
íolyólag,
aminőket az'
újabb pedagógia a "Scool-city", vagy "Schul-,
gemeinde" intézményekben ismer. Még a "cserkészet" -nek néhány ősi, kezdetleges vonását is
felismerhetjük benne.
A soproni evangélikus líceum kőtelékébe
tartozó diákok [theológusok, jogászok, gimnazisták) majális-ügyének
az Ú. n. deákok kútjánál történendő rendezésével kapcsolatban az
ősi alkotmányos magyar megyerendszer mintájára, az Ú. n. Deákkúti vármegyének megalapítása
az 1825-tel kezdődő magyar nemzeti reformkorszak elejére esik.,
Ilyen jellegű ifjúsági szervezkedés volt már
előzőleg .Sárospatakon : a .Páitcéluármegye",
mely mint a joghallgatók gyakorlati életre előkészülés ének intézménye 1813-ban al~últ meg,
melyet 1822-ben egy helyhatósági rendelet
szüntetett be. Ennek helyébe ugyanott Szemere
Bertalan joghallgató ifjú (az első magyar belűgy-,
miniszter s Kossuth Lajos korrnányzósága
idején
miniszterelnők]
1832-ben alapította
meg a
Nándoruármegyét.
Az esetleges összefüggés kikutatásátSopronnaI további feladatnak tekintem.
1827 március havában fordúlt a soproni ev.
líceumi ifjúság a tanári karhoz és az evangélikus
konventhez, mint az,iskola akkori tulajdonosahoz, azzal a kéréssel, hogy engedtessék meg
számukra a deákok kútjánál tartandó majálisok
rendezése céljából az ifjúság körében megyei
szervezet létesítése. Az óhaj a megfelelő engedély
alapján
valósággá
lett; hamarosan szervezték is
az ifjúság körében a diákvármegyét föispánnal,
2 alispánnal,
jegyzővel, íöpénztárossal,
ellenőrrel, főbírákkal, szolgabírákkal, adószedőkkel,
esküdtekkel,
hajdukkal. -pattantyusokkal
és
verbungosokkal. Egyházi [ellegű iskola ifjúsági
szervezetéről lévén szó, "egyházi főszemély" -nek
a megfelelő szerepéről
is gondoskodtak a superintendensnek mindíg a theologusok közül történt,
megválasztásával.
A Deákkútnál tartott alakuló
gyülésen első főispánnak Horváth Dánielt vá, lasztották
meg a jogászok közül s betöltötték
a többi megyei hivatalokat;
a legelső tisztviselők közül Zábrák Dénes, volt soproni lelkész,
ki 1. éves theológus korában
1873-ban megírta
a Deákkúti
vármegye történetet,
az 1848 elötti
jegyzőkönyvek elkallódása miatt az 1827. évi
első tisztviselők közül : csak Zmeshál István
jegyző, Semele mérmök, Ajkay Zsigmond és
Tamaska István Iőbírák neveire tudott ráakad ni.
MegalakuIván a megyei szervezet, husvét után
gramatikusok, syntaxisták, rétorok, poéták, logikusok, fizikusok, juristák és theológusok hozzáfogtak a munkához,
az elhagyott, rendes út
nélküli, tüskebokros, mocsaras, iszapos területnek a rendbehozatalához : csatornáztak, útat
töltöttek, a forrásból kifolyó víz medrét szabályozták stb. stb. s május végén már az ifjúság
a tanárokkal s nagyszámú közönséggel a városon
végig nemzeti színü zászlókkal kivonulhatott az
első deákkúti majálisra, amelyen a soproni líceum
legnagyobb alkotó diákja, Kis János már mint
dunántúli ev. superintendens volt jelen. A verbungosok kék, vagy piros magyar nadrágban,
magyar csizmában,
gombos mellényben, bö
lobogós.
gyolcsingújiban,' pőrge
kalapban elárták a magyar verbungtáncot, s így megnyitva
J

I

I

a majállst, a táncot a nőkkel a főispán kezdte
meg. Az első fejlődés és megerősödés korában
a "Deákkúti vármegyé" -nek szinte már történeti,
jelentősége a nemzetietIen kor után a magyar
nyelv, magyar öltözet, magyar tánc, magyar
zene ápolása volt. A Deákkutat is Magyar kútnak s a vármegvét ,,,Magyarkúti vármegyé" -nek
nevezték el. - A harmineasévek végén a fény,
pompa és dicsőséghajhászás -már benső romlásnak jeleit mutatja, ami különösen az 1É!42-iki
esztendő föispán-válságában
fulladt nagy botrányba, amidőn két íöispánja volt a megyének
s az egyik párt a másik pártnak majálisát
lerontani igyekezett.
•
A világo si katasztrófa a "Magyarkúti vármegyé" -t is egyelőre eltemette. Feltámasztása
Thiering Károly líceumi tanár nevéhez fűződik,
aki 1863-ban néhány ifjú figyelmét felhívta
arra, "hogy alakítsanak
újra egy egyesületet,
melynek központja a Deákkút" . Az 'alkotmányos
'ébredés szellője ismét acélfonatos szövés vitorlájára akadt a soproni evang. líceumban, hogy
vigye a ma~arság
hajóját a művelődés vízein
előre. Ismét "Deákkúti vármegye" néven alakult
meg a halottaiból feltámasztott diákszervezkedés
s az új megye 1863-ban Iöispánnak : Ajkay
Gyulát, alispánnak : Bognár Endrét és Fördös
Gejzát, főpapnak: Fadgyas Jánost választotta
meg. Az első majálisalkalmával
reggel a főpap
"az ünnep szépségéhez
mért beszédben" végezte
"a kút íelszentelését".
A 60-as évek elején
kezdődő új deákkúti vármegyei aerának a benső
értékei: a "szabadság zálogaként a törvény tiszteletének s az engedelmességnek"
hangsúlyozása, a szellemi kincsek gyarapítására ösztönzés
voltak, aminek ékes bizonysága a "Deákkúti
vármegye" lapjaként Támer János és Bognár
Endre
szerkesztésével
1864-ben megindított
irott "Bim b ófűzér" , az ifjúsági zenei önképzés
magasfokú kifejlődése, a diák-olvasókör meglakítása
s a testületí szellem erkölcsi vonatkozásainak a kiemelése, ami amegye igazságtevő törvényszékében
nyilatkozott meg. Már
a hatvanas évek vége felé ugyan újból észlelhetök már a későbbi végzethez vezető bomlás
egyes tünetei, de Barcza Kálmánnak
főispánsága 1868-ban benső erőkból
fakadó nagyobb
fellendülést
hozott, aminek kűlsö bizonysága
a Deákkúti vármegyének abban az évben felavatott új zászlója, ,ami a soproni ev. líceumnak
,ma is egyik legdrágább ereklyéje. - A hetvenes
évek adatai már erősen beszélnek közönyröl,
viszálykodásokról,
melyekhez még egyes szertelenségek csatlakoztak, ami azután a gyógyí;
táshoz szűkséges kéz hiányában 1883-ben a
soproni líceumi Deákkúti vármegye megszűnését
vonta maga után. A régi, diák-vármegye a maga
eredeti formájában ugyan már vissza nem állítható; de ma úgy a tanuló, mint az öreg diákok
"szövetsége"
van. a mai még mindíg erősen
válságos viszonyaink között hivatva éber résen
állás sal és vigyázással
arra, hogy a romlás és
korhadás csíráitól mentesen még fokozottabb
mértékben szolgálja a magyarság magasabb fokú
müvelödésében
azt az áldásos hatást, amit annak
idején egyes vonatkozásokban a "Deákkúti vármegye" teljesített. A régi diákvármegyének
nemzetépítő feladatát li. mai követelményeknek
megfelelően az 1921. alakült
67. sz. Deákhűti

H.
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cserkészcsapat

teljesíti

még

messzebbre

ható

c~ltudatosságga!.
~
"Soproni
Evang. Líceumí
Diákszövetség"
az új magyar honalapításra
lelkileg, jellembelileg megedzett
és felvértezett
ú] magyar műveltnemzedék felnevelés ére szánt Diákotthon't-nak,
mint a tiszta és teljes értelemben
vett evangéliomi szellemű
és magyar nevelőintézetnek
megalapításával
akarja megünnepelni
a "Deákkúti vármegye"
megalapításának
századik évfordulóját.
Keresztyén
és magyar lélek, nem
súgja-e Néked valami azt, hogy ebben segítened
kell? !
H. L.

arctypusa
magyaros:
hanem magyar a lélek is,
mely magatartásán,
arckifejezésében
megnyilvánúl. Némi akademikus
elegancia mutatkozott
ugyan,
ha már nagyon
kritikusok akarunk
lenni,
főleg a redőzet
elrendezésén;
hamisitatlan gatya
és borjúszájú
ingújj van ugyan
rajta, de szövet esése klasszikusan
stilizált.
Későbbi műveiben
egyre jobban
felszabadúl
az akademikus
nyűg alól;
különösen
kisebb
terracottszobrain
látszik, hogy az ősforrásból,
a természetből
merít. Legkedveltebb
thémája a
népélet
marad és ezek a legsikerültebb
alkotásai,
"Táncoló
betyár"-ja
a magyar
fajnak

(zsó Miklós11831.-187S.)
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Izsó Miklós az új életre ébredt Magyarországnak első igazi nagy magyar
szobrásza.
'Ferenczy
István (1792-1856),
aki első müvével, a "Pásztorlányká"
-val olyan
sokat
igért,
pályája derekán
letörik
és müvészi
irányzata
nem is nevezhető
magyarosnak;
mint igazi
Thorwaldsen
és Canova tanítvány,
nem tud a
klasszicismus
békóiból
kiszabadúlni,
Izsó azonban minden izében magyar, nemcsak
tárgyválasztása, hanem felfogása is magyaros. Kezdetben pedig
is - küzd a klasszicista
és akademikus irányzat ellen, mely Ferenczy mühelyében
és anémet
professzoroknál
rá nevelődött.
Első és maig is legismertebb,
legkedveltebb
műve, a "Búsuló juhász"
már tárgyválasztásáeál - fogva
hadüzenet
az akadémiáknak.
Es
nnnek
a juhásznak
nemcsak
a ruházata
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s~é~sőségei.ben.' duhajságában
~.s.önérzetes, .m~l~
tosagos
lenyenek
megtestesülése.
"Fonohazl
jelenet" c. csoportja a vidám, enyelgő, naívan terrnészetes paraszt-udvarlást
ábrázolja kedves kőzvetlenséggel, "Muzsikáló cigányai" -ban mennyi
a humor és erő.
A müvészlélek
egyik [öátka, a meg nem értés, két formában
jelentkezhetik
: az egyik, a
rnellözés, lett Ferenczy
István sorsa;
a másik,
az elnyomás,
a túlterhelés
lényének
meg nem
felelő megrendelésekkel.
akadályozta
Izsó Miklós
izmos tehetségének
szabad kifejlődését;
korai
halála időt sem enged
neki a teljes érvényesüléshez.
Halálának
ötvenedik
évfordúlóján
emléket
büszkeséggel
és fájdalommal
ünnepeljük:
büszkeséggel,
hogy. annyira
magyar
volt, fájdalommal,
hogy nem tudtuk
jobban
megérteni,' a mig élt.
dr. Láng Margit.

Útválasztás ..
Lélekrajz. Irta:

Most

júniusban
tette le az érettitthon
van boldogan.
A
család büszkesége,
egyszerre
ember
lett belőle. Amit mond, meghallgatják.
Ha ki akar menni a határba,
viheti
magával a puskát, velemegy a vadászkutya, .a Kasztor.
.Ió is odakint. A tüdőnek,
a szemnek, de a léleknek is. Virágos a rétek
puha, palástja,
melák kukoricaszárak
ődőngenek,
katonás
sorban
állnak a
déleeg je~enyék, bozontos fejü sovány
cigánygyerekek
a fűzek és a természet sok játékos szépsége
között
ott
a komolyság : a dolgozó ember.
Most már alkonyodott.
A présház
előtt fatönkön
űlt a fiatal ember.
A
kutya a lábánál feküdt és az orrát a
cipőj ére tette.
- No, Kasztor, - szólalt meg az ifjú,
ne rakjunk
egy kis tüzet?
Szép is,
amint ég így az estében,
aztán
meg
krumplit sütünk benne.
Kasztor ránézett a gazdájára, de nem

ségit, azóta

Hamvas

József.

mondta neki,. hogy ne rakjon
tüzet.
Azért
hát egy-kettőre
ropogott
a
rőzseláng
és a fénye mindig vörösebb
lett, amint
köréje
jobban
leszállt a
sötétség.
A fekete
éjszaka
pedig
álmokat
hord széles köntöse
alatt és amikor
kibontia ezt a széles köntöst,
akkor
hullanak,
hullanak a világra az álmok,
úgy hullanak
a lelkekbe,
mint ősszel
a falevelek,
télen a hópihék.
Imre is, a mí fiatal emberünk,
amint
ott ült a présház
előtt
és érezte,
hogy borúl a világra a sötétség,
belekerült a hulló álmok
forgatagába
és
kitárult
előtte az élet nagy kiállítása
fényesen,
gazdagon.
Ott állt a pompás
kiállítás
küszöbén.
Előtte
van
még az egész élet. Minden út előtte
van még. Melyikre
lépjen?
Melyik
'lesz a szebbik,
a jobbik,
a boldogabbik?
a tűz mőAztán, amint belemerül
gött
csüngő
sötétségbe,
úgy volt,

1,
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hogy a fekete háttérből
durva daróc ördög teremtette azt a gyönyörü viruhában, mezitláb, csonttá aszva, ha- lágot? Mindennel, ami benne szép!
laványan, tüzes nézéssei, kilép egy
- A világot az Isten teremtette,
férfi.
de a gyönyöJ;"üségek csak aiértvannak,
1.
hogy próbára tegyék az igazakat és
Ki vagy? Mit. akarsz? - kér- annál nagyobb legyen azoknak a dicsősége, akik meg nem tántorodnak.
dezte az ifjú.
- Hát a szeretetet is csak azért al- Választani
akarsz az élet útjai
kotta
az Úr, hogy kísértetbe
hozzon
között? Azért jöttem, hogy eligazítA szeretet
köt össze
salak En mutatom meg neked a leg- bennünket?
dicsőbb utat. Lemondani a földi él- hennünket az emberekkel és az egész
vezetekről!
Ezek mind a Sátán csá- világgal. A szeretet parancsolja, hogy
bításai!
Koplalva, fázva, magunkat másokért éljünk és azért velük kell
élnünk Jézus sem maradt a pusztában, hanem az emberek között élt,
tanított és példát adott. Az egész
teremtés egy nagy egység. A jó Isten
egységes,
nagyszerű
munkáia.
Az
ember nem
szakíthatja
ki magát
belőle. Mert hiába tiltakóztok
ti a
testi vágyak ellen, ti' akik félrevonultok a pusztába.
Olvassuk történeteiteket. Senkit annyira fel nem keresnek a testi vágyak képei, mint épen
titeket. Egyébként könnyü így menni
az élet útján, ahogy te mész. Ledobsz
I magadról
minden terhet, minden kőtelességet. Nincs munkád, ninc családod és talán hazád sincs. Nem, barátom, én úgy érzem, hogy aki a
túlvilágon tisztességet akar, annak itt
a földön be kell töltenie az egész
emberi hivatását.
Eredj, téged nem
követlek
Eltünt az árnyék A tűz lángja 10hadni kezdett.
Imre jókora
csomó
rőzsét dobott a parázsra,
A lángok
átfolyták az új anyagot, a csapongó
Remeteség.
nyelvek mindig magasabbra emelked- A nLuther-Naptár" számára rajzolta: Balázsfy Rezső. tek és ime az izzó parázs ból, a lánkinozva, a bünös világtól elvonulva gok kelyhéből. . csillogó palástban,
hatalmas
férfi
találjuk meg az igazi utat, mely a aranyos ékszerekkel,
siralom völgyéből az örök üdvösségbe ereszkedett le az ifjú elé.
vezet.
II.
- Lemondjak az élet örömeiről?
- Ki vagy? - kérdezte az ifjú.
Pedig milyen szép minden! Dolgozni
- Itt a parázs mőgűl
hallgattam,
akartam
és itt hagyjam a munkát ?
Szeretettel akartam élni egy kis kör- hogy elküldted azt az oktalan remetét. Jól tetted. Az életet nem azért
ben, boldogságban ...
Az ördög incselkedése!
Jaj kapjuk, hogy. elhajít suk, hanem, hogy
neked, ha tőrévei megejt! A tested kiélvezzük En az élet öröme vagyok.
- Fényes vagy és erős. Gyönyörvágya magával ragadja az örvénybe
lelkedet és belerohansz az örök kár- ködve nézlek
- Ez az élet titka, fiatal barátom:
hozatba!
- Hát nem az Isten, hanem az annyi gyönyörüséget szedni, ameny-

nyit csak lehet 1
- Igaz,. ez szép lehet, de hogyan
jut az ember hozzá?
- Ebből nem szabad lelkiismereti
kérdést csinálni. Ami tetszik, elveszem, sietek, hogy más ne vegye el.
- Milyen jogon?
- Azon a jogon, hogy az élet
szépsége
mindenkié
és sietni kell,
mert az élet rövid.
- Az élet szépsége nem mindenkié. Az embernek
csak ahhoz van
joga, amit kiérdemelt.

Életöröm
- A "Luther-Naptár"

számára

mámora.
rajzolta:

Balázsfy Rezső.-

. ..L.. Ugyan
ne mondd!
Mivel érdemled ki a fülem üle énekét, a hajnal
szépségét,
a havas hegyek nagyszerű
panorámáját?
- Ez más. Ezt nem veszem el
mástól, ha én gyönyörködöm is bennük.
. - Hát a művészet, fiatal barátom,
. nem áll az erkölcs fölött? Nem teljesen szabad?
Pedig ez az élet legnagyobb gyönyörűsége.
,- Nem tudom, hogy jól felelek-e
rá, de nekem erre megvan a meggyőződésem.
A művészet a művész
egyéniséget
fejezi ki és rriivel minden
egyén más meg más, tehát a művészi
alkotásoknak
is különbözniök
kell

77
egymástól. A művészi szabadság abban
áll, hogy a művésznek nemcsak szabadsága, hanem kőtelessége is a maga
egyéniségét mindentől függetlenül kifejezni. Azonban a művész nemcsak álmodó, hanem ébren ember is. Mint ember pedig feltétlenül alá van rendel ve úgy
az anyagi,. mint az erkölcsi törvényeknek. Es ha ezeket a törvényeket
,
megsérti, belepusztul, amint számtalan
példa mutatja. Sokszor kisebb tehetségek, ha nem szakítottak az erkölcsi
élettel, termékenyebbek
és értékesebbek lettek, mint a kiváló
lángész,
aki saját pusztító tűzében hamvadt el.
- Engemet is elakarsz hát kűldeni?
- Nem akarok ellenséged
lenni,
de rabszolgád se leszek. Eljünk egymással békességben .
. Ezzel eltünt a látomás. Imre elgondolkozott.
A távoli'< szemhatáron
felemelkedett
a hold ezüst tányéra
és a rónán ritka ködnek ezüst színe
lett. Az ezüst köd fölött lenge, hosszú;
csillogó csoport közeledett. Elüt diadalszekéren magas, ezüstpáncélos királyi .
alak. Kocsijából ott lépett ki Imre
előtt.
, Ill.
.- Ki vagy?
\
- En vagyok a dicsőség.
Tisztellek és csodállak.
Jer velem az útam ra !
Szivesen.
Névtelen milliók lent élnek a
homályos
mélységben,
de akiket a
dicsőség kiválaszt,
azok a fényes magasságbá
kerülnek
és áhítattal néz
föl rájuk a tömeg.
- Szép dolog!
- Bizony szép! Kiemelkedni
a
mulandóságból
a halhatatlanságba!
- Es mit kell tennem, hogy ezt
elérhessem?
- Szolgálnod kell azt, akinek ura
akarsz lenni. Ha a tömeg fölé akarsz
kerülni, úgy kell mutatkoznod,
mintha
kész szolgája volnál a tömegnek. Ha
a hatalmasok
helyébe
vágyol, hizelegve közeledj hozzájuk. Ha előtted
áll valaki, könyörtelenül.
üsd ki a
helyéről,
ha teheted.
Ejjel-nappal
egyetlen gondolatod legyen: Minden
áron fölfelé?

I
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ÍVlinden dicsőség így támad?
Nem. Vannak dicsőségek,
amik
az Istentől valók. Nagy tehetségek,
nemes önfeláldozás ok dicsőségei, de
ezekhez nem adhatok tanácsot és ez
a koszorú igen sokszor csak a halál
után érkezik. En csak azt az utat
mutathatom
meg, amelyen
emberi
eszközÖkkel lehet kiküzdeni a dicsős~get.
- .A mások pusztulása árán?
Nincs dicsőség áldozat nélkül.
Lásd, azok, akik Istentől kapják a
dicsőséget, .magukat áldozzák föl érte.
Akik meg emberileg szerzik meg a
hirnevet. másokat áldoznak fől.

I

Földi dicsőség.
-

A "Luther-Naptár"

számára rajzolta:

Balázsfy Rezső.-

Én nem akarok másokat feláldozni! Sohase lennék boldog, ha
megtenném.

- Boldog? - kiáltott föl a páncélos' vitéz és harsogva nevetett. A dicsőség nem tesz boldoggá,
- Hát nem boldogság azt látni,
milyen becsült, nagy neve van az
embernek?
Hogy mindenütt ismerik
és ha meghal, se felejtik el!
- Nem. Mert hiába aratott akármilyen dicsőséget
az ember,
nem
azokat nézi, akiket elhagyott, hanem
azokat, akik még előtte vannak. Min-

díg többet akar és minél többet iszik
a dicsőség borából, annál szomjasabb
lesz. Ha pedig másra is hull a dicsőség sugára, szerencsétlen lesz, szenved és megátkozza a világot.
- Hát csak kivűlről szép a dicsőség? Több áldozatot
kiván,
mint
amennyit megérdemel?
Csak kifelé
veti a' fényét, befelé sötét árnyéka
van? Nem törekszem
érte minden
ár~n. Nem követlek téged. Ha az Isten' elküldi hozzám az ő dicsőségét,
hálával fogadom és ha a kötelesség
úgy kivánja, föláldozom magamat érte.
- Nem csábítlak. Tégy, amint gondolod.
Almodban
meg-megjelenek
majd. Serkentlek, hogy el ne hagyd
magad.
- Nem felejtlek el!
El is tünt már az ezüstös csillogásu
vitéz. A rőzse lángja lelohadt.
Nagy
halom parázs ízzott. Egyszerre szétvetődött
a szikra és gyémánttal,
arannyal födve szikár, kemény nézésü
férfi állt az ifjú előtt.
'
IV .
.I)..ivagy?
En vagyok a gazdagság.
Te is kínálod a magad utját?
Mért kináljam.: mikor arnugy is
felém törekszik
minden?
Az élet
szépségei,
örömei, még maga a dicsőség is semmi hozzám képest. Aranyommal,
drágaköveimmel
mindent
megvehetek.
- A boldogságet is?
- Van-c bóldogság a nyomorban?
Mi biztosítja jobban
az erkölcsöt,
mint a pénz? Kell-e a gazdagnak
lopni, rabolni, a másét elkivánni ?,
Ugy-e nem?
- Ez igaz.
- Az egész világ az enyém. Asztalomra hozathatom
tengerek
finom
halát, messze vidékek gyümölcsét. A
sarkvidék
prémjébe burkolózom,
hogy
ne fázzam és villámgyorsan röpít tovább a gép, ha utazom. Az enyém a
világ. Egyszer a délvidék enyhe nap- '
sugarát élvezem, másszor havas sziklák pompájában
gyönyörködöm.
A
pénz' teljesíti minden kivánságomat.
- Igazán? Es ha minden kiván-
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- Az alamizsna nem is segítség.
Arra kell nevelni az embereket, hogy
a dologtalanság szégyen. Eppen olyan
- Nincs.
- Ésnem rossz az, ha az ember- szégyen, mint a pazarlás, a drága
nek nincsen kivánsága ?
ékszer, és az ostoba elvezet, amitől
- De rossz A teli tál, ha nincs másnap beteg az ember.
- Okosan. beszélsz, fiú!
étvágya az embernek, éppen olyan
- Sokat tanultam ezen az éjszakán .
rossz, mint az üres tál, amikor éhes
...:..-Hát a vagyon se csábit?
hozzá a gyo~or.
Ha annyija van az embernek,
~ Látod. Ugy látszik a gazdagság
csak~ annak szép, akinek nincs. Sőt amennyit a bölcs élet elfogyaszt, akkor
annak is árt, mert keserűséggel tölti a leggazdagabb; Ha többje van, vagy
el. Ha egyszerü' viszonyai között kevesebbje, gond űl az asztalához.
megelégedetten élhetne, a gazdagságra
- Vigyázz, mert ha nem lész már
ilyen lelkes fiatal, bizonyelindulsz
utánam!
- Nem tudom. De ma nem teszem.
- Talán akkor indulsz majd a .ke. resésemre, ha meg nem találsz többet.
Most határozz!
- Nem követlek.
Az 'összeomlott zsarátnok között
eltünt a gazdagság drágaruhás .alakja.

ságod
feljesült,
kivánságod
?

akkor

már

nincsen

e ,

V.

Arany-imádás.
- A "Luther-Naptár

ll

számára rajzolta:

Qalázsfy

Rezső. -

gondol va elégedetlen lesz és szerencsétlennek érzi magát.
- Igen, ezt a sóvárgast használják
föl azok, akik a gazdagság ellen izgatnak. De a pénz kezében van a
hatalom és aki ellenem támad, összemorzsolom.
- Ahelyett, hogy meggyógyítanád ?
- Hogyan?
- Ha .nern élnél vissza vagyonoddal, hanem fölöslegedet mások javára
fordítanád.
- A dologtalan embereket szapo-\
rítanám vele. Ha megélnének munka
nélkül, nem dolgoznának.

- Hát mind elmentek?
és a
fiatalember elmélázva nézett bele a
holdfényes éjszakába.
Milyen sok szépet kináltak!
Mért nem ér ez mind semmit? Semmit! - és megint elgdndolkozo.tt.
Egyszerre nagyot dobbant a szíve.
- Mért? ~ mondta, mintha kőrű-.
lőtte állanának még a látomás alakjai
és hozzájuk beszélne. Mert mindez
csak kívűlről
jön, külső függelék.
Minden: a remete ostorcsapása, az
élet mámora, a dicsőség csillogó ruhája, a gazdagság aranya. Bent, az
emberben kell meglenni mindennek i.
az őnmérsékletnek, az élet megbecsülésének, a becsületnek és az anyagiakkal való élni tudásnak.
Mert
mindez csak töredék. Ámi keretbe
foglalja az életet, ami minden míndenekben, az a: Szeretet.
nnenneuneu".,u,.unennennenneunenueu"eunenne

. Luther böl'cs mondásaiból.
Sem a török, sem a császár nem tud oly
hatalommal
megtámadni
egy várost,
mini
ahogyan a Sátán
stromolja a lelkiismeretet.
Ne hígyj 'el mindent,~mit
hallasz; ne mondj
el mindent, amit tudsz; ne tégy meg mindeni,
amit akarsz.
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A szélhez.
I

Te összülött: szél, ki suhogva járod
Bolyongó szél, nyugtalan égi vándor:
E végtelenben bolygó földi tájat:
Honod magasság, mélység, légi távol . Mondd, egykoron hol lesz nyugvó helyem I? S az én gyarló létem röghOz tapad .
Gyönyörbe ejtö halk danájú hárfa,
Rivalgó kürt, viharok harsonája:
Dalom, miként te, mert nem zenghetem?

Te szabad vagy, korlátlanság szatotte,
S busongok en, mint rab, itt megkötOzve Mikor leszek, mikor én is szabad?

Ma még fuualmad a lég enyhe csókja,
Holnap harag, mely erd6k dlszét bontja, Lehetnék bár ilyen szilaj, s szelíd!

Hozzád kiáltok elfojtott keservvel :
Széll - Halld szavam s gyors szárnyaddal
Vigyed, saoottsa a végtelenbe szét 1 [emeld fel,

Madár, vihar magasba rajtad szállnak,
Karod emel felköt, mint rOpke árnyat Gyors szárnyad engem így mért nem repít?

A hangom légy, mély, fájó, dOrgedelmes,
Riadt sikoly a nyugvó végtelenhez:
Nem fáj neki, hogy elpusztúl e nép!?
Katas Kálmán.

~####################################~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
I

A szarvasi ág_ h. ev_ egyházközség
Luther-árvaháza.
A világháború könnyei kőzőtt szűletett meg az evang. kőnyörületesség
egyik drágagyöngye, a szarvasi
Luther-árvaház.
Kint a harcmezőkön
egyr€ több a fakereszt, itthon egyre
több az atyátlan árva. Az előbbi kőrűlmény sugallja az 1915. dec. 30-iki
presbiteri
gyűlésen a szarvasi ev.
egyháztanács egyik nagyszerű tagjá-

A szarvasi

mely egyben a reformáció közelgö
400 éves jubileuma megünneplésének
legyen legméltóbb emlékalkotása. Az
indítványt annál bízóbb lélekkel fogadják el az egyház tanácsosai,' mert
az indítványozó' lelkész már akkor
sejteti, hogy Szrnka L János - az
egyházközségnek
egyik áldozatkész
és minden szent ügyet lelkesen fel-

új Luther-árvaház

homlokrajza.

I

nak, néhai Haviár Dánielnek azt a
javaslatát, hogy az egyházközség hősi
halottainak emléke megörökíttessék;
az utóbbi pedig az egyházközség akkori igazgató-Ielkészének, Kello Gusztávnak azt az indítványát, hogy létesítscn
az egyházközség
az egyre
szaporodó árvák erkölcsi-anyagi meg-I
mentése érdekében egy árvaházat,

karoló 'presbitere - egy bőkezű alapítványt készül erre a célra letenni.
Ez a gyermek-Ielkületű, de egyházáért
vértanúságra is kész, törhetlen hítű,
vallásos férfiú az őt minden ió
szándékában
örömmel támogató és
biztató hitvesévei együtt - lett. megindítója
a szarvasi evang. árvaház
ügyének, amikor 15 holdnyi földjét,

I
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ill. annak eladási árát, 8.400 K-t tette e célra a tornacsarnoka mellett fekvő
le első alapítványúl
a létesítendő árva- és tulajdonát képező régi épületet, ház javára. Es nemcsak megindítója, elgördül az utolsó nehézség is és
de legbuzgóbb
és legáldozatosabb
1921. június 19-én egy felejthetetlen
pártfogója is lett az árvaháznak. Kü- ünnep keretében, megnyílik Istennek
lönösen megnyitása óta évenként el- nevében és az O dicsőségére az ev.
halmozza jótéteményeivel, és amellett árvák élet- és lélekmentő otthona, gazdagon áldoz az egyház és haza a szarvasi Luther-árvaház.
A megegyéb szent céljaira is. 1922-ben 10 nyilt meleg otthon ajtaján azonban
hold földje árából' egy 839 kg súlyú egyre több árva zörget bebocsáttaharangot adományoz egyházának;
a tásért. úgy hogy a hajlék kezd kicsiny
theológusok
otthonának, a szarvasi lenni a 40-46 árvának, akik az oregyházi tisztviselők segélyegyletének, szág minden vidékéről jöttek és találtak
a szegény iskolás gyermekeknek stb. benne menedéket.
De szűksége is
minden évben juttat nagyobb adományokat; a béke idején kifejtett közgazdasági tevékenységévei s a háború
idején tanusított kiapadhatatlan
jótékonykodásával
olyan nagy érdemeket szerzett magának, hogy legfelsőbb helyről kitüntetésben is részesült. Lelkének minden szeretetével
azonban első sorban az árvaházat
öleli kőrűl. Gyüjt, lelkesít, áldoz lankadátlanúl
;> minden készségével tá-I
mogatia az árvaház előkészítő munkájában
az egyház vezetőségét.
A
lelkes munka nyomán egyre nagyobb
összegekben folynak be az adományok
s egyre többen tesznek alapítványokat
az árvaház céljaira, úgy hogy a re- .
formáció 400 éves jubileuma esztendejében s annak emlékére az egyház- ,
tanács megindíttatja már az árvaház
mentő- és segítő munkáját.
A nehéz
gazdasági viszonyok miatt ugyan nem
nyithat még otthont az árvák részére,
de legalább megkezdi a segélyezésűket. S ha a Gondviselés nem fordítja
Dr. Raffay Sándor püspök alkotni
vágyó, jóságos szivét az ő diákév 'Szrnka János,
nek felejthetetlen
városa
' ev. egyházközség nagy jÓ,ltevője.
Sionja és e Sion legszeb
az
tt04
árvaház felé, akkor tal ~ 'é~
o vanc az
re a főgimnáziumnak s
is csak az árvák anya . ~m<!11~. ll.
nt
megfelelő az az árvaban merülne ki a sz Y~i egy az az ce Ja' a,
iszen sem kertje, sem
minden árvaházi munkáj
~í)·,J1.~; .k~ ~qdv. nincsen. Feltámad tehát
talmas szavára azonban a: ., ft6dy-, 't"-e . ; a régi kivánság : felépíságnak,
az adakozásnak
úi
wa
em - z egyház piactéri telkénegy
nyiltak meg itthon és a külföldön modern, hatalmas, új árvaházat. S a
egyaránt, úgy hogy 1921 tavaszán terv, a vágy - csodával határos móbiztosítottnak látszik egynéhány árva don hamar teljesedésbe
megy!
intézeti gondozása szempontjából az Mert van ennek a tervnek sok
árvaház jövője. S amikor a szarvasi búzgó kőzreműkődő
élén - egy Iáev. főgimuázium ideiglenesen átengedi radhatatlan munkása helyben, Bartos
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Pál lelkész és vannak megértő, lelkes
apostolai, nagy befolyású támogatói
az ország szívében,
Budapesten : a
bányakerület lánglelkű főpásztora, Dr.
Raffay Sándor, a szarvasi egyházközség élő hitü, nagynevű felügyelője,
Dr. Pesthy Pál, ígazságügyminiszter,
valamint a népjóléti-,
vallás- és kőzoktatásügyi
miniszterium jóindulatú
vezetői. A már említett helybelieken
kívűl még különösen kiemelendő Komár
György, a község bírája s az egyház
másodfelűgyelője,
főképen azonban Galát István, az egyházközség buzgó esküdtie.. aki sokszor saját anyagi felelésségére folytatja és teszi lehetövé
az anyagi források kimerülése folytán
abba maradt munkát. Ezeknek vállvetett munkája nyomán néhány hét alatt
tető alá került az új árvaház épülete,
amelynek alapkövét gyönyörü ünnepség keretében 1925 szept. 27-én tette le,
építése munkáját pedig megható áhítattal, Isten nevének segítségül. hívá-

sával 1926 március 22-én kezdte meg
a szarvasi ev. egyházközség. Az anyagi
erők hiányában ugyan az eredeti tervezet egyik részének építését ideiglenesen el kellett ejteni s a tető alá
hozott épület teljes befejezéséhez is
szűkséges az eddigi 860 millió költséghez (amiből tartozás még 219 millió]
csaknem egy Iélmilliárd j de hisszük,
bízva reméljük, hogy a jó Isten, aki
eddig is csodákat tett a kicsiny kezdet
óta mind máig a mi árvaházunkkal,
nem fog elhagyni ezentúl sem. Ő
fogja megihletui további adakozásra
országszerte evang. Sionunk élő tagjait, további kitartásra, buzgóságra,
igyekezetre a szent ügy munkasait és
további támogatásra
egyházunk és
hazánk alkotás vágy tói égő s jövőt
építő előljáróit, hogy árváínk mielőbb
beköltözhessenek
új otthonukba
s
boldog örömmel hirdessék
velünk
együtt: "jó az Úr, örökkévaló az
kegyelme!"
-v.
ö

~ogy került Peti Tündérországba ?
'-

A "Luther-Naptár" pályázatán az első jutalommal kitüntetett
Irta : ,ÖZV. Belicza Andrásné, Okolicsányi Éva.

mese. -

Jelige:

A hazai rög.

Volt egyszer egy ifjú szolga le-o mesélnek a vénasszonyok a fonóban
Nohát szegényke, aki a faluvégén lakott, egy mindenféle tűndérségröl.
kidőlt-bedőlt viskóban az özvegy any- retném én azt a Tündérországot látni.
. jával, meg a két kis testvérével.
Ott van ám minden jó, amint mond"Hej, édes anyám asszony", fohász- ják, még a galamb is sülve röpköd a
kodott föl egyszer Peti, "nem ér ez levegőben. Van ott kincs, gazdagság,
az élet egy hajítófát sem. Kegyelmed amennyi kell. Nekem is lenne cserépis mindétig töri magát, én is dolgo- födeles kőházam,
négy ökör az istálzom napestig, de száraz kenyérnél lóban, teli pince, kamra ... Ott telegyebet mégse birunk megkeresni. jesül az ember minden kívánsága,
Még csak egy tarka pántIikát se ve- Nem is vágyik többé soha semmi
hetek a kis hugom hajába. Nem birom másra. Bíz' előbujhatna a sarokból
én ezt tovább. Tenni kellene valamit." valami jószívű kis manó, mint ahogyan
"Úgyan már mit", szólott belé a a mesében szokott lenni, s oda segítszomszédék Pannija, aki ott fonogatott hetne engem is."
Alighogy kimondta, valami kapaa padkán. "Belékapaszkodni az eke
szarvába, danolni hozzá egy szép nó- rászás hangzott a kuckóból, hát uram
tát, ez az igazi, meg szólogatni
azt a fia, elébúvik egy inci-finci kis ember,
két gyönyörü ökröt: Ne Lombos, ne de olyan kicsi, hogy nem volt nagyobb
Betyár" - - egy arasznál. Ráncos, öreg a képe,
"Hiszen, ha legalább az enyémek sárgagalléros a kőpönyege. Nagyot ásívolnának", zúgolódott tovább a legény. tott és így szólt : "Hívtál, itt vagyok".
"Honnan a ménköböl
jött ide bá"Nem értesz te ahhoz Pannika. Annyit
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tyámuram",
akarta mondani
Peti, de
hogy olyan picurka volt az emberke,
csak annyit mondott:
"Hogy kerül ide
kegyelmed
1
"Már jó ideje itt alszom a kemence
mőgőtt. Minden száz évben egyszer
szoktam
fölébredni
s ha olyankor
jó
kedvemben
vagyok,
hát teljesítem
a
vágyát annak, aki legelébb elém kerül.
Hát csak ki vele édes fiam, mondd
el, hogy mi nyomja a lelkedet."
"Ha így van", bátorodott
neki Peti,
"akkor én csak annyit kérek,
igazttson útba kegyelmed,
hogy eljussak
Tündérországba,
ahol fenékig
tejfel
minden,
ahol boldogságban
usznak az
emberek,
már ugyanis,
ha eljutnak
odáig."
"Úgy, hát te is Tündérországba
vágyakozol
kérdezte
a manó.
"No
édes fiam, nem te vagy az első, nem
is leszel az utolsó. Hanem az baj látod, hogy az odavezető
utat én sem
tudom, azt mindenkinek
magának kell

"Ne sírj Pannika,
hisz nem örökre
megyek, hajó
lesz a dolgom, visszajövök hozzátok
Ne félj no, iszen csak
nem halok meg tán az uton", bizonykodott Peti, de valami nagyon fojtogatta neki is a torkát. De csak nyelt
egy
nagyot
és elbucsuzott
annak
rendje-módja
szerint, hogy hajnal hasadáskor utra keljen, megkeresni
azt a
Tűndérországot,
ahol olyan boldogok
az emberek
A manócska,
igérete szerint,
belerakta virradóra
az ajándékokat
a tarisznyába,
de azt már nem árulta el
senkinek,
hogy a Panni aranyhajából
is rábogozott
a tarisznya
szíjára
egy
ici-pici szálat. "A két első vigyen el,
a harmadik
hozzon haza"
zűmmőgte
hozzá halkan.
N"
Utnak
eredt
Peti, de még a faluv:égre is alig ért, úgy érezte, hogy igen
huzza valami visszafelé. Mikor felbandukolt
a kis dombra,
még egyszer
visszanézett,
hát látja, hogya templommegtalálni."
I torony ugyancsak integet neki, hogy
"Messze
vari-e legalább 1", fagga- jöjjön vissza. Mintha mondta volna is:
tódzott Peti.
"Ne menj el, ne hagyj itt. Majd meg"Van, akinek \ közel van, akinek tá- látod jobb lesz itt." Hanem Peti már
vol, az már a szerencse
dolga. Ha- el volt szánva,hogy
megy,
hát csak
nem, ne mondjad,
hogy nem segítetmegfordult
és előre ment, nem hátra.
telek semmivel,
reggelre
kelve tariszRótta azután annyit az országutat,
nyádban
találsz
két szép ajándékot,
mint senki ezen a világon,
de Tűna szépen szóló furulyát,
meg a jóléle
derországnak
még csak a hírét sem
orvossággal
teli töltött rózsás kis ku- hallotta.
Az emberek,
ha kérdezőslacsot, amitől meggyógyul
mindenféle
ködött felőle, csak a fejüket
csóválnyavalya. Akkor aztán mehetsz világgá. ták, de az utat megmutatni,
az egyik
Sok szerencsét
kivánok."
sem tudta.
Mire köszönetre
került volna a sor,
"Ne is törd magadat",
mondta neki
úgy eltünt a kis ember,
mintha soha egy bölcs ember. Déli bábot kergetsz,
ott. se lett volna.
vagy a hétszinű
szivárványt
akarod
Nosza, elkezd siránkozni
Pannika : megfogni 1 Epen olyan hiábavalóság,
"Ugyan Peti, hát hogy tudsz így vi- amit most müvelsz."
lággá menni! Itt hagyni az édes anyáNo elbúsulta
magát
erre
a szóra
dat, meg a falut, meg az ökröket,
Peti. Keserves
gondolatok
kavarogmeg a testvéreidet,
m.eg a Bodrit,
tak fejében, amint tovább lépegetett:
meg engem. Jaj, mit csinálok én nél- '"Minek
is vagyok. a világon,
ha szeküled?
Engem
megfojt a mostohám,
rencsétlennek
születtem,
most még
ha nem lesz, aki védelmezzen.
Igaz-c, sokkal rosszabb,'
mint eddig volt. Ag
hogy
együtt
tanultuk
az
ábécét 1 tépáz,
tüske
karmol,
olyan vagyok,
Együtt őriztük
a libát 1 Együtt
vol- mint egy ágról szakadt.
Se födelem,
tunk gyónásnál
is 1 Azóta se hagytuk
se otthonom,
még csak egy meleg
el egymást,
mert úgy sem néz más vackom sincsen.
Rongyosan.
éhesen
az ilyen magunkfajta
árvákra.
Most járom a világot. Bezzeg
a Manócska
meg el akarsz
menni,
nem gondolsz
boldogan
alszik a meleg kuckóban
és
a játszópajtásodra
!"
nem törődik velem. Hopp ni, még elő

r.
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sem vettem az ajándékait, hátha azok
segíthetnének valamit." Azzal bele is
nyúlt a tarisznyába és kihuzta a szépen szóló furulyát, ajakához emelte
és belefújt.
, Uram, Istenem, micsoda remek hangja
volt. Petinek szinte elakadt a szívverése a gyönyörüségtöl. Körülötte szinte
áhítatos csend borult a tájra: a madarak abbahagyták az éneklést, bogarak a zűmmögést, a kis őzek kidugták fejüket az erdőszél en, szellő sem
suttogott.
patak sem suttogott. az

Kicifrázta
-

A "Luther-Naptár"

magától a királytól.
Selyembe-bársonyba öltöztették,
szép paripát adtak alá, úgy vitték a királyi udvarba.
Ott azután úgy kicifrázta a szebbnél-szebb nótákat, hogy mindenkinek
megfájdult a szíve az édes gyönyörűségtől.
A király lejött trónusáról,
kézen fogta Petit, maga mellé ültette
és édesfiának
szólította,
"Istenem,
Istenem," sóhajtozott a fiú, "ez már
szinte túlságos dicsőség egy szegény
szolgalegénynek."
Hej, ha az édes
anyám látná, tán a szíve is megsza-

a szebbnél szebb nótákat.
számára

egész természet
lélegzetfojtva hallgatta a soha nem hallott muzsikát.
"Hej, ha ezt a Pannika hállaná", sóhajtott Peti, "az lenne csak valami.
Mit ér ez a sok gyönyörüség, ha
nincs, aki velem örüljön." .
Híre futott azonban csakhamar a
csodahangú furulyán ak s mire a legközelebbi városba ért, már mindenki
róla beszélt, őt akarta látni és még
inkább hallani. Tejbe-vaiba
Iűrősztötték, tyúkkal, kaláccsal traktálták
az emberek, csak játszék nekik. Hamarosan országszerte ismeretes lett a
neve. Jött a fényes küldőttség
érte

rajzolta:

Balázsfy

Rezsó. -

kadna örömében.
"Édes fiam", szólott a király, "én
már többé el nem eresztlek innen.
Itt kell élned fényben, dicsőségben
mindnyájunk gyönyörüségére."
"Megköszönöm a jóságát fölséges
királyom", szólott Peti, fIde én igen
sietős utban vagyok s nem maradhatok semmiért sem."
"És hová sietsz olyan nagyon?"
Peti egy kissé szégyenkezett, mikor
bevallotta: "En bizony Tündérországba
•
igyekezem. "
.
"U gyan, édes fiam, minek mennél
olyan igen messze, jobb dolgod lesz
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itt. Hidd el a dicsőség az igazi tűndérország",
mondták neki, de bizony
a fiú nem hallgatott a jó szóra: "Nem
azért hagytam el a drága szűlőfőldemet ", mondta; felült a paripája hátára és ment tovább keresni azt a
soha nem látott országot.
Sok birodalmat beutazott. Amerre
ment, csodájára jártak, adták az aján\ dékot két marokkal. Tele lett aranypénzzel minden zsebe, tarisznyája.
"No a kincs, gazdagság már megvolna
Tűndérországból"
, gondolta magában,
"ha én ezt a sok aranyat mind haza
vinném, volna szép kőházam,
majd
örülne édes anyám. Még Pannika , is
elíérne benne, legalább nem kinozná
a mostohája, hanem hát mit csináljak
ennyi kincseseI az országuton ; ez
még nem Tündérország, én biz kiszórom oda az árok partjára" és menten
meg is tette, amit gondolt.
"No, a furulyával nem jutottam
előbbre", vélekedett tovább, "lássuk
most a másik ajándékot."
Épen, amint elővette a rózsás kis
kulacsot, nyögést hallott egy bokor
alól. Oda megy, hát egy száz eszteridős öreg anyó nyöszörög ott nagy
keservesen, hogy itt is fáj, ott is fáj,
olyan beteg, majd meghal, nem bir
haza menni.
"No ne búsulj on öreg anyám", vigasztalta Peti, "csak igyék egy kortyot ebből a jóféle
italból, meglátja,
menten jobban lesz tőle". Az meg is
fogadta a jó tanácsot, nagyot ivott a
kulacsból s hát csodák csodája egyszeriben talpra állott.
Kőszőnte
is ezerszer a segítséget s
kérte
Petit, menne vele a falujába,
mert akomája, sógornéja
is halálán
van s talán még lehetne rajtuk segíteni
Ment Peti örömest. Gyógyulás járt
vele, áldás szállt a nyomában.
El sem is mehetett abból a faluból
olyan könnyen, mert még a tizedik
határból is hordták hozzá a mindenféle nyavalyásokat, akík mind kaptak
a kifogyhatatlan orvosságból és egytől-egyig egészségesen mentek haza.
Annyi dolga akadt egyszeriben Petinek, hogy az utazásról is elfeledleezett egy időre.
"Szebb ez minden eddiginél", gon-

dolta magában, hiszen majd megszakad az ember szíve, ha ezt a sok
nyomorékot látja és hogy tudok rajtuk segíteni, az már aztán igazán nagy
öröm. Ilyen még talán Tündérországban sincsen. Csak ne kellene mindég
arra gondolnom, nem beteg-e odahaza
valaki, vagy anyám,. vagy a gyerekek, vagy a Panni? Másként talán el
sem is mennék innen."
Amint ezen gondolkozik, csak jön
az úton egy aranyos batár, négy fehér ló eleibe fogva, megállanak előtte,
kiszáll egy cifra uraság start
egyenesen feléje: "Tiszteltet az én uram,
az Üveghegyek királya és kéret szépen gyere én velem
hozzája, mert
olyan beteg, hogy már minden orvos
lemondott róla, de benned még- van
reménysége, hogy talán tudnál rajta
segíteni."
Beült Peti az aranyos batárba s
mentek sebten. Nemsokára megpillantotta már az első üveghegyet. Csak
úgy csillogott-villogott;
a napsugár
majd hanyat esett rajta. "Ejnye" fikom, adta, ~ogy .I~h~t "eb~en aSIkos
országban lovaI járni ? kérdezte.
. "Ne félj semmit", biztatta a kísérője, minden lovunk gyémánt patkóval van megpatkolva, az nem csuszik
el az űvegen."
Mikor megérkeztek,' az öreg király
olyan volt már, mint aki se nem él,
se nem hal, de a manó 'orvosságától
egyszeriben 'Ő is meggyógyult.
"No, édes fiam", mondta Petinek,
"Te olyan kincset adtál nekem, mihez fogható nincs a kerek világon, de
én is olyan jutalmat adok érte, .amiről
még csak nem is álmodhattál. En már
öreg és törődött vagyok, szeretnék
békében, csöndben élni, amig a jó
Isten engedi; gyermekeim nincsenek,
Te igen derék fiunak látszol, vedd le
a koronát a fejemről és a terhet
vállaimról, légy Te a király és uralkodjál a népemen békességben."
Nagy éljenzés támadt erre. Vitték
Petit a templomba, megkoronázták
nyomban.
.
"Szó, ami szó", gondolta magában
az újdonsült király, Ifa hatalom mégis
csak szép dolog. Milyén .nagy ország
az enyém, mennyicrmbernek
paranő

I
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csolok, és szeretnek
engem, mert
tudják, hogy szívesen segítek rajtuk
mindenben. Meg kell adni, elég sokra
vittem, ahogy eljöttem hazulról, majdnem mindenem meg van, amit kivántam magamnak j csak tudja Isten, boldog, az még most sem vagyok. Elhozhatnám ugyan ide az anyámat a
kendermagos tyukjaival, meg Pankát,
meg a Bodrit, de mit csinálnán ak
azok itt ebben a fényes palotában a
sok csillogó üveghegy közőtt. Idegenek volnának, rnint jó magam."
Egy darabig csak örömét lelte a
munkában, de hova tovább csak szomorúbb, hallgatag abb lett.
. Egy szép napon ráült a gyémántból
faragott trónusra és eltünődött: "Ugyan
minek ülök én mcssze idegenben ezen
a nagy darab hideg kövön, mikor
odahaza már nyílik az ibolya; rűgyezn,~k ,a .fák, Jani ~csé~ sűvítőt csinál
fuzfaboL Ugyan ki s,zan\most a, Lomboson, meg a Betyaron.
Szegények,
tudom, úgy nem eteti, nem vakarja
senki őket mint én hajdanában."
,
.
",
. "S,ze~.t Iste.n, hiszen mar hus~etra
IS k~szulne~ mne~:?nnan.
,Panm felveSZI a feher ruháját,
anyamasszony
is az ünneplőt és így mennek a templornba. Aztán jön az öntözködés, piros
tojás, ej-haj, még talán tánc is lesz
estére "
Ne~ bírt magával, úgy megrohanták
a hazaí . emlékek. Mire beesteledett,
letette szépen a koronát fejéről,
a
bíborpalástot a válláról, elővette a régi
tarisznyáját,
tele rakta arannyal. és
lopva, szép csöndesen kiosont a palotából,
Hanem elvétette a számítást, nem
gondolt a sok sima űveghegyre, amelyek
elállták az útját. Akármerre
fordult,
mindenünnen
körül volt zárva. Nem
volt a hegyek kőzt annyi nyílás se,
amin egy kis egér átférhetett volna,
Megpróbált
ugyan keresztül
mászni
rajtuk, de akárhogy erőlködött, mindég
vissza csúszott a lába. Körül nézett,
hogy hol találhatna segítséget, hanem
~sötétség borult a földre, aludt az egész
ország,
"A hatalmat, fényt, pompát, úgy
látszik,
könnyebb megszerezni, mint
elhagyni", gondolta magában.

Amint nézelődik
maga körül, világosságot vett észre s amint közeledett,
kalapács ütések zaja is hangzott.
"Szerencsés jó estét", köszönt illemtudóan, mikor belépett. Hát látja ám,
hogy egy kovács mühelyben van, ahol
a szikrázó gyémánt-patkókat
kalapálják. Hej megörült neki, kéri is a gyémánt kovácsot:
"Kedves mester uram, legyen szíves
patkolja meg az én csizmám at is".
"Nem lehet ám fiam", feleli a kovács,
aki nem is sejtette, hogy ki ez a kopott
ruháju legény, "éjjel-nappal dolgozom,
hogy a király paripáinak elég patkót
tudjak készíteni. Hanem ha jól megfizetsz, adok neked egy pár patkót
kölcsön, majd veled megy a legényern
és visszahozza, ha már neked nem
kell."
Mit volt mit tenni Peti odaadta a
tarisznya 'arapyat, hogy átmehessen
az üveghegyeken.
N k
b f II
tt"
I "e em ,nagyon e e egz~ " gondolta mag~ban, "most azutan ePI?en
olyan szegényen megyek haza, mint,
ahogy eljöttem. De azért vidáman
vágott neki az útnak. Még egy nótát
is dudorászott magában
. .
'.
.,
He), sokat kellett g~alogolma" JO,
hogy el n~m kopott a la?a: d~ húzta,
vonta az edes otthon utam vágyako~ás, az adott erő~, friss.eséget. tDe meg
IS do~ogott a. SZIve mikor a emplom
tor?yat meglat,hatta,
"
,
.
Eppen husvét szombatJ~ra e~~ezett
haza, akkor kezdtek hozza az unnepelötti harangozáshoz.
Legelőbb is Bodri vette észre, az
szaladt elébe nagy csaholássaL A lármára hátrafordult
Pannika
is és
ugyancsak
hajtogattá
le a felkötött
piros szoknyácskáját,
felgyürt ujjácskáiát,
Mikor aztán megismerte
az
idegennek vélt legényt, csak elsíkoltotta magát:
"Uram, Teremtőm,
a
Peti", mire az édesanyja is előkerűlt.
Az már nem szólt egy igét sem, csak
a nyakába
borult és úgy ölelte,
mintha soha többé nem akarná elengedni. Kis húga, kis öccse kétfelől
kapaszkodtak beléje. Sirtak is, nevettek is mindnyájan.
Mikor magukhoz tértek
az első
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örömből, mondta az öreg asszony:
"De megembere sedtél fiam".
"Panni meg kész nagy lány lett
azóta, a gyereke4 is megnőttek" csodálkozott Peti. "Es lám, milyen szépen kitakarítottak
kegyelmetek
az
ünnephez. Kimeszelték
a kis házat,
milyen gyönyörű fehér, meg is van
tapasztva
módos an és hogy virít az
ablakában az a gyönyörű piros muskátli. A kis kert is rendben van már,
az udvar tisztára söpörve. No,' csak
nincs sehol úgy, mint ide haza."
"Eppen
elkészültünk
mindennel.
Most szedtem ki a friss kalácsot a
kemencéből"
, mondta az anyja. "Gyere
be frissen, sorra kell kóstolgatnod
mindent."
Odabent
az otthon
szőtt csikos
abroszon
föl volt rakva a pompás
láng előtt, sült túrós lepény, meg a
barna pirosképű foszlós kalács. Peti
hozzá is látott emberül.
"Hogy kerülsz Te ide Panni mihozzánk?",
kérdezte, mikor már jól
---.;---.;

-:

lakott.
"Meghalt a mostohám,
a nénémasszony meg ide fogadott magához,
míg szelgálatot találok."
"No ha így van, én ugyan nem
eresztlek el innen: T~ leszel a feleségern és olyan boldogan fogunk élni,
mint a kis királyok. Jó lesz-e Panni?"
Pannika irult-pirult, de azt mondta,
hogy jó lesz. Az öregasszony
gyönyörködve nézte őket.
"Hanem nem is mondod fiam, hogy
eljutottál-é
hát abba a híres nevezetes
Tündérországba ?"
Peti zavarodottan
izgett-mozgott,
mert erősen röstelte, hogy hiába járt,
de egyszer csak felragyogott az arca:
"En azt hiszem édes anyám, hogy
most vagyok benne. Az igazi Tündérország mégis csak a drága otthon."
"Ezért ugyan kár volt annyit vándorolni,
ezt már régen elérhetted
volna", nevettek körülötte.
"Az a Iő, hogy mégis megtaláltam= ,
] felelte Péter komolyan.

:---.;---.;---.;...-.;
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Mozaikképek
idegen megszállás alá került felsőbb iskoláink életéből.
Schiller elmondja remek költeményében, a "Harang"-ban, hogya gazda
a tűzvész után, bár ez minden vagyonát elpusztította, mégis:
"Könnyű szívvel megy bujdosásra,
Bármit rabolt el vad erő,
~aradt édes vigasztalása;
Ovéít megszámlálva látja:
Megvan, meg, mind a drága fő!"
(Fordította

Szigethy Lajos)

Ezekről a mi drága "hillottjaink"-ról
"feltámadásukat"
bizton várva, beszélgessünk el mi is családi kőrűnkben, kedves Naptárunkban. Elkezdem
én, még pedig Eperjessel. Ehhez szép
emlékek kötnek:
ifjúkorom hat legkedvesebb esztendejében
voltam kollégiumának
főgimnáziumában
a történelem tanára.

Eperjes.
A mi szűlőnk, édes magyar evangélikus egyházunk nem mondhatja ezt (Az 1827-ben alapított kollégiumi önképzökőr,
Társaság fennállásának századile
el a háború és Trianon nagy világ- vagvis Magyar
évfordulója alkalmáböl.l
égése után, mert sok "drága főt" elA "wittenbergai nap"-nak sugarai,
elvesztett, így gyönyörű "iskolavárovagvis Luther és Melanchton hatása
sait" : Eperjest,
Iglót, Kézsmárkot,
Besztercebányát,
Rozsnyót,
Rima- alatt a jó mag Eperjesen is korán
kisarjadzott:
már tizenhét évvel a
szombatot,
Sajógőmőrt,
Selmecbányát,
reformáció
felvirradása
után
volt
Modort, Pozsonyt, F elsőlővőt.
Kedves halottunkról.
a legélesebb Eperjesen gimnázium, mely a bártfai.
fájdalom elmultával szive sen elbeszéI- pozsonyi, soproni mellett egyike volt
getünk, jó tulajdonságait,
szép csele- legvirágzóbb felsőbb iskoláinknak.
kedeteit, Icimagasló erényeit szerétettel
De régen ·érezték az egész ország
emlegetjük.
evangélikusai olyan főiskola hiányát,·

--,
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amilyen a református oknál az enyedi,
a debreceni és a sárospataki volt.
Csakhogy a reformátusok kedvezőbb
helyzetben
voltak. Hatalmas pártfogók : Erdélyben Bethlen Gábor fejedelem,
Patakon
a
Rákóczyak,
Debrecenben maga a gazdag, tisztán
református város alapítottak
és tartották fenn, védelmezték az illető
főiskolát.
A mieink az erők egyesítésével
akarták e hiányt pótolni. 1665-ben
a felsőmagyarországi rendek, nemesek, városok, megalapítottálc és megépítették nagy áldozattal a kollégiumot,
mely tulajdonképen csonka egyetem
volt: felsőbb osztályaiban theológiát,
filozofiát s keleti nyelveket is tanítottak.
Messzebbről is jött segítség. A sopro ni Vittnyédy István, minden evangélikus és nemzeti ügye nagy pártIogója, 6000 forintot, az akkori érték
szerint egész, vagyont érő összeget
küldött. A jó svédek 20.000 forintot
gyüjtöttek.
Igazgatónak meghívták a nagy né-'
met tudóst, Pom arius Sámuelt i mellette kiváló
tanár volt Ladivér Illés.
A főiskola 6 rendes és 4 segédtanár
vezetése alatt felvirágzott. Tanítványai
közt volt Thököly Imre, a későbbi
szabadsághős.
Egy iskolai mükedvelő
előadáson, mint Imre király szerepelt:
vele 76 tanulótársa, kőztük
szabadságharcának
nem egy későbbi tisztje,
vagy vértanúja.
Elkövetkezett a magyar protestantizmus "legsötétebb évtizede". 1671-ben
elfoglalták a Kollégium épületét és
később a jézsuitáknak adták. 1673-ban
az evangélikus papokat és tanárokat
kiűzték a városból.
Thököly mint diadalmas hadvezér
egyidőre visszaadta a kollégiumot jogos tulajdonosainak. Az iskola újra
megnyílt az egykori dicső tanítvány
emlékére rendezett fényes ünnepségek
kőzött, Majd újra elfoglalták. 1687-ben
a gonosz, Caraffa, osztrák generális,
Felsőmagyarország
hadtestparancsnoka azzal vádolta meg .az eperjesieket, hogy összejátszanak a munkácsi
kuruc okkal. Ezek ugyanis Thököly
hőslelkű feleségének,' Zrinyi Ilonának
,

vezetése alatt egymaguk lobogtatfák
még a kuruc zászlót. Caraffa 24 előkelő vidéki nemest és eperjesi polgárt
végeztetett
ki kegyetlen kinzások kőzött a kollégium
elötti. téren, ahol
most a képünkön látható szeritháromság-emlék
emelkedik. Ezután két évtizedig nem volt Eperjesen evangélikus gyülekezet és iskola. Csak rövid
időre, IL Rákóczy Ferenc diadalmas
fegyvereinek védelme alatt éled tek
fel ezek.
Majd annyit engedett az üldözés
dühe, hogyakülvárosban
építhettek
fából iskolát. De ezt is - bár a szegény hivek négyszer ujra s ujra felépítették - a helyi kis zsarnokok, a
katholikus városi előljárók mindíg lerombolták. "Mert~ha tolla nő is szépen, rossz emberek elmetélik" . Végre
királyi parancs mentette meg céljának
a kis külvárosi faházat.
. Mária Terézia korában a szép belvárosi volt kollégium
a jezsuita rend
eltörlésével katonai célokra szolgáló
épület lett. A "türelmes" II. József
megengedte, hogy az evangélikusok
ezt kollégiumi
épületül megvásárolhattak.
Ezután az iskola a felvilágosodott
korszellem védelme alatt szép virágzásnak indult.
A XVIII. század végén és a XIX
század elején az akkor még német
város kollégiumát
a német szó kedvéért sok alföldi magyar fiú is látogatta. Igy Kazinczy Ferenc is, akiönéletírása szerint itt a legkedvesebb grammatikából tanult németül]:
belészeretett egy bájos eperjesi lánykába és németül udvarolt neki.
Kossuth Lajos is növendéke, egyik
büszkesége volt az intézetnek.
A
Kollégium
ifjúságában
fennen lobogott
a magyar tüz. Ennek ébrentartására
solsat tett a "Magyar társaság", melyet
1827-ben, ugylátszik a soproninak
hatása alatt, Nemessányi Károly jogász, Pulszky Ferencnek
nevelője,
szervezet], Grcguss Mihály tanárnak,
Greguss Agost apjának támogatásával.
Ez még csak olvasókör volt. Valóságos önképzökőrré,
irodalmi társasággá
1833-ban szervezte Sárossy Gyula, a
költő és Székács József, aki mint egy

I
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jogászdiák nevelője tartózkodott
itt.
Székács, a soproni liceumnak volt
kiváló növendéke,
onnan hozta el
magával e jó magot s hintette el a
fogékony eperjesi talajba.
A "Magyar-társaság" tüzében olvadt
szinmagyarrá Christmann Kárqly eper[esi német fiú, aki majd Kerényi
Frigyes néven jeles magyar költő lett.
Mint vendég Tompa Mihály is szerepelt a körben, aki a kollégiumba járó
Péchy-fiuk nevelője volt. Es Petőfit
is hallhatták
gyönyörködve
kőr
tagjai, aki boldog napokat töltött Kerényi és Tompa vendégekép e kedves
á

Az eperjesi

járól s három diák elszavalta a három
költeményt. Sokszor forg att am gyönyörködve a kör érdemkönyveit és
jegyzőkönyveit. Olyan nevekkel találkoztam bennük, melyek
fényesen
szerepeltek egyházunk
és hazánk
történetében.
Székács, Sérossy,
Lisznyay Kálmán, Greguss Ágost és Gyula, Vachott
Imre és Sándor, Szakál Lajos, Haan
Lajos, Irányi Dániel, Hunfalvi János,
.Lovik Károly is tagjai, bűszkeségei
voltak e körnek.
• Mily örömteljes meglepetés volt számomra, hogy nagybátyámnak, Halász

ev. kol1égium régi épülete.

városban,
melynek
vidékét olyan
szépnek találta, mintha az Isten "az
ő képzelete
után teremtette
volna
meg". 1845 április 26-án Petőfi Sándor, mint vendég elszavalta a körben
a "Szép Ilonká"t, május 4-én Tompa
a Garay "Kont"-ját. A három "Erdei
lak" című kőltemény
a három költő
barátságának örökszép emléke.
Mikor én voltam a "Magyar Társaság" tanár-elnöke, az "erdei lak"-nál
felállított emléknél tartottunk
egy
magyar társasági évzáró ünnepélyt.
En megemlékeztem a kör nagy mult-

Imrének, a kiváló politikai írónak a
nevét is ott találom néhány szép költemény alá írva. Ot mert jeles
tanuló volt - azzal jutalmazta meg
gyámja, az édes apám, hogy az ország akkor legelső iskolájába, Eperjesre vitte tanulónak.
Hires tanárok: Vandrák András, a
filozófus, Hazslinszky Frigyes, a botanikus, Herfurth József, a tőrtériész
idevonzották a tanulókat messze vidékről is.
Az elnyomatás korában is élt ítt az
a szellem, mely 1848-ban a veressap-
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kás

honvédek közé vitte az eperjesi
diákok szinét-javát.
Az a szellem,
melynek eleven megtestesülése
volt
Dessewffy Arisztid, a szabadságharc
hős tábornoka és vértanuja, Eperjes
és Sárosmegye
büszkesége.
Magam
is gyakran szónokoltam hazafias űnnepeken e dicső férfiú, arcképe előtt
a díszterem emelvényéről. Az iskola
ismét "csonkaegyetem"
volt, mint
valaha. Négy intézete, a theológiai és
jogi akadémiák, a gimnázíum és tanítóképző egyaránt virágzásnak indultak.
•
A jogakadémia
kiváló
tanárok,
Vécsey ,Tamás, Berzeviczy Albert,
Réz Mihály s mindenekíőlőtt
a páratlan buzgóságu
Horváth Odön érdeméből országos jelentőségre emelkedett.
Mint a májusi fagy az emberek
reményét, úgy tette tönkre e gyönyörü magyar világot a cseh megszállás. A Kollégiurn drága kincseinek
csak parányi töredékét tudta megmenteni. De elvitte magával új otthonába Miskolcra szent jelkép gyanánt
Dessewffy Arisztid arcképét. hogy az
hirdesse a világnak: az eperjesi kollégium törhetetlen szellemét az ideiglenes "babilónai fogság" napjaiban is.
Jelenleg a jogakadémia és tanítóképző Miskolcon müködik a régi szellemben. A theológia
beleolvadt
a
soproni theológiai fakultusba. A gimnázium átment a csehszlovákiai ugynevezett "Keleti egyházkerület"
birtokaba. Ez fokozatosan tóttá tette az

intézetet."
Az 1926-ik esztendőben
némult el a magyar szó Thököly és
Kossuth egyh;ori Kollégiumában.
Bizony "Oröködbe,
Uram, pogányok jöttenek."
Szomoruságunkban
két géniusz vigasztaljon bennünket:
egyik az Emlékezet, másik a Remény.
I

Dr. Szigethy Lajos.

Eperjes.

'

Mint elsö szerelem a szív rejtekébe,
Édes Eperjesern.
él a te emléked,
S kinek kedves voltál, Petöfidnek képe,
Lelkem tükörében veled együtt ébred.

*

Hat boldog esztendőra átálmodom ujra,
- Tarcaparti város, te voltál kerete S mintha lelkem egén hajnalfény pirulna,
Felgyujtja Petöfi tündérképzelete.

*

Thököly és Kossuth kollégiumába
Tanítottam ifjan hazánk történetét:
Együtt átérezte tanár s tanítványa
Petőfi lelkének magyar lendületét.

*

"Öröködbe Uram, pogányok jöttenek."
Vértanuk városa l cseh szó áradata
Szent falaid között: a szívem, megremeg,
Reánehezedik Petöfi bánata.

*

Mikor lesz az üres íajgatásnak vége?
Mikor ébred tettre, az a "magyar bánat?"
Fennen lángolását érezzük meg végre
Petöfi vad lelke tüzes haragjának!

-

*

Szent tavasz 'nyílását hogyha majd megérem,
S utcádon harsog a diadalmi ének:
Kivirul hű magyar szívemnek kertjében
Orömrózsája a Petöfi lelkének.
Szigethy Lajos

----------------------------------------Miről tanácskoznak
a presbiterek?
~
Talán helyesebben így szövegez-/
hettűk volna meg a fönti címet : Milyen kérdésekről is tanácskozzanak
a
presbiterek ? Mert azt többé kevésbbé
tudjuk, hogy miről szoktak/ tanácskozni! S előre bocsátjuk mindenek
előtt azt, hogy nem tartozunk azok
közé, akik a presbitérium ok sok tanácskozásában, az adminisztrációs dolgok elintézésében csak felesleges munkát, hogy ne mondjuk : időpazarlást
látnak. Mert bizonyos az, hogy nagy
szükség van a kőltségvetés
alapos

nem szabad sajnálni
az időt attól se, hogy az épületek
I tatarozásának ügyét, vagy az épitkezést megbeszéljük; időt kell szentelni
a gyülekezet rét jének a bérbeadására stb., pedig meg kell vallanunk,
hogy míndez nem igazi egyházi munka,
nem a lelkek építése, de hogy szükséges, az kétségtelen. A baj azonban ott
kezdődik, amikor a presbitérium mindenek felett és kizárólag az egyházközség
anyagi ügyei intézőjének vallja magát,
amikor megelégszik, ha nincs "defimegtárgyalására,
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cit", ha a templom, az iskola, a lel- talán szemrehányást is tesznek, hogy
készlak, a tanítólak rendben vannak, miért tartott oly soká a prédikáció,
ha az orgona szépen szól ... , de ke- mikor ma - presbiteriumi ülés van.
vés gondja van arra, hogy az egy- Ahol a presbiterek
figyelmét nem
házi adót milyen lélekkel adják a kerüli ki a reuerzális-iigy, s azt nem
hívek, a templom padjaiban kik szok- csupán megbeszélik egymás között, de
tak minden vasárnap ott ülni j nincse- tesznek is ellene, - ott nem nehéz
nek-e olyan belső, a lelkiekbe, er- a lelkipásztornak a reverzálisok -ellen
kölcsiekbe vágó súlyos bajok a gyü- kűzdeni. Ahol maguk a presbiterek
lekezetben, amelyeken nem fölényes tartják 'számon, hogy hány szegénye,
erkölcsbiráskodással,
hanem a krisz- árvája van a gyülekezetnek, ott lényetusi szeretet
gyógyító eszközeivel, gileg véve nincs is szegény - és
igaz keresztyén módon segíteni kel- árvaügy. mert megszűnteti azt a jólene ? ! . .. Baj csak ott van, ahol a szívek áldozatkészsége. Ahol a prespresbitérium
tagjai el-elmennek
a biterek szíve fáj, hogy a vasárnapot
presbitériumi ülésekre, arra azonban nem tartják meg s hogy a korcsmába
nem igen gondolnak, hogy elődeik könnyebben mennek sokan, mint a
szép példáját követve példát adjanak templomba, s ahol a népbünöknek ők,
a hívek seregének a templombajárás- a presbiterek maguk a legszigoiubb
ban, - de nem csak ebben!
ostorozói, - ott a templomi igehirAzoknak nem szólnak ezek a sorok, detést nem fogják személyek elleni táakik ma is igazi presbiterek a szó madásnak minősíteni, ha ilyen tárgyról
legigaiibb értelmében, tehát minden szól a prédikáció. Ahol a presbiterek
tekintetben példaadó, vezető egyház- maguk is bibliaolvasó, háziistentisztagok. Az ilyeneknek csak azt üzen- teletet tartó, példás életet élő egyjük egy meleg kézszorítással : legyen ház tagok, _. ott visszhangra talál a
rajtuk az Urnak gazdag áldása s lelkész szava, ha abibliaolvasás,
teljesítsék
presbiteri kőtelességeiket a biblia-óra
áldásáról szól. ..
azután is a régi hűséggel és szere-I
Ha vannak azért presbitériumok,
tettel! Azokhoz a presbitériumokhoz
ahol nem ilyen az élet, ott nézzenek
azonban, melyek netán nem ilyenek, a presbiterek
első sorban egymás
volna néhány kérő szavunk. A leg- szemébe! Azután tárgyalják meg egyelső az, hogy vegye fontolóra minden más között
őszintén a gyülekezet
presbitérium,
hogy
a presbiterek lelki életének nagy és kényes kérdénem csupán a végből vannak egyhá- seít is époly alapossággal és époly
zunkban, hogy az anyagi, a látható kitartássa], rnint a gazdasági ügyeket.
dolgokat intézzék, hanem azért, hogy Vessék föl a kérdést bátran, de szegondot viseljenek a láthatatlan ja- retettel: mi a teendő a lelkiek dolgávakra is, és ebben is munkatársai, ban s általában: mit jelent tulajdonkép
segítő társai legyenek a lelkészeknek. evangélíkus
presbiternek
lenni? S:
Ismeretes, hogy ha valamely gyüle- mihor él egy presbitérium?
kezetben egy kis baj van, azért első
Elő gyülekezet csak ott lehet, ahol
sorban, sőt kizárólagosan
a lelkészt élő presbitérium van. Elővé pedig a
teszik felelőssé, pedig kérdezni lehet: presbitériumot is csak az Ige, a Bibvajjon megtett-e ugyanabban az időben lia teheti. Irányítsa azért a presbia presbitérium is mindent, hogyatérium
minden tanácskozását a Bibviszonyok, ne rosszabbodjanak? ! .. lia, Isten igéje! Akkor jó irányban
Ahol a presbiterek magok is állandó, fog haladni egészen bizonyosan a tabúzgó
templombajáró
hívek, ott a nácskozás!
többi egyháztagok sem maradoznak
De hogy ílyen lehessen a presbiel oly könnyen a templomból, mint tériumole tanácskozása,
jó volna, ha
az olyan helyen, ahol a presbiterek a presbiteri ülés is énekkel, imádcsak a tanácsterembe
mennek s az-, sággal, esetleg igeolvasással kezdödtánott várakoznak a templomból ki- nék! Ott ahol énekelnek a presbijövő lelkészűkre, akinek még ráadásul terek, más a lelki atmoszféra, mint
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ott, ahol semmi különbség sincs a
szénát árverező bizottság tárgyalása
és a presbitérium ülése között.
Egyszer hallottam
egy előadást,
rnelv arról szólt, hogy a lelkész felelős
a gyülekezetért,
de a gyülekezet is
felelős a lelkészért.
Gondolkozzunk el
rajta,' vajjon nem mondhatjuk-e ezt
némi változtatással így is: a presbitérium is felelős a lelkészért is, a gyülekezetért is?.
Tanácskozzanak
azért a presbitériumoh, illetve a presbiterek a fölött,
hogy hogyan vállalják a felelősséget
evangélikus egyházunk jelenééri, jövendőjéért a történelem előtt!
Dr. Deák János
ev. theol. fakultási

Gyehennán

egyetemi tanár.

fát a koponyák

hegyén.
A nap ledöbbent. Mégis láng az ég.
Körösköral fast, pernye, iüzkorom ...
Oriás árnyék táncol ott,
Az ég röt kárpítján inog ...
A Nap itthagyott. A Gyehenna ég!
rlz újdon Bábel tornya csupa rom.
Ebredj fel, Ember. A Gyehenna ég!!
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Gyehenna I Roppont emésztö-gödOr,
Mert benne foszlik semmivé az élet,
(Egy perc alatt a meddö ezredévek)
Belé hordták egy dúlt világ salakját;
Benne ég minden elmúlt kin, gyönyör
S a pusztulásnak démonai lakják,
Megoldották a szel-akol lakatját.
Ég a Gvehenna s a vihar söpör.'
rlz orkán ordít: én vagyok a Vég i
Ebredj föl, Ember I a Gyehenna ég!
S csak gyűlik, telik az irdatlan katlan,
A rontó Bűnök hordják szakadatlan,
Világomlásnak porhadt hulla-göze
Sistergö bünláuáual omlik ossze,
És megfekszi a léget, föl az égig,
Az Isten trónja kuszobeíg.
A Vétek karma feketéllik.
Vulkán-torkát tátja - Semmiség,
Nem látod, Ember: a Gyehenna ég!
Nézz a félelmes tűzbe: mint emészt:
Résszé egészet, hamuvá a részt.
Nézd: országokat mardos szét a lángja,
Nézd, milliók mennek máglyahalálba.
S látod. az izzó zsarátnokon át,
Hogy rogynak agyagba büszke koronák,
És áthuliám.zik majd a pernye-tenger,
És reng a föld es reszket majd az ember,
A porrá remült teremtés-korima ...
Jaj a világnak! Meggyúlt Sodoma,

És el fog égni az avult világ,
Nem mentik meg a szajkózott imák,
Elszakadnak a búsutá gyökerek,
Mert im, a fejsze rájuk vettetett.
A tüz várja, tisztitá, végtelen,
És semmi salaknak nincs kegyelem.
Bábelnyi bűnnek halál lesz az ára,
Pusztulion el: méltó a Gyehennára!
Kultúra volt? Lett volna Szeretet!

De Abelt öltek Kain-nemzetek.
Termettek benne égjáró csodák?
Egy tiszta lélek tobb lett már odaát.
~ vén világ, a vérbe-vasba Oltözött,
Ugy pusztul el, ahogy megszü letett,
Vér, vas és láng között.
Ember! Nem látod: a vén Föld fOlOtt,
Káin oltára vértöl fűstölOg ...
Volt vizözön! Eljött a tűzOzOn,
S minden, mi konnyü. megég a tüzon :
Zsarnok hatalmak árnyék-diadalma,
Orzó falánkek rablott birodalma.
Minden hazug szin, minden fény, mi talmi,
A tűzOzönbe fog majd belehalni.
Savilágégésnek
nem epül gátja,
S a tűzOzönnek nem lesz Ararátja.

*

És mégis, ha a végitélet indul,
A Gyehennának szornyü lángjain túl,
Marad egy hegy, egy ég, szilárd sziget,
Még a végitélet sem veszi meg.
Kopár hegy, véres rOgökból rakott,
Egyszer latrokat feszítettek ott,
A koponyák kisértetorma majd kizöldal,
S olajfák hegye virul a sivár földbal ...
S pusztuló világ remegö fia,
Odasóhajtok s egy kéz nyúl felém,
I S bizony, mondom, az este véle leszek,
-:Iz új vílág teremtő ünnepen,
Gyehennán túl, a koponyák hegyén.
Szilágyi

Dezső.

A megtagadott király.
Uralkodónak született. A nép királyi palástot készített neki és takart reá,
De megjelent a Pártosság, az Irigység és a Bosszú. Királyi köntösére
sarat dobált, úgy hogy az elrongyolódott és minden ékességét elvesztette, Ekkor a Pártosság, az Irigység,
és a Bosszú a népet előhíva reámutatott a minden díszétől megfosztottra.
"Ez a ti királyotok? Nézzétek! Hiszen nincsen rajta semmi királyi vonás
s még a köntöse is a koldús rongyához hasonlatos."
A megtagadott király elment tehát
más nép közé, ahol elméjének átható
tisztaságáért,
beszédének szépségéért
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és gondolatainak
bölcseségéért
valóban királyi népben a királyi tanácsba választották,
az elsők közé.
Mikor meghallotta
ezt az a nép,
amelyik őt megtagadta ; midőn az ő
bölcseségének
híre más nép közé is
elhatott, követek jöttek hozzá, hogy
visszahívják s legyen a kis nép első ura.

De ő szólott : "Mikor köztetek valék: megtagadtatok ; s mivel ti a királyi méltóságra
csak a palástról
ismertek rá, úgy lehet ismét megtagadnátok. Maradok inkább bölcs nép
között királyi tanácsos, mint legyek
törpe népben a tanács királya."
Kutas Kálmán.

A gazdálkodás körébő1.
A zöld trágyázásról.
Irta: Görög Ernő.

A mezőgazdaság
sohase lehet el
állattenyésztés
nélkül, már csak azért
se, mert az állatoktól nyerjük a földnek nélkülözhetetlen
trágyát. Minél
több lesz a száguldó automobil, annál
kevesebb a trágya, tehát a termés is.
A mezőgazdaságban
mind sürübben
használt traktorokkal,
motorekékkel
nemcsak emberek kenyerét
vesszük
el, hanem egyuttal kevesbítjük a trágyát is. A rnezögazdaság tehát a nagy
technikai fejlődést csak bizonyos határokon belül birja el. Nem birná el
a Bicsérdyzmus térhódítását se, mert
ha nem volna husfogyasztás,
akkor
a gazda nem tenyészthetne állatot eladásra, nem lenne trágya és lassanként nem lenne termés sem a Bicsérdysta emberiség számára.
Azt mondhatnánk,
hogy a gazdának sohase lehet elég az istálló-tragyája, ezért műtrágyára és zöldtragyázásra is szorul. A múlt évi Luthernaptárban rámutattunk arra: milyen nagy
kár az, ha a gazda takarmányhiány
esetén eladogat ja az állatait s ezzel
megfogyasztja az istálló-trágyát. Vannak esetek, mikor az istálló-trágyát
zöldtrágyázással
igyekezzünk pótolni,
például ha valaki nagyon elhanyagolt
földeket vesz, istálló-trágyaja
pedig
nincsen. Egy intéző írta le egyik gazdasági lapban, hogy ő egy nagyon
elhanyagolt uradalomba került; a földek ki voltak zsarolva, állat-állomány
pedig nagyon kevés volt. Mit csináljon? A földeket bevetette
bibor-herével; a következő év áprilisában az
egész zöld tömeget alászántotta és az

így megjavított földekbe korai krumplit
ültetett. A földek a zőld trágyázás
hatása alatt rendbejöttek és jó termést
adtak.
Indokolt a zöld trágya alkalmazása
ott is, ahol a földek igen messze,
talán több kilométernyire
vannak a
kőzségtöl. Ilyen helyekre naponként
csak egy-két szekér trágyát lehetne
I kihordani, mig a zöld trágyázáshoz
szűkséges
növény magvát egyszerre
kivisszük magunkkal egy zacskóban.
A zöld trágyázás sal nagyban szaporítjuk a talaj televénytartaimát,
a
húmuszt s nőveljük a talaj vizmegtartó képességet (ez különösen a homokos talajokon fontos). Az is igen
nagy segítség a gazdának, ha takarmányszük
esztendőben
lekaszálhatja
a ~őldtr~gyázás céljára vetett növény.t.
Jol teszt a gazda, ha ugar helyett is
inkább a zőldtrágyázast
vezeti be
gazdaságába. Ha az ugar-földet elhanyagoljuk,
kellőképpen
nem szántjuk, az is csak terem, még pedig
gazt, mely szintén csak szívja a föld
termő erejét.
Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy
a zöldtrágyázással
természetesen nem
tudjuk teljes mértékben
pótolni az
istálló trágyát, mely mindig elsőbbséget érdemel, Homoktalajokon,
ahol
kevés szokott lenni amarhaállomány,
indokolt a zöld trágyázás
állandó,
rendszeres alkalmazása.
A zöldtrágyázásnak
többféle módja
van. Szokták például a lóhert, lucernát
zöld trágyanak
alászántani.
Másik
módja a zöldtrágyázásnak
az, hogy
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a zöldtrágyázásra
szánt növény mag-I
vát az elvirágzott őszi gabona közé
tavasszal vetjük. A gabona learatása
után a növény
gyors fejlődésnek
indul, feltéve persze, hogy kellő időben esőt kap. A tavaszi gabona közé
is lehet vetni a zőldtrágyázásra
szolgáló növény magvát. Harmadik módja
a zöldtrágyázásnak
a tar1óba vetés,
melyett meleg ebb vidéken augusztus
kőzepéig
is eszközölhetünk.
Az így
nyert zöld-tömeget ősszel beszánt juk

somkóró
(mézkerep,
melilotus alba,
1 méternyire is megnő), Viktória borsó,
biborhere stb.] A gazdának
kísérleteznie kell: vidékén melyik növény
termelése lesz jobb. Minden kőzségnek ki kellene hasítania egy-egy da-'
rab földet kísérletezés céljára. A kísérleti földön aztán az ismétlős korban
levő gyermekek (esetleg az ifjúsági
egylet tagjai) próbálgatnák
ki: az
egyes növények kőzűl melyik, milyen
növény után vetve sikerül legjobban.

Zöldtrágya tömeg, balról őszi árpa, jobbról őszi buza után
(bükköny, lóbab, mustár, borsó a tömegbeni).
Az Ertangener

Jahrbuch

Iü r Bienenkunde

Ill.

és utána tavaszi gabonát vetünk.
A mellékelt ábrán jól láthatjuk j
nem mindegy, hogy melyik növény
után vetjük a zöld trágya növény
magját. De az se mindegy, hogy' milyen növény magját vetjük. Egyik talajon s egyik éghajlat alatt az egyikféle növény, a másikon talán másíéle nővény termesztése
lesz indokolt. Zöldtrágyázás
céljára a kővetkező növényeket szekták vetni: csillagfürt (fehér, egyiptomi), nyulszapuka
(pl'. zabbal
együtt vetve), homoki
borsó, lóbab, mustár, bükköny, fehér

kötetéböl

(kiadja

Paul Parey,

Berlin

SW. 1Lj

Ugyanigy kellene pl. a takarmánynövények s ipari növények termelésével is kisérletezni.
A jó gazda is
holtig tanul.
A zőldtrágyázásra
szánt növénytömeget virágzás kor lehengerezik és
mindjárt alászántják.
Zöld trágya után
különösen a kapásnövények (krumpli,
répa, dohány) szoktak sikerülni, a
kalászosok kőzűl pedig a rozs (könnyű
homoktalajokon zöldtrágya, rozs j zöld
trágya, rozs váltakozik).
Kisérletezzünk !
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Magister Satanas,
Romantikus humoreszk.
-

A "Luther-Naptár" pályázatán jutalmat nyert pályamunka.lrta:

Kesztyiisné Balogh Margit.Jelige:

1.
1

i
1

Az idegen.
Váradra a garasos-hidon keresztül
érkezett, épen, mikor a székesegyház
muzsikás
négy harangja lágy mollban
zúgott át a városon, hirdetve, hogy
leszállt az este, csillagoktol pettyes
fent az ég, szelid, ezüst holdfény ragyog a magas gesztenyefák sóhajtozó
lombjain s a rendes ember sietve tér
nyugovóra, hogy a napi fáradságot
kipihenhesse. Háromrétű, galléros kőpeny simult karc su derekához, zöld
lóden kalapját mélyen lehuzta a szemére, cipöjének orra hegyes csúcsban
szökött előre s visszahajlott a lábfejre,
gombjai csillogó gyöngyházból faragottak és kabátja alól vékony olasz
spádé nikkel tokja nézegetett minden
lépésnél ki. Oldalát. súlyos tarsoly
húzta, hatalmas vállát szinte meggőrnyeztette. A Kis-pipához irányozta
lépéseit j ott a kocsma ajtó fölé akasztott pislogó lámpa, míg döngette izmos
ökle a bejáratot, szép, barna, férfi
arcot világított meg. Szája kicsiny,
piros, mint egy lányé, kissé árnyékolta
csak be a bajusz, orra görög metszésű,
szeme ízzó tüzet szórt és a két fekete
golyó parányit összefordult úgy, hogy
riadtan próbált másfele nézni a beletekintő, mert sötét mélye csodálatosan
parancsolt, égetett a lángja, pillantása
szúrt, mint a tőr. Homlokáról Ieltaszította a kalapot, márvány simasággal, fehéren ragyogott elő az okosságtól sugárzó, magas boltozatú koponya, melyet holló fürtök göndören
fogtak kőrűl.
Kíséröje,
egy vén asszony, nagy
batyú alatt roskadozott,
orra már
állához járt közel, ráncos, öreg bőrén
súlyos évek húztak mély barázdát.
Szuszogva állott hátamögött urának,
alázattal húzódott meg annak árnyékában, hű kutya módra lopva titkon,
lesett néha rá.
- Bújj elő az odudból kocsmáros,
- kiáltott be zengő baritonján az ér-

Porszem.

kezett türelmetlenül, - mert betöröm
az ajtódat!
_ Jövök már, _ csoszogott bent
Idg zsidó, leemelte a vasrudat belől,
tárta ki az ajtót, miért nem így
tetszett kezdeni a dörömbölést, nem
tudtam, hogy urral van dolgom.
A hosszú kocsma asztal mellett ledobta magát a lócára a vendég s a
kérdezősködőt, ki vacsorára kivánta
parancsát, bosszusan hárította el:
- Nem vagyok éhes. Szornjas se.
Aludni nincs vágyam.' Lembergből
hoztam neked levelet. Ismered rabbi
Salamont? - s oda vetett egy pecsétes borítékot Icignek.
A kocsmáros tétován nézett az
idegenre, majd feltépte a levelet s
mohón olvasta a héber írást. Hét rét
görnyedve fordult a fiatal emberhez,
mig a kaftánjában rejtett zsebbe csusztatta az ajánló sorokat:
- Rendelkezzen velem uram.
- Egy házat szeretnék venni. Tágasat, szépet hamarosan. Nagy köfallal legyen körülkerítve és közel
álljon a hegyoldal erdejehez. Rejtett
ajtón juthassak ki belőle, ne lásson
az Istenen kívűl senki. Tudsz-é ilyet
ajánlani?
Az Uri-utca végén van egy.
Holnap beköltözhet uraságod.
Ára?
- Kétszáz arany.
- Itt van háromszász, -' és le 01vasta a duzzadt tarselvból a napoleonokat az ámuló zsidónak, - de jól.
hallgass, mert ha én teszek lakatot a
szájadra, soha fel nem nyitod azt
többé.
Isten a világ felett! Hát kell
Iciget fenyegetni? Idg némabb a halnál, titoktartóbb a sírnál, Ha kérdik
is, hogy ki az új úr a Wlaskovits-féle
házban, hát mit tudom én? Mi kőzőrri
nekem hozzá? Tanácsnok vagyok én?
Királyi pénzbeszedő?
Dehogy, Idg
zsidó vagyok, a Kis-pípa kocsmáros a ...
Aki ismeri a lembergi. rabbi
Salamont, - csattant rá a férfi.
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Lassan, - sziszent fel a meg- konyon az Ó-utcán szőke, kékszemű
bántott, riadtan nézett körül, - itt kislány találkozott a furcsa öltözetü
még a falaknak is füle van.
emberrel. A kék szem belevillant a
- Előttem ne félj jámbor, - kaca- sötét szembe, egy pillanatra meggott fel amaz, - a hamis aranyakat álltak mind a ketten. Előre nyújtotta
én verettem mindnyájatoknak, nélkü- kezét az ismeretlen és hangja dalolt
lem rég bitófán száradnátok,
vagy mint az aeolhárfa:
kerékbe tőretett volna mit tudom én,
- Bella szinnyora, üdvözöl. mélmelyik király, hiszen Spanyolországtól tatIan szelgád.
az ozmán birodalomig szórjuk azokat.
- Nem ismerlek, - lehelte ijedten
Ijjedten
pillantott Icig a leszámlált
a száj.
,
napoleon okra.
- Emlékezz! En vagyok a csillag
Ezek valódiak, - nyugtatta a estelén, velem beszélgetsz, mikor fölpénzhamisító, - aztán amint a házam- sóhajtasz a titokba mélyült égre, én
ba beköltözöm, nem ismerjük egymást. vagyok a virágillat.
mely belengi
Se éjjel, se nappal.
kedves, kis szobád, én vagyok az
- Annak én örülök a legjobban. álom, aranyszárnyon
édes meséket
Csak ez a vén boszorkány el ne árulja hozok neked tündérországból és lebeszélgetesünket.
csókolom pilládat.
A batyus asszony lepakolt az ajtó
Nem, nem! - emelte védőn maga
háta mőgé, ráült a bugyorra s nézte elé a kezét és elpirult a lány. Szótlan
az alacsony, füstös, mcster gerendát. egymásra néztek, aztán futni kezdett
- Juli néni, jőjjön ide,
hívta át az O-utcán zergekőnnyedséggel
a
szelid szóval a gazda.
kicsiny láb, a Nagy-utcán befordult
Tessen parancsolni, állott egy tornyos, magas házba.
elébe a nő.
A férfi sokáig állt az ajtóban még
- Hallott valamit maga abból, ami lent, majd lehajtott fejjel hazaballagott.
itt történt.
Kiszólt a konyhába:
- Siket vagyok uram.
- Juli néni, ügyes asszony maga
- Fog pletykázni felőle?
ugye?
- Néma vagyok uram.
- Ha a gazdám annak tart.
- Ne félj hát Icig egy síket-némától.
- Szeretném tudni, hogy a NagyMásnap a Wlaskovits-házból vilá- utcában, tornyos, fehér házban ki
gosság szürödött a firhang mellől. De lakik s a szőke, kékszemü lányát
a kapú továbbra is zárva maradt, a hogy hívják?
hajlék csöndes. Csupári szürkületkor
-Holnap
megmondom.
nyikergott a vasajtó és karkosárral
Alig várta a férfi azt a másnapot,
vásárolni ment nap, mint nap az öreg kiabált Juli néni után már kora reggel
szakácsnő. A sarki boltos többször türelmetlenül.
.akart vele szóba elegyedni, de a kér- Jövök mán, jövök. Kovács tadése mindíg felelet nélkül maradt. A nácsnok ur Borbála jányát kérdezi?
mészáros, hentes is úgy járt. Heteken
- Köszönöm öreg hívern.
át sok szó esett a titokzatos kunNapokig ólálkodott a Nagy-utcacsaftról, de aztán megszekták.
ban, éveknek tünt fel fiatal szívének,
. Az idegen ritkán járt az utcán. míg a sáncokig
kisérve a sétálót
Mégis tudta mindenki, hogy Váradra beszédre kaphatta:
költözött. Csak ott tértek el a véle- Borbála, ismersz-e már?
mények, hogy némelyek aranycsináló-]
- Honnan tudod a nevemet?
nak, mások a bölcsek köve kereső---, Szerelmes nótát csattogó csalojének hitték. Jól tudta azonban az gány árulta el az ős-pagonyban s
egész világ, hogy a fiatal férfi alchi- azóta a mennyboltozatának kékje tele
mista.
lett írva a legszebb névvel: Borbála ...
Már a tavasz nyárba hajlott, a
- Es téged, hogy szólítsalak?
mezőkön sárgulni
kezdtek a buza- Jaj nekem, ha én tudnám, de
táblák, mikor egy szép, langyos al- boldog lennék most. Országot, világot
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bekóboroltam,
más planétáról
szakadtam ide, Spanyolhonban
rám ragadt egy név, lekaparta
az ozrnánoknál a másik, gallus oknál ismét
ujat kaptam;
melyiket valljam hát
előtted magaménak,
előtted, akinek
soha se akarok mást mondani, mint
a szín igazságot, mert ajkamhoz tapadna a nyelvem, ha hazudnek neked
Borbála, Borbála...
Ember! Valaha mégis szólított
az anyád tégedet valahogy, azt akarom tudni.
- Bűnbocsánat vagy te a gyilkosnak, ártatlan, szép lány. Igazad van.
Anyám hivott a legszebb
néven:
Gyurkának
Rég volt.
- György úr...
- Miért nem Gyurka?
- Mi jogon mondanám
én azt
neked?
- Mert szeretsz!
- Hogy merészelsz . . .
- Me~t sze~etle~! .
.
- ~yorgy ur .vlgyazz, tanacsno~
az apam, Te magister Sat~nas, senki,
s~mmi vagy. A város í~y Ismer. Karoba huzat, ha velem lat.
Borbála, ha magister Satanas
névvel illet a.. váradi nép, mit gondolsz, fél az Ordőg-mester vala~itő~.?
Es ha száz tanácsnok meghallja IS,
nem ki~ondo~ ?e.ked: ~orb~la, szép
szemedert a bitó IS csekely ar!
Be.leaka~zt~.tta par~ncsoló tekintetet
a leany keklo szemebe, lassan ~ette
erős karját .a karc~ú ~~rékra, maga~~z
vonta a hajladozó, liliom termetet es
ajkát ráborította a gye.rme~ből .f!?vé
érett engedelmes Borbala kIS szajára.
A csók után elmondta százszor a
lihegő hang:
- Gyurka, Gyurka, Gyurka...
Nem látta őket senki, csak a vén
sáncárok :nag as cöveke, a .. ~ökény:
?ok.~r apro level~, .. a vad~z.olo kuszo
indája s a melegítő
napsugar.
II.

A tanács előtt.
Éjfélt űtött az öreg harang kalapácsa, egy kóbor kakas felébredt az
ülöjen és hajnalt kukorékolt,
mikor
kilépett a nagy erdő hatalmas, odvas
fájából magister Satanas. Hálószobá-
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jából rejtettlcsigalépcső
vitt a föld alá,
ott szép, berendezett termen keresztül
vezetett az út a szabadba. A férfi
galléros karbonárit viselt, sietett libegő
kabátjaban
végig a városon, egész a
Nagy-utca tornyos házához. A sötétség mély volt, alig lehetett pár lépésnyire látni még annak is, ki megszekta
az -éjszaka íeketeségét.
A tornyos ház előtt lehajolt Satanas
és apró kavics ot szedett fel az ösvényről. Egyenként dobálta rá a legszélső,
rácsos ablakra. Halk, kis zörejt okozott csupán az apró kő, de meghallotta
belől az, akinek szólt és hosszú haját
lebontva, fehéi- lepelben osont ki Borbála Györgyhöz. Csak pár szóra.
~ Borbála ne haragudj, hogy ilyen.
időben zavartalak, de kérdezni akarok
tőled valamit. Nem várhattarnmeg
a
reggelt sem.
_ Felelek rá sietve, aztán távozz.
Megölsz, ha itt találnak
.
_ Pedig látod, ha a nappal világosságánál találkozunk, csókkal szeretnélek mindíg kőszöntení,
most még a
köntösöd szegélyéhez sem merek érni.
Féltelek magamtól is. Szeretlek!
_ Tudom.
_ És becsűllek mindenek felett.
Szent vagy nekem. Feleségűl akarlak,
örök élettársnak Isten és ember előtt
asszonyommá teszlek
_ Haj de lehetetlen dolgokat mesélsz Gy~rka.
.
.
_ Bizzál bennem. Ugy hírlik, ma
megkérte a kezedet Tarnóczy tárnokmcster apád neki igért.
_ Igaz.
_ Mit akarsz tenni '1
_ Megáll az eszem. Gondolkozz
helyettem.
_ Mikorra tervezik a lakodalmat?
_ Szent-Mihály napjára.
_ Addig még sok időnk van. Ne
csüggedj, légy jókedvű, mosolyogjon
a szád, dalold tele a házat, könnyedet
senki Nmeg ne lássa.
incs erőm rá.
_ Akkor sem, ha elárulom, hogy
ha nem találok más módot,
elviszlek
magammal,
a legközelebbi
faluban
megesküszünk. aztán nekem az egész
világ hazám, ott telepszünk
le, ahol
neked a legjobban tetszik
7
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Hogy mehetnék veled apám áldása nélkül?
Talán még ezt is kieszközlöm.
- Nem hiszem.
--:- Nézd ... - és hosszasan sokáig
tervezgettek a kapu előtt.
Az óra kettőt ütött, a bakterek
minden utcasarkon tele torokkal kiáltották az éjnek:
- "Éjfél után óra kettő, Dicsértessék a Teremtő .'.. "
f\. Messziről ~~l~bárdosok kopogása
hangzott, búcsuzni kellett.

Megálljatok I -

A "Luther-Naptár"

- Van parancsa számomra tanácsnok úr?
- Szeretném, ha a lányom híre ...
. - Értem. Takarja be tógájaba Borbálát.
Alig :húzódott be apjához a lány,
az alabárdosok megérkeztek. Kovács
rendelkezett:
- Éjszakának idején utcán találtatott magister Satanast kísérjétek az
őrségre.
Mintha fehér ruha villanását
láttuk volna,
kiváncsiskodék
az

dörögte rájok a hang.

számára

- Bizomjbenned, -:- suttogta a lány.
- Szép álmokat Borbála.
- Ne csókoljuk meg egymást.
- Ne ...
Megfordult a lány, hogy belopódzék
a kapun,. de vasmarok kapcsolódott
a karjára s ugyan akkor megkapta
egy kéz a férfi gallérját is.
Megálljatok ! -;- dőrőgte rájok a hang.
György spádéját rántotta elő, de
Borbála felsíkoltott :
- Hozzá ne nyúlj. Az apám!
Visszahökkent
a harctól Satanas
rögtön és halkan szólalt .meg :

rajzolta:

Balázsfy

Rezső. -

alabárdosok kapitánya.
- Elszaladt. Mi közötök hozzá? mordult Satanas.
- Ki volt?
- Kínpadon sem vallom be.
Nehéz léptekkel távoztak ~ fogollyal.
Kovács tanácsnok remegő lányát becipelte a házba:
- Holnap. megesküszöl a tárnokmesterreL
Ügyeljen rád az urad.
A tanácsterem alatti börtönben kezére hajtott fejjel gondolkozott a rab.
Hosszunak tűntek fel az órák, még
alig pitymalott, mikor csikorogva nyi-

-
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lott .az ajtó s Icig, a Kís-pipa korcs- felhozod a tanácsterembe.
majd elmárosa surrant be a résen:
hegedűljűk a nótáját
,őkeImének.
...:-.Jöjj velem. Szőkj. Szabad vagy,
Kovács Andrást
lakodalmi ebéd
- Nem megyek,
mellől citálták
ki, hogy menjen a
Megőrültél .magister?
Holnap városházára.
Bosszusan törölte meg
halott leszel.
harcsabajuszát :
~ Tévedsz.
- Legalább a levelensűltet, meg a
- Legalább ezt a ráspolyt vedd áto ropogós
malacpecsenyét
hagytátok
Fürészeld ki a vasrácsot. Menj, előtted volna megenni ebadták.
az erdő. Siess!
.
A tanácsteremben pokoli hőség fo- A reszelő,az
jó lesz. De csak gadta a nyolc embert.
bilincstörésre. Hanem Icig, ide figyelj,
- Marha kend vén Marci hajdú .vesztegesd meg az ajtónállót,
hogy haragudott a biró - kánikulában tüzet
nyár derekán fütsönbe a tanácsterem gyújt a kandallóba.
kandallójába, de cudarul. A pénzt ne
- Hagyd el Ambrus -csitították
kíméld, mert állását veszti majd miatta - reggel óta iszik az András. ko. azaz ember.
mánk leánya lakodalmán, ott hagyta
- Nem értem uram; mit akarsz.
a tornyes házban az eszét.
- Meghallod még ma, úgy estefelé.
- Vezessétek fel a rabot, te meg
Mert alkonyatra az én neverntől lesz Marci tárd ki az ablakot, mert meghangos a város és megemlegetik a veszünk amelegbe.
tanácsnokok
unokái is a rabláncba
Pár' perc' mulva a dacos nézésü
vert magister Satanast.
férfi ott állott a zöld asztal előtt.
Hiszem, ha akarom. A fütés
A'bíró intésére kimentek az őrizők,
rendbe lesz. Időm lejár. Egy perc Marci bezárta utánuk az ajtót s odamég. Határozz. Menekülj! Kár fiatal plántálta magát haptákbana
félfához.
életedért, . kár csókos szájad a rotha- Hogy hívnak? - kérdezte Mezey
dásnak.
Ambrus.
- Ne prédikálj vén ZSIdó. Tedd,
~ Jól tudja biró uram.
amit mondtam.
.
Csak nem' akarod elhitetni ve- De ha spanyolcsizmába öltöztet- lünk, hogy tisztességes neved lenne
nek, mi lesz mi velünk, akiket el fogsz az ördöggel kapcsolatban?
árulni?
' - Aki nem hiszi, keresztelj en újra.
- Magad bőrét félted hát.
- Irja hát jegyző úr, hogy vádlott,
-' Ki nem remeg az életéért? .
név szerint magister Satanas, imper- En!
tinens renitens.
Nyaka közé húzta Icig a fejét, fu- Mivel méltóztat vádolni a nemes
tóra fogta kaftánját s eltünt a szem hinács ?
elől.
- Hogy sötét, hold nélküli éjjelen·
Dél elmúlt már, mikor a kicsiny nőszeméllyel vinyároztál az utcán. A
ráspollyal magister Satanas a kezén- fehér ruha villanását még látták az
lábán levő vaspereceket félig belülről alabárdosok, de megfogdesni csak témegreszelte, Könnyü szorítás kellett ged tudtak ..
csak hozzá, hogy bármelyik percben
- Mi lesz a büntetésem?
szabaddá tegye magát.
. - Felnégyelés.
Már reggel jelentést tett magister " - Ha beval!~nám" hogy, ki vo}t a
Satanas elfogatásáról az alabárdosok tarsa~, azon elszakan:. varhatnek-e
kapitánya: Csikós
Gergely ~ezey enyhitést kegyelmetektol ?
,
Ambrus biró úrnak'
- Hogyne, - lelte a hideg Kovacs
- Alásan jelente~, ~z éjjel titkos ~nd~ást, .: azt a szemé}yt ker~kbe
találleán
fogtuk az Ordőg-mestert tornenk s 19y megl~nn~ a vlgasz~alas~d,
Kovács tanácsnok úr háza . előtt. A hogy nem· egyedül állod a kínhalált,
nőszemély elszaladt, szemmel sem ér-:- Igaz? ---:.repült, a. Satanas szeme
hettük be, a férfit a kóterbe csuktuk. egyik emberről a máslkra.
- Rendben van. Délután 4 órakor
Nyolc fej bólintott. komorari rá.
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De nemes tanács, biró uram, rázta életre a biró a hüledezőket.
maguk soha se voltak fiatalok? Soha
Az ám, siessünk - törölte át
a város kegyetlen törvényét át nem homlokát Bódog Illés, még áll a
hágták ? Nem várta csöndes estén re-,lakzi Kovács sógor házában, a mennymegö szív. a jövetelüket?
asszony táncot tán meg se kezdték.
~ Minket nem fogott meg senki.
- Ki esküszik? - kérdezte kivánMert Istenemre, csattant a biró csian Szabó István.
hangja, - ma a bűnős itt nem ülhetne.
- Tarnóczy tárnokmester
urral a
Szalad tál volna el pernahajder,
vagy sógor szép lánya, Borbála.
volt talán oldaladon kard, nem .kell
~ Borbála! - tört ki a gyötrő kiolyankor gyávának lenni, .itt már min- áltás Satanas ajkán, me ly megrázta a
den késő.
termet, mint nyári zivatar jöttén a
- Nem! - indulatoskodott a vád- mennydörgés,
- nyomorult apa, hát
lott, - hullj le bilincs rólam! - izmos nem vagy te gyilkos, mikor ártatlan
tenyerével roppanva törte össze a kar- kincsedet medve barlangjába dobod?

Várado.n hordja
-

mindenki

A uLuther-Naptáru

homlokán

számára

kötő, lábkőtő
békót s az öt fontos
koloncot kezébe véve nézte, kinek a
fejéhez repítse a buzogány fejét.
Hét ember rettent halálra, hét ember
homlokán kezdett
csillogni a hideg
verejték apró gyöngye, hét mellkasban
szorult el egyszerre a lélekzet, de a
nyolcadik megőrizte higgadtságát
és
nyugodt hangon parancsolt:
- Add ide a rabláncodat magister
Satanas. Sorsod meg van pecsételve.
A felsőbhséges
szavakra
tényleg
odalépett a biró mellé az Ordőg-mester
s letette az asztalra a' veszedelmes
vasdarabokat.
Határozzunk
nemes tanács, -

rajzolta:

a gondolatát!

Balázsfy Rezső, -

Átok reád város, melynek göröngyén
ily istentelenség megeshet! Megátkozlak
a legszörnyűbb szóval, ami emberi társadalomra kimondható : Váradon hordj9, tnindenhi homlokán a gondolatát!
Uljön ki foszforeszkáló betűkkel, mint
"mene, tekel, fáresz" a sok rossz indulat, irigység, bosszúállás, titkos bűn
az arcotok fölé, legyen a ti homlokotok
árulója fajtátoknak, várostoknak ! Atok,
átok!!! - őrjöngött és hatalmas szőkéssel keresztülrepülte
az asztalt, a
nyitott ablakon át leugrott a magas
teremből a piactérre.
Onnan futva
rohant a Nagy-utcára, áttört a szolgahadon s a vánkostáncot járó fiatalság
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közül kiragadta a menyasszonyt,
fél
karral feldob ta a vállára, másik kezében spádéja villogott s elszaladt drága
terhéveI együtt az erdő felé.
Mire a tanács urak odabent magukhoz tértek a meglepetéstől, már hírül
hozták a leányrablást.
- .Ió lenne megvallatni a gazdaasszonyát, - proponálta a biró, míg
Kovács Andrást
ecettel kellett feldörzsölni. '
- Hiába, - intett lemondóan Bódog
Illés, - siket is, néma is.
- Nem hiszem, vetette ellene
Csikós Gergely, az alabárdosok
kapitánya, - mert sokszor fél éjszaka kihallatszik a portáról a kálvinisták híres
zsoltárja :··"Az Istenhez az én szómat,
Emelém kiáltásomat", ahogy vénasszonyosan elnyujtogatja a végit.
- Lehet, hogy olyankor megindítja
a nyelvét ez a boszorkány-mester,
hiszen nem csuda,
ha Satanasnak
nevezik, úgy törte darabokra a bilinesét, mint más ember a szalmaszálat.
Mikor ugrott ki az ablakon, láttam,
hogy patás, ló lába volt. Csűlkős.
Isten irgalmazzon nekünk!
- Kár akkor utána menni, seprűnyélen régen túl jár az óperencián.
Ilyen szégyen a házamon, siránkozott a lányától megfosztott apa.
- Ugyan, ugyan, - vigasztalta a
biró, - mióta szégyen, ha az Istennyila lecsap valahol?
Rosszabb
a
poklok lakója minden földi csapásnál.
Zúgott a város, forrongott a nép
egész az esti harangszóig.
Akkor kerültek házukba haza az emberek, de
ott meg az asszonynép sikoltozta tele
a fejüket rémesebbnél
rémesebb históriákkal:.
- A Faragóéle
tehene véres tejet
adott. A Takácsék kéményébe
úgy
tutul a szél, mintha gyerek sírna,
pedig nyár van. A Tarnóczy tárnokmcster kocsiját, amin a cserben hagyott
vőlegény vágtatott ki a városból, hat
fekete holló kísérte. Egyik váltig akarta
a tárnokmester úr szemét kivájni, azt
mondják,
az volt magister Satarias.
Jaj ennek a ,városnak!
--Kevesen tudtak azon a kísérteties
estén aludni, mert ha a vén, szu~tte
butorok recsegtek. vagy az ablakot
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megzörrentette
a ráhajló lomb, egyszerre felriadtak az 'emberek.
A magister Satanas háza előtt hiába
strázsáltak az alabárdosok, semmi hang,
semmi fény ki nem szűrődőtt a lakásból. Néma volt az- egész éjszakán át.

nl.
Fogan az átok.
Mezey Ambrus reggel nagy esetepatéra ébredt.
- Képzeld Ambrus, - panaszolta
a felesége, - a Zsuzsi szakácsné ma
hogy kezet csókolt, ott foszforeszkált
a homlokán egy sor írás: "soha meg
nem érem, hogyanagyasszonyka
_
szolgáljon
nekem, pedig én már öreg
vagyok, ő meg lám, milyen fiatal."
Ni, ni te rajtad is villan a betü: veled
álmodtam az éjszaka, menyasszony
voltál, én meg vőlegény.
- , Te benned is olvasok Mártha,
azt gondolod most, hogy Ambrus a
I legokos~bb ..ember a váro~b~?..
.
Siessünk ~ vele~cel tukor ele,
olvassunkegymas
lelkeben.
Kint azonban a konyhában
már
tányérokat törtek a cselédek:
- Vín boszorkány vagyok? Te is
l~sz~l még öreg, - sípitott Zsuzsi a
társára.

-:- Irigyli kend a íiatalságom,
látom.
- Elhallgass, honnan tudod?
- Rá van írva.
. Jó, hogy én nem' tudok olvasni,
- dünnyögte Zsuzsi.
Kovács Andráséknál
egymást tépték a tanácsnok úr, meg a felesége:
- Azt gondolod, fajtám a lányom?
- (Az enyém is lehet, - ragyogott
az írás Kovácson, - az első boldogságomra
gondolok most is.
- (Sohse szerettelek te gazember,
te bitang.]
,
Hü voltál mindíg hozzám? kérdezte András.
- Micsoda kérdés, -- sápadozott
az asszony s átvillant rajta, - (talán.
sejted te bamba, hogy Csete Pali kapitány tetszik nekem még mindig?)
- Me'ghalsz Jutka! - ordított fel
a tanácsnok úro
Riadtan szaladtak be a cselédek,
de ijjedt arcukon ott égett a vád:
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(Üssétek egymást, hárpia az
asszony, fukar, az úr, úgy kell!)
- Pusztuljatok ki, - dühöngött a
házigazda.
Az utcán katonák verekedtek :
- Vitézebb vagy nálam? Hazudsz!
- Már tudom, hogy elbújtál a hombár buzába, mikor riadót' fújtak.
- Te aszalmakazalba
kuksoltál.
- Nézzétek Jancsit,
lopta el az
obsitos óráját.
- Gyurka dugott taplót a hadnagy
úr lova fülibe.
- Tolvaj!
- Gyújtogató! Te csináltad Bertáéknál a tüzet.
- Megvesztetek emberek? - riadt
rájuk a parancsnok.
, Minden közkatona homloka ordított.
(Zsarnok !)
- [Kegyetlen I]
ő

-

[Igazságtalan

I]

(De azért jó megdézsmálni
a
királyi kasszát!)
- (Utálatos!)
Szala~t a ~arancsno~ h~~afelé:
Siess labam, meg tobbet meg
ne tudjanak rólam az ernbereim.
Icignek eltörték a lábát:
'
- Röhögsz rajtunk, hogy vizes bort
iszunk?
.
- Duplan fogott Ipa egy hete a
krétád ?
- Eláruftad a lopott nyerget ?
- Szalonnát ettél titokban?
- Honnan "tudjátok? Irgalorn l
. - Rád írta valaki.
- Te rád is Jóska, hogy sövényen
átmászkáltál
titokban.' Te rád is Pista,
hogy megszegted a parancsolatot és
baltát fogtál apádra, pénzért. Te rád
is Imre. . .
,
Már senki sem hallgatta, menekült
mindenki szerte-széjjel.
Mezey Ambrus felballagott a városházára. Báránybőr sapkát húzott fejére
a meleg dacára, de a szőrmén is ott
volt a mondat :
- (Fegyelmezem magam .. Csak arra
gondolok, amire akarok. Ur vagyok
az agyarn felett.)
, A strázsa köszönt:
- Fogadj Isten szolgám. (Ismerlek,
látlak)
A vén Marci derült homlokkalfogadta.

I

- Mi újság öreg? (Ezen nem fogott
az átok?)
- Megbolondult a város biró uram.
- Hogy-hogy? (Nem tudok olvasni
benne semmit.)
- Tépik, marják egymást az emberek.
- Mit gondolsz miért? (Csodálatos
vagy fiam.]
En nem szoktam gondolkoznL
- (Ahá, végre egy teremtett lélek,
akit használhatok) Hívd bea kis birót.
Peckesen járult az asztalhoz, szélesen mosolygó ábrázattal:
- Parancsra várok (Sülyedtél volna
el, örökké kergetsz a városban egyik
helyről a másikra.]
- Ki innen szemtelen! kapta el a
gallérját Mezey és kipenderítette
a
a tanácsteremből.
- No, lám, már ez is, - ütődött
meg hangosan Marci, a hajdu.
- Marci, járd sorra a tanácsnok
urakat és hívd fel sürgősen őket hozzárn. Egyetlen vagy, aki meg tudod
tenni anélkül, hogy a szemedet kivernék.
- Nehéz lesz bíró uram. Úgy hírlik, mindenki bezárkózott.a
szobájába,
az asszonyoktól kűlőn-kűlön.
Addig dőrigeted rájok az ajtót,
míg be nem eresztenek
Siess.
- Igenis, - fordult el sarkantyúját
összeütve.
- Marci, ide nézz a szemembe.
- Tessék, - pillantott vissza félvállról.
- Mehetsz! (Nincs gondolatja, de
boldog ember.)
- Indulok Ha még rángat a bíró
úr, estig se vígzék a dógommal.
- Mindíg igazat szoktál mondani?
- Rendesen.
Ki parancsolta, hogy befűts tegnap délután a kandallóba?
- Icig zsidó újságolta, hogy Kovács
tanácsnok úr Iejít bántya ci rejuma,
aszongya,
tüzet kíván forróságba is.
- Az lehetetlen. (Hazudnál vén imposztor?)
,
- De bion, úgy segéjjen, egy kupa
erős ürmöst is kűdőtt írte.
- Azt is Icigtől ?
Nékem
atta.
Hát ez képtelenség.
ű
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Üljünk háttal az asztalnak.
- Nem lehet. Próbáltuk otthon. A
pokol minden sötét fia a sarkunkban
van, akkor a gonddat
a tarkónkon
látszik, jajveszékeltek
ingerülten.
- Marci, hozz be hét fehér kendőt.
- (Marhaság lesz ez is.)
- [Míntha keszkendővelle
lehetne
törülni.)

-;- Így vót pég.
- Na, szaladj a .többiekért.
- Szalad a szösz. Majd csak elballagok, - és kiment őreges léptekkel.
- Nyers, de őszinte, morogta
Mezey Ambrus, aztán kikönyökölt az
ablakon, elnézte a kihalt város kongó
utcáit. Ha valaki véletlenül végíg ment
rajta, jobbra-balra
ijjedezve kutatta,
nem kerül-e szembe· vele valaki s
akkor menekült.
- Olyan az ember, mínt a fenevad,
egymás husába mar, amint leesik a
fék róla, az egyetlen, ami elviselhetővé
tette az életet, hogy nem ismertük a
felebarátunk
gondolatát ...
Es ezen úgy eltudott tünődni óra

- (Nem hiszek benne.)
- Várjátok a végét, - nyugtatta
őket Mezey, de elkapódott az esze s
kiült a mondat:
- (Mennyi szamár
ernber sétál a föld hátán.]
- Usd a bírót! - adták ki a jelszót.
- Hozzám ne nyúljatok, mert szét
taposlak benneteket,
- öntötte el a

számra.

méreg

IV.

>tt
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Magister Satanas sacra.
' tt f .. 1 dűhő
, k t k
. L evágo
euei, u osen er ez e a
tanácsnok urak, mikor már jól elmult
a, dél idő. Kovács Andrásnak
csupa
kek f<?,1tos,dagadt volt a szeme alja.
- Ordőg bújt belénk, - kőszőntőtt
be, - (rettentően megtépett az aszszony.)
"
.
,
- Ne búsuljunk. - VIgasztalta Bodog Illés, ----..'(úgy kell betyár, miért
legyeskedsz más fele !)
- Nesze neked is egy daganat, vágott arcába Kovács.
- (Hadd marakodjon a két nagy
fejű,) - kacagott öt homlok
Mezey Ambrus
választotta
őket
széjjel:

- Ne törődjetek most nemes tanács
egymással, (nem gondolok semmire,
én ura vagyok magamnak, - villant
át rajta hirtelen az írás, -) fontos a
városunk. békessége.
Emberek
vagyunk, hibákkal teljesek, nagy átok
ül rajtunk, segitni kell.
- (Micsoda ereje van a bírónak,
_ álmélkodtak.)
- (Felfújt béka csak, - irigykedett
Szabó István.}

- Most ís van kedved gúnyolódni
- csapott rá elkeseredetten
Csutkás
János.
Ujra ölre mentek, vad verekedés,
zsivalytört elő. A bíróproponáltmostis:

-

(Nagyképűsködik.]

a tanácsfőt.

-(Olyan
ökle van, mint a vas, simogatta a karját Illés.)
~~,arancsho~ szokott ez m~r a bölcsőjében,
- Ismerte el Kovacs.)
_ Kösd be Marci mínt a hét tanácsnok úr szemét - rendelte el Mezey
Ambrus..
'
_ Az ám, Marcin nem fogott magister Satanas,
-'
'csodálták a vén
hajdut, míg sorra járt köztük.
- Derék ember V árad város öreg
hajduja, nem szokott gondolkozni, magyarázta a biró.
Minek vóna a nekem? Tőrjík
az eszűket
a tanácsnok
urak, azír
fizetik űket,
.
- Nem jól magyarázod Ambrus, nyerte vissza rendes humorát a kendő
alatt András, - inkább ő, amit gondol,
ki is mondja,
Nemes tanács én azt hiszem,
így valahogy előre tudunk jutni, kezdte Mezey.
r Nagyszerűen érzem magamat, rebegte mind örömmel a kendő alatt.
---: Nem látju~ egymás gondolatá~,
te,hat veszekedes,re nem l~sz ok MIt
kepzeltek orvosi as ul a nu nagy bajunkra? - vallatta őket a főember,
.Iárjunk vakon állandóan, fel- séges dolog, - örült egyik-másik.
- Kivihetetlen. Okosabb megoldást
kérek. ..
- Ussük agyon Kovács Andrást,
ő az oka mindennek, hátha akkor elmulik rólunk az igézet-.?

I
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Ki merészel ilyet mondani? horkant fel a megbántott.
- Es ha az nem elég, sorba rnindőnket úgye ? - kérdezte Mezey.
- Az nem jó lesz, - zúgtak egyhangúan.
- A bíró beszéljen, mi rnegyűnk
utána.
'- Vakon, - dörmőgte
Szabó.
Vagyis inkább
parancsoljon,
azért bíró.
,
- Nemes tanács, tisztelt barátaim,
én látom a csudát, amit velünk magister
Satanas csinált, még sem hiszek teljesen benne. Nem hiszem először is

nézzük meg a Wlaskovits-házat, hátha
ott valami jelre bukkanunk. Adja ide egy
férfi a kezét, én vezetlek benneteket,
fogódzatok
össze. Allandóan mondjátok magatokban a "Mi-Atyánk"-ot.
Ha nem volna oly komoly a helyzet,
még nevetni is lehetne a hét bekötött
szernű tanácsnokon, de reggel óta a
délutáni órakig annyi baj zúdult minden egyén nyakába,
hogy messze
kerülte az ajkat a vidám kacaj.
Az Uri-utcában nagyot koppantott
a kalapáccsal az ajtóra a biró. Szaladt
is ki a szokatlan neszre Juli néni :
Ki az? Mit akar.?
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Akik már nem akarták
-

A "Luther-Naptár"

számára

azt, hogy ő Borbálával eltünt a város-I
ból. Az a leány amilyen erényes, az
apai áldás nélkül nem ment neki a
világnak. Talán elrejtette, talán fogva
tartja, azt kell nekünk megtudni.
- [Igaz; a világ legjobb, legtisztább
leánya volt az én Borbálám, de az
az ördögrriester valamiképen
megbabonázhatta.]
- szítta a fogát az apa,
de hallgatott.
A bíró olvasta a gondolatot a kendőn
át, hiszen ő nyitott szemmel maradt
s azt gondolta hozzá Kovács gondolatához: (Hátha megfordítva, Borbála
megtérttette az ördögöt? 1)
_
- Menjünk hát át az Uri-utcába,

látni egymás gondolatát.
rajzolta): Balázsfy

Rezsö.

-

- A város nevében 1
csendült
a Mezey Ambrus szava.
- Nekem csak a gazdám parancsol,
a várost nem ismerem.
~ Hol a gazdád?
- Mi kőze ahhoz másnak?
- Ha nem nyitod ki a kaput, betöretern.
- Jöjjenek na be. Attül nem lesznek
okosabbak.
- Nyomuljunk előre mind a nyolcan.
Elutazott magister Satanas? --:- kérdezte a biró erősen ránézve a vén
asszonyra. - (Nem gondolok semmire]
- Nem láttam tegnapelőtt óta. Ki
tudja merre jár? Jaj én nékem, sze-
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gíny, árva cselédnek, -' sírt fel Juli, Ördög híred volt j de úgy látom megde ott kacagott homlokán a sor: - tisztultál az én ió leányom ért. Szent
össze benneteket
(Nem árulom el egyiknek a rejtek- frigykötés fűzzőn
Isten és az emberek előtt. Legyetek
helyét sem, még a máglyán se.]
Mezey Ambrus a többes számra mind a sírig boldogok!
Abban a percben megszűnt Váradon
derülni kezdett:
- Egyezséget jöttünk volna pedig az átok és visszatért a régi élet, nem
ajánlani neki, ha felszabit bennünket. látott egyik ember a másik lelkébe.
Tarnóczy tárnokmesternek Borbálá(Nem gondolok semmire.)
- Kerüljenek beljebb, - unszolta val kötött házasságát hamarosan felőket az asszony. - (Ugyis meghallja bontottak j György és Borbála hitvesa rejtekhelyéről amit beszélünk, oda társak lettek Isten és az emberek előtt
viszem mindet.] - gondolta hamarosan. és boldog családi életet éltek. Tán
Mongya,
mír van a kegyelmed- még most is élnek, ha meg nem haltak.
nek a homlokán az a furcsa Iínyessíg ?
Most pedig ebből a tréfás meséből
Csak nem a pokolbul írkeztek? [Szent
vegye ki minden ember maga a tanulIsten a többie kén is!)
Dehogy. (Nem tud olvasni a ságot önmaga számára,
jámbor.) Azt akarja mondani a gazdájának . Kovács
tanácsnak
úr,
hogy
hozzá adja a lányát, vagyont ad vele,
A gályarabok ..
apai áldással bocsátja útra, csak vegye le a városról ezt a szörnyű átkot. Irta és Rábaszentandráson a vértanú gá:lyarab Borhidai
_ [Páter noster ... -) ragyo nott
Miklós emléktáblájának
leleplezésekor
elmondotta:
15
Kutas Kálmán.
mind a hét kendőn rendületlenül.
_ Hátha becsap kegyelmed ennem? Éuezázados, ködös, nagy messzeségben,
15
15
Hová búsultan néz a látomás:
(Csak beláthatnek a szíve kellős köze- Örök bánattal fényes szép szemében
pihe !)
Fejét lehajtva iil a néma Gyász - Kovács András, igaz, amit mOnd-\ Kör~tte száz~.dok~.ak bé~c~s .orma, tam? - kérdezte Mezey.
A be~ce~ .allan ko.nny~ es verpatak ...
n".'II,.III1."n.lI"enn.IIII.II"ellllellll.llllenll.lllle,,"e

'

,

-

MIt onzel,

Gyasz,

Itten elborongva?.

- (P,a~er noster ... )
"Holtak nyugosznak"
- szól"a föld alatt
- Ter) magadhoz. Oda adod fele- - Mutasd meg őket, kérlek, búm nevében!
ségül Borbálát magister Satanasnak, Rö.gön" ködön, homál?,on lás.sa~ át! ha leveszi rólunk ezt a kínszenvedést ? SIm, latom ott v,ak f~ldala~tl terben
énv vid
'1 a po k olb a, A galyarabok vertanu hadat.
- Odaa en,
vl15ye magava
maradjanak végképpen ott.
Suoárialan
siroknaktágult
mélyén
- Magister Satanas, - kiáltott a Holt némasággá dermedeti a csend.
bíró, - jöjj elő, ird alá az egyezséget. Siippedt koporsók elkorhadt szegélyén
Komor homály időtlenül mereng.
Megfordult .egy nagy fali kép s ki- Sötét - oszolj! Mozduljatok ti árnyak
lépett háta mőgűl a hívott férfi:
Ébredj te kínban holtra vált világ! ..
Szűniőn
meg rajtatok átkom! Mily oldhatatlan égi szent varázslat
Isten menybélí Atya, vedd oltalmadba Tart bűvöletben zordon némaság l ? ..
ét mily földi szóra mozdul?
ismét népedet!
it ... emlékezés ...
Letépte a hét ember sze.'
.
a zengő szótul köteléket:
'~~
e: Szenvedés! ...
- Vivat magister Sata.
S· fr J.
k titkos árnyak,
(Éljen,a szent Ördög-mest~r lj
)j.' J
. kőfalát.
- ;E:s Borbála? aggodal'Rél'sk?:dott ~zíve ..~.k~g a y: 'don némaság~ak,
Mezey Ambrus.
~'O
Z'.e"t{7/ü1nzhc;J~<f'"m'
holtak ~ardalat.
,
,
..
_"';Széll~pCil
vonul fel enekelve
- En nem lattam őtet tegnap...Qt~;"·,:,,,,-;:::Veres
jel ül a holtak homlokán Juli néni gondozza. Belől reteszre jár És száll a' hang, megkínzottak keserve,
az ajtaja. Talán felnyitja az édes- Mint mély dörej felbúgó orgonán.
apjának.
.
Sóhaj kering mély, tébolyult erővel,

.. "

.f

- Fiam, ölelte meg Kovács András,
- igazán magister Satanns sacra vagy.

Mint gyors iramban zúgó forgatag;
Bílincs-csörgés,
panasz, vád mennydörög
Holtak dalában felviharzanak.

fel,
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S amint

a dal zeng: láiomásba'
látom:
Ártatlanon törvényt a bosszú iil Börtön telik - hithősők szalmaágyon
_.
Kopár sziklák közt holló holtra gyül A hős rabszolga-sorban
kűzd a gályán
Vér fest biborra vakitó habot Zengő isolozsma
kél tenger dagályán,
Meriil mélyébe s eltiin egy haloit Ostorcsapás,
betegség, gyilkos örvény,
Vihar fogyasztja híthősök hadát De mindhiába'] - Fel, magasba törvén:
Hallom, hallom a vértanuk dalát ...

... A látomás világa tűn előlem.
A vértanúk alakja ködbe vész ...
Fog sejtelem: daluk harsog időtlen' Időtlenül: gyász, hít, vád, szenved"és ...
S amig, ocsudva, elboruini látom
A mozdulatlan
bérces ormokat:
Reám tekint a Gyász még halouányan .
- Mondd, meddig őrzöd itt e sírokat? "Örökké őrzöm" - szól "a holtak álmát,"
A halhatatlan ötven nértanút.
És - tudd meg azt! - e hősök egyre várják,
Ha volna még: ki épp így halni tud ...

/'

Érdekes történetek.
Blaháné

jó szíve.

Időjóslás.

1896-ban tizenhárom huszár elkeseLaensberg Máté csillagászról maradt
redésében eltette láb alól kegyetlen fenn ez az anekdota: Oregségére megőrmesterét, Dlőszeghy Mihályt Mind vakult és fiatal unokahugát vette maga
a tizenhármat halálra ítélték. A magyar mellé. Ez írta a tudós által lediktált
közvélemény megsajnálta őket, 'tízen- időjósiást.
Minthogy azonban á tudós
három életet sokallotfak. Kegyelemért öreg is volt, vak is volt, tehát nagyon
folyamodtak a vármegyék is, ahonnan rossz kedvvel jósolt és inkább rosszat,
a legények származtak. A király azon- mint jót.
ban hajthatatlan
maradt, mert a felEgyszer augusztus 23.-ra ezt jósolta:
sőbbség ellen való lázadásról volt szó
"ZÍI'atarok, jégeső, víllámlások. A
és ebben a kérdésben
nem akart villám bele fog csapni Európa egyik
kegyelmet adni.
legszebb templomába."
Történt azonban, hogy abban az
A titkárnő azonban kérlelni kezdte:
időben épen a Népszinház
tartott elő-I
- De kedves bácsi, ennyi szerenadást Bécsben Blahánéval, vagy inkább esetlenség augusztus 23.-ra, Máté napmegfordítva:
"A piros bugyelláris"-t I jára, a te .nevednapjára ? Erre épen
játszottak. Ferenc József kírály is jelen nem gondoltál, kedves bácsi!
volt a magyar előadáson az udvari •• - Igazad van, felelt az öreg
páholyban. Blahánénak Török biróné csillagász
meg kell változtatni.
szerepeben ez volt a nótáj a :
Másért nem tenném. Csak a jó Máté
Be szeretnék a császárral beszélni,
evangélista
iránt való tiszteletből.
De még jobban szobájába
bemenni.
Írjad: Szép enyhe tartós derült idő."
Megmondanám a császárnak magának,
Lányokat is sorozzon be huszárnak.

'"

,

,

Párbaj.
Pasteur, a nagy francia tudós, egyszer összekülönbözött
Cossagnac íróval és az író párbajra hívta a tudóst.
Elküldte hozzá segédeit.
Pasteur épen laboratóriumában
dolgozo't és megkérdezte a segédektől,
hogy neki, mint kihívott félnek, joga
Be szeretnék a királlyal beszélni.
vari-e fegyvert választani?
De még jobban a szemébe mondani:
A segédek azt mondák rá, hogy igen
Adjon pardont az én kedves babámnak.
Meg annak a tizenhárom huszárnak !
Erre a tudós két kolbászt adott át
A közönség felállva tapsolt, a király a segédeknek :
arcán látszott a meghatottság. Kíhajolt
Az egyik kolbász, - mondta
a páholyból és nagyon komolyan bó- Pasteur, - strichninnel van megtöltve
lintott Blaháné felé.
és aki megeszi, az meghal. A másik
Másnap a tizenhárom huszár meg- kolbászban egészséges hús van. Kűlsőleg nem lehet őket megkülönbőzkapta a kegyelmet.
De ezen az estén máskép történt.
Blaháné kimegy a lámpák elé, a zenekar bevezeti az ismerős dallamot, a
"nemzet csalogánya" a szinpadnak a
király páholya felé e· ő oldalára lép,
jóságos tekintetével a királyra néz s
ezzel a szőveggel énekli a dalt:

a
b
a
fe
CI

a
n

P
C

-

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

107
zonyos,
hogy
Szentséged
elődei
egyedül
tetni. Mondják meg Cossagnac urnak,
hogy válasszon közülök és az egyiket ettek.
egye meg. A másikat majd- meg- IL Gyula és X. Leó is? - kéreszem én.
dezte apápa.
A segédek eltávoztak és Cossagnac
A ceremóniamester
egyet nyelt:
inkább lemondott a párbajról.
Szentséges Atyám, igaz, hogy
ezek a nagy pápák fényes lakomákat
A pápa ebédje.
adtak.
- Hát kitől ered ez a hagyomány?
Évszázados hagyomány, hogy a pápák
- VIlI. Orbán pápától.
egyedül ebédelnek. Nem tetszett ez a
X. Pius erre- ünnepies nyugalommal
szokás X. Piusnak és ezért egyszer
elrendelte, hogy két terítéket tegyenek így szólt:

Benezur Gyula:

A nagy veszedelem.

az asztalra, mert titkárjával és kedves
barátjával,
MonsignoreBressannal
akar ebédelni.
Ez a forradalmi intézkedés
nagy
feltűnést keltett a Vatikánban
é,s a
ceremóniamester ki is jelentette, hogy
a hagyományos szokást megváltoztatni
nem lehet.
X. Pius mosolyogva kérdezte tőle:
- Bizonyos ön abban, hogy Szent
Péter rnindíg egyedül ebédelt?
- Azt nem tudhatom, .felelt a
ceremóniamester, az azonban bi-

-. Dicsőséges, elődöm, Orbán, pápa
volt, mint én. O elrendelte, hogy az
egyházfő egyedül étkezik. Nekemvéperr
annyi jogom van elrendelni az ellenkezőjét.

I

A fütyülő.
Benedek János, a nemrég elhunyt
országgyűlési
képviselő, régI székely
nemesi családból származott, de igazi'
negyvennyolcas
politikus volt és így
nemességet sehasem emlegette.
Annál jobban haragudott az új ne-
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mesekre, akik pöffeszkedve nézték le
a polgári társadalmat. Pedig a polgári
társadalomnak nem is a legjava réiőtt e k .
szeébőlo JO
Egyszer egy ünnepi vacsorán ilyen
hirtelen felkapaszkodott bárónő került
Benedek János mellé az asztalnál.
Az új előkelőség lesajnáló méltósággal
mondta a képviselőnek :
- Ne beszéljenek nekem a demokráciáról! En az egyenlőségre - Iűtyülök.
Fütyül, méltóságod
? - felelt
Benedek. - Fütyül? Ez szép dolog.
Tehát nem feledkezik meg családjának

hagyómányairól
? A fütyülő még mindig használatban van a családban?

S

kí

híbátl

en ise
a an.
I Nagy Frigyes legkedvesebb kocsisa,
aki már régen szolgálta gazdáját, egy
sétakocsizáson
véletlenül felborította
a hintót. A királynak nem esett baja,
de azért kegyetlenül szidta a kocsist.
Ez csak hallgatja egy ideig, de
amikor látja, hogy a fejedelmi szidalomnak nem akar vége szakadni, nyugodtan odafordul a királyhoz:
- Ugyan, kérem! Hát felséges úr
még soha életében nem vesztett csatát?

Gyurátz püspök új cipője,
Karácsonyi történet.
Gyurátz püspökékháztartása
sokban hasonlított Luther Márton és Bóra
Katalin gazdálkodásához. Gyurátz is,
miként Luther, a szigorű számvetéssel,
az egysz.ereggyel nem sokat gondolt
s különösen akkor nem, ha valamely
szerencsétlen alamizsnakérő kopogtatott az ajtón. A jószívűsége nem ismert
hátárt s' a főtisztelendő asszonynak
kellett ébren lenni és kardoskodni
- miként a jó Bóra Katának is Luther
mellett - hogy a háztartási egyensúly
valahogyan félre ne billenjen. A bőkezü Gyúratz püspöknek hónap vége
felé bizony úgy elfogyott a pénze,
mint a diáknak, vagy holmi szegény
kőztisztviselönek.
Elvitték a kéregetők
és a könyvkereskedők azö pénzét is.
Hányszor kellett ilyenkor a gondos,
takarékos főtisztelendő asszonynak kisegíteni jó férje, úrát a bajból! Ami
persze némi kis beszédes házi oktatás
nélkül nem történt meg. De mind
hasztalan. A püspök úrnak, ha pénze
nem volt is, de volt erős akarata.
Reggelenként váltatni kűldte a íökáplán
úrat, hogy legyen apró pénze, mire
kimegy a városba. Külön meghagyta,
hogy tíz fényes ezüst korona is legyen
közte.
A sokféle ostromló és kéregető sokszor csúnyán is visszaélt a püspök
jóságával. Tették ezt pedig felekezeti
kűlőnbség nélkül, mert e téren -teljes

toleranciát és egyenjogúságot élveznek
a mi püspökeink is. Jól emlékszem. '
egyszer még égy kivándorolt híve is
írt Gvurátz püspöknek kőnyőrgő levelet Amerikaból
és pedig versben,
amelynek ez volt a veleje és kényes
pontja: "Mivel gazdag lelkiekben, Segítsen hát testiekben". Es a sok
szabad idővel rendelkezö pűspők nyomban felelt is reá. Lehet, hogy szintén
versben, mert hiszen értett a versíráshoz is. És megírta néki: "Elvétetted"
édes fiam. A versedre én ezt felelem,
mert ez felel meg a valóságnak és ez
a helyes logika: "Szegény lévén testiekben, Segítlék hát lelkiekben",
Es a "Lelki Vezér" cimü imakönyvél
küldte meg neki szeretettel, sok jótanáccsal és vígasztalással.
Különösen karácsony előtt volt mindig sok dolga és gondja a püspöknek.
Már hetekkel előbb mentek a csomagok vidékre póstán a rokonoknak és
ezek árváin ak. Azután jöttek otthon
a cselédek, az első és második alummus,
az egyházfi, a káplánok, a titkár s a
többi. No meg az áldott jó "hütöstársal"
is csak illett meglepni valami kedves
dologgal. Hát a szegény iskolás gyerekek? Ezek érdekében is napokon át
futtatta a városban az egyházfit, a
káplánokat, a tanító úrakat, nőegylefi
tagokat j de sokat járt ő maga is,
hogy minden szegény gyereknek meg-
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És hát a vándorló sem
kerüljön a hiányzó ruhadarab, no meg templomban.
valami édesség is ebben a keserű várt többet a .Iézuskától.
világban.
Vacsora után végre püspökék belső
Eljött végre a szerit karácsonyest.
családi körében is elérkezett a kedves
A jó főtisztelendő
asszony is az
pillanat, mikor az ajándékok szétoszsoha nem pihenő és számolni nem tására került a sor. Ott volt a jó
szerető Ferkóját
egy pár igen finom Matus György is, az áldott lelkű
vadonatúj
cipővel akarta meglepni. sógor, aki oly nagy szeretettel, figyeEl is készült a drága jószág, de már lemmel és találékonysággal tudta az
holmi értékes
és kedves
csak az utolsó napra. Az inas gyerek F erkóját
egyenest az irodába vitte, de sze- tárgyakkal megőrvendeztetni.
rencsére a püspök úr nem volt ott s
Sugárzó arccal siet ki a főtiszteáldott hitvese hamarjában a diván alá lendő asszony is az iroda felé. Most
rejté el, míg majd este felfedheti a rajta a sor. De oh szörnyűség!...
A
nagy titkot.
drága új cipő nincs sehol, eltűnt, a
Gyurátz
pűspök
a karácsonyesti
föld nyelte el, A szegény püspökné
beszédjére
készült volna. De más
gondok jártak a fejében. Nem maradt-e ki mégis valamelyik gyerek a
lajstromból ? Azt kapja-e mindegyik,
amire szűksége
van? Praetor minima
non curat. [Föranguak nem bajlódnak
a kis dolgokkal.) De a mi püspökünk
kivétel a szabály
alól.
Míg így
töpreng, már be is harangoztak. Hallatszik az orgonaszó. Éppen a könyveit veszi, hogy a templomba induljon,
ekkor nyit be az ajtaján, tehát a legjobb pillanatban, egy zűllött, rongyes
vándorlegény.
Cipő helyett rongyokba
van göngyölve a lába. Az ég irgalmára esedezik valami Iábbeliért.
Ezen .
a szent estén fagy le a két lába, ha
cipőt nem kap.
A püspöknek is nehéz volt megőrizni nyugalmát. De erőt vett magán.
Iltóvégre is inkább cselekedetekkel,
Gyurátz püspök hallei theológus
mint szép beszédekkel
kell szolgálni
korában 1867.
az Urat.
- Jól megkéstél. te bús magyar, ~ rémülten hívja segítségül Márit, a régi
mond a püspök s izgultan néz körül, hű szolgálót, Pistát, a főalumnust, Barhol találna valami viselt sarut.
S czát, az egyházfit,
a Iökáplánt,
a
szinte megörült, látva, hogy a diván titkárt, talán még az igazgató-fötanító
alól kandikál ki holmi cipősarok-féle ! urat is ... Együtt már az egész püspöki
De hol az új cipő,
- Bujj alá, bús magyar, vedd a aula, a káptalan...
cipőt, legyen tied. De siess ám, mert hova tűnt, ki vitte el?
már a második verset éneklik, nekem
A Iőkáplán
titokban hirt vitt
ott kell lennem.
már az est hősének, a püspöknek is.
Sietett is a szerencsés
vándorló. Nagyobb lett a meglepetés, mint ereSugárzó szemekkel rejté .kabátja alá detileg tervezték és legjobb esetben
a szokatlan fényes új cipőt. Mind a is remélni lehetett. Gyurátz már érteni
ketten boldogok voltak. "Jobb adni, kezdi a titkot és megdöbben. Először
mint venni" szokta mondani a csak magában rnondogatia : mea culpa,
püspök és most örömmel prédikált a az . én' hibám. De azután elmondja az
ő
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esetet nyiltan, bátran, bár a "hütöstárs" szemei bizony villámokat löveltek.
- Látja édesem, az Úr küldte azt
a szegény vándorlegényt karácsonyi
vendégűl,
az kétségtelen,
A régi
cipőm is elég jó még. Es tudva, hogy
a kedves hűtöstárs
nekem oly finom
új cipőt szánt, annak a sarutlan honfitársnak pedig a lába karácsony éjjelén
nem fagyott el, én a régit boldogabban viselem, mintha fényes lakkcipőben táncolnám végig a farsanget.
A főtisztelendő asszony alig bírt
magával. Szerette volna az édes urát
bizalmasan kioktatni. . De hát mások
is voltak jelen. Azért a szent estére
való tekintettel végre is megalkudott
a helyzettel és nagylelkűen csak ennyit
mondott az szeretett, bűnbánó Ferkójának:
No, édes jó uram, én magát
eddig is jól ismertem. De tudja-e,
hogy most önmagát multa fölül? A
jövendőre nézve azonban kikötöm,
hogy ezután majd csak azokat az új
cipőket ajándékozza
el másoknak,
amiket valaha maga vásárol énnekem.
Erre azonban a püspök saját legjobb emlékezete szerint , is még soha
sem volt eset. Ö ugyanis mások szegényeivel lévén elfoglalva, teljesen
megbizott abban, hogy az ő okos,
serény hűtőstársa
a maga erejéből is
szépen fog öltözködni, miként a mezök lilioma,
Igy végződött a püspökségben az
~~e~lí~mus és a reálíz~us erős ö.sszeutk~.z~~e.• Matus .Gyorg,Y ?-z al~ott
lelku JO sógor pedig, aki mint gyuleke.zeti pénztáros is. ?ly csudálatos
mod~n . tudta .. a d~fIcIt~ket a maga
szakallara eltűntetni, mar harmadnap
beállított egy pár fényes új cipővel :
- Utána jártam és nyakon csíptem
azt a csavargó atyafit. Vissza vettem
tőle a Ferkó karácsonyi cipőjét. Mást
adtam helyette.
Hitték is neki, 'nem is. Ez a Matus
sógor volt az az áldott jó lélek, aki
Ferkó sógora.kedvéért
még Gö!Jis-port
is hordozott a zsebjében, pedig maga
soha sem élt vele. A somlói szűreten
történt, hogy a fényes jó ebéd után
Gyurátz pűspőkőt
majd nem hogy ágyba döntötte a régi kínzó gyomorbaja.
ő

Csak legalábk a Gőllis-port ne
feledtem volna otthon! - nyögte a
jó püspök fájdalmában
Matus György pedig mint a világon
a legtermészetesebb dolgot, úgy adott
kezébe azonnal egy új skatulyát tele :
finom Gőllis-porral.
Az egész társaságót meghatotta a jelenet. Ilyen sógorok kellenének az eklézsiának.
Avval a sógor hozta új cipővel pedig
úgy állott a dolog, mint a jegygyürűvel.
Gyurátz püspök még mint fiatal boldog férj a pápai paplak kis kertjében
dolgozgatván,
elvesztette valahogyan
a jegygyűrűjét. De rögtön újat csináltatott az aranyművesnél. Mert ha a
kedves hütöstárs ezt megtudja. rémületes rossz jelnek veszi és belebetegszik.
Történt pedig éppen húsz év mulva,
hogy a Mári szolgáló a kertben az
egyik bokor tövében egy vadonat új
aranygyűrűt talált és rögtön vitte is
be a főtisztelendő asszonynak. Rajta
a két betű M. K. Matus Karolina és
az évszám 1874.
- Szent igaz, hogy ez az én jegygyűrűm, ezt adtam én a Ferkónak
most húsz éve. Ebédnél azután vallatóra fogta a kedves férje urát:
- Hadd nézzem a gyűrűjéf! Meg.
volt ott is szépen a püspök újján.
Csak egy kissé vásottabb. Szakasztot!
mása a másiknak. Rajta .a két betű
M. K. és az évszám 1874.
- Hát mit szól ehhez ?Ezt a Mári
ma hozta be a kertből! Magát a pűspököt . is meghatotta a régi kedves
emlék a szeme örömtől villant fel
De h,Ú rögtön megvolt a magyarázat.
Látja édesem, csodák mindíg
történnek. Krisztus varratlan kőntösét
ma is húsz helyen mutogatják.
És a
jámbor lelkek éppen azt veszik az
igazi és legnagyobb csodának, hogy
az ilyen'iszent tárgyak - mint teszem,
'az én gyűrűm is - több példányban
maradtak fenn.
A jószívű, gondos püspökné, mivd
itt nem a szerzett vagyon elprédálásáról, hanem inkább új szerzeményr
volt szó, no meg hát szintén a ré
kedves emlékek hatása alatt is
könnyebben megnyugodott.
Gyurátz püspök pedig azóta mi
-Ó,
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a két gyűrűjét hordozta. Az egyiket I - Váro~ ma és minden nap. Némár megszokta, a másik pedig új volt zem az ajtót, látom a régi kedves
és az igazi.
ruháját. Várom, mikor lép be.' De
Oh vajha hát ez a kettős jegy- hiába várom.
gyürű tudta volna" a kimondhatlanúl
Hosszu özvegysége lankadó munkaszeretett hitvest hosszabb időre hozzá-o birással, de még mindíg egész szívvel
láncolni, De váratlanúl korán elköltö- és lélekkel" híveinek és polgártársaizött. Es azóta Gyurátz püspöknek - nak, hazájának és egyházának szentelt
én bizonyságot tehetek róla nem nemes áldozat volt j erős lélekkel
volt többé jó napja. Még tizenöt év néma fájdalommal tűrt és szenvedett.
múlva is ellágyulva - ami különben
nem volt szokása - mondta el:
Parsy Andor.

Egyházunk nevesebb halottaisebb méltóságáig
teljesen a maga erejéből és
belső értékeiböl
folyólag minden erőszakos
(1838-1925.)
törtetés nélkül megfutott, az igaz értelemben
Zsilinszky Mihályban nemcsak evang. egy- vett nagy emberek kategóriájába sorolja.
Szül. Békéscsabán 1838 május 1-én. Theol.
házunk, 'hanem egész hazai közéletünk egyik
a Török-Székács-féle
egyes.
legnagyobb fiát gyászolja. Az a fényes élet- tanulmányainak
prot. budapesti theológián
s felsőbb egyetemi
tanulmányainak
a halle-wittenbergí
s a berlini
egyetemen történt végzése utárr 1861-ben a
23 éves ifjút a szarvasi evang. Iögimnéziumban
a történelem és a magyar irodalom tanárának
választották
meg. 'Itt írja meg tanítványai
számára a tanítás kőzben észlelt hiányok pótlására sorra egymás után szónoklattanát, esztetíkáját,
sokáig használt hit- és erkölcstanát.
majd világtörténetet
és tót nyelven is Szarvas
város történetét - mindenben az .evang, ker.
vallásos és magyar nemzeti szellem és életfelfogás erősítésére.
1874-ben családi -okokból szarva si tanári
állásáról lemondott és a megvei életbe merült,
ahol is hamarosan feltünt szónoki képességévei és hatalmas kultúrérzékével.
Képességei gyorsan viszik előre. Gyoma,
Békéscsaba.
Szarvas egymásután képviselőnek
választja; mint ilyen Berzeviczyvel főleg a
középiskolai törvény megalkotasán
fáradozik.
1889-ben Csongrád-, 1892-ben Zólyom-megye
föispánia, hamarosan a Lipót-rend tulajdonosa
lesz, 1895-ben vallás- és közoktatásügyi államtitkár, végül valóságos belső titkos tanácsos.
Minden tisztében a kötelességnek,
lelkiismeretességnek, nemességnek. igazságnak és jóságnak az embere volt. Mély vallásossága az
evangélikus egyházunk legbuzgóbb szolgálatára sarkaita i az igazság kutatásának
benne élő
ösztöne pedig jeles történetíróvá
tette. Előbb
a csabai egyházközség, majd a nagy kiterjedésű
békés-arad-csanádi
esperesség, végül 1898-ban,
Dr.~Zsilinszky Mihály.
Fabinyi Teofil lemondásával a bányai evang.
f
egyházkerület felügyelőjének választotta. Lelpálya, amelyet
a; egyszerü Iöldmüves'lszűkes előmozdítója volt és első titkára, később
ahol
lőktől származott férfiú a szarvasi ev. főgimn. világi elnöke a Prot. Irod. Társaságnak.
vallásűgyi
tárgyalásairól
tanárságon kezdve, a képviselöségen,
főispán- az országgyűlések
s.'gon át a vallás- és közokt. miniszterium állam- szóló kötetei jelentek meg. Elnöke volt a
Luther- Társaságnak is. Egyházias gondolkozálitkárságáig, az egyházkerületi
Ielügyelöségig
sa törfénettudósnak és az igaz, szelid. jó ember- sának szép bizonyítéka a Farkas J" Kovács S.
aeka köztudatban elfoglalt mindeneknél becse- és Pokoly J. segítségével 1897-ben kiadott

Dr. Zsilinszky Mihály
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"A magyarhoni prot. egyház története" c. műve.
Közbecsült családjától tudom, hogy "A protestantizmus története Magyarországon" c. nagyobb munkáia 1920-ban beállott súlyos betegsége folytán befejezetlen maradt. _(Ki lehetne
a folytatója? Payr Sándor vehe tn é át a kéziratot.)
Egyházi közhasznú munkásságán
kívül főleg
történetírói
munkássága
érdekef. A Magyar
Tud Akadémia már 1878-banlevelező, 1889-be.n
rendes tagjának választotta.
Itt is elsősorban
a magyar prot. egyház története
érdekelte.·
Kisebb-nagyobb tanulmányainak egész sorában
foglalkozott a magyar reformáció és ellenreformáció
történetével,
a magyar országgyűlések vallásügyi tárgvalásaival,
az 1707-iki
forradalmi zsinattal. s a bécsi és linzi békekötésekkel.
Történeti
tudományos
munkás
ságának
magva ugyan a vallásügyí
tárgyalások
kérdésére esik, de egyéb tanulmányai is nagyszámuak és értékesek.
Méltán megérdemelte
velük a genfi és a kolozsvári egyetem doktori
círnét. Még a kath. autonómiáról szóló dolgozataiban is meg tudta tartani tárgyilagosságát.
Hazafias érzület ére jellemzö,
hogy még

1868.ban kiadott Költészetés Szónoklattanában elsőnek közőlte Kossutli
Lajosnak
István. íöherceg
üdvözlésére
mondott 1848
július 11-iki országgyűlési beszédét, amellyel
Rimély, későbbi besztercebányai r. kath. püspök
az
könyvéből ismertette meg Rudolf trón ....
örökössei Kossuth beszédeit és 'nagy szónoki
tehetséget.
Zsilinszkyt a forradalom eseményei rendítették meg legerősebben, s amikor Tisza István
tragikus halálát meghallotta, lelkileg megtört
s kezdődött
végzetes betegsége.
Bukásunk
nagyságát és csapásaink súlyát már nem érezhette.
Őzvegyének, fiainak, unokaöccseinek és édes
mindnyájunknak
hazában és egyházban nagy
bánatára 1925 október 4-én, 88 éves korában
lehelte ki nemes lelkét. Az Akadémia oszlopcsarnokából
Raffay Sándor püspök temette
és Aldásy történettudós társa, valamint Pekár
Gy. méltatta. Igy most már maga is a magyar
haza és .evang. egyháztörténet
Pantheonjába
került. Aldás emlékezetére I
ő
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Szepesváraljaí Handel VilmOS.
(1837 -'1925.)
Ha az evangélikus lelkipásztor- - és
tanártypus eszményét egyesítetten akarnók megmintázni.
akkor e tekintetben
a modell gyanánt szolgálhatók
közül
tagadhatlanül a legalkalmasabbak egyike
Handel
Vilmos,
volt selmecbányai
evangélikus lelkész és Iíceumi tanár
lenne.
1837 február 2-ikán született Szep esváralján, hol atyja kékfestő volt. A
theológiát Eperjesen, .Iénában és Halleban végezte. Itthon a jeles Wandrák
András, külföldön a világhírű Haase
Károly és Fischer Kunó voltak reá
nagy hatással. Máday Károly superintendens avatta fel 1861-ben maga mellé
segédlelkésznek Miskolcra, a következő
esztendőben
azonban már a selrnecbányai evang. német-magyar
egyházközség választotta
meg lelkészének,
ahol 89 éves korában bekövetkezett
haláláig, tehát 63 éven át mint a gyülekezet rendes lelké sze működött.
Kőzben a budapesti német és a soproni
gyülekezet is meghívja lelkészének, de
őszerényebb
javadalmazása mellett is
hűséggel ott maradt, ahova őrállónak
első ízben választották.
Lelkipásztori munkájának hű betöltése
mellett egyúttal a selmeci evang. líceum egyik tanári állásának teendőit
is évtizedeken keresztül ö látta el. A
vallástanon kívűl görög nyelvet, pszichológiát
és logikát
tanított.
Ezeken kívűl
1888-tól kezdve' a honti egyházmegyének alesperese, majd pedig Iöesperese volt. A bányai egyházkerületben,
majd
a kerűletek átszervezése után a dunán inneni
egyházkerületben
és egyetemes egyházunkban
j~ a főjegyzői tisztet töltötte
be. Egyházi

Handel Vilmos.
gyűléseinken
minden fokon fel egészen a
zsinatig mindenütt előljárt és mindenütt dolo
gozott. Irodalmi téren is jelentékeny munkás.ságot fejtett ki. Sok kisebb munkáján kívül
különösen kiemelkednek "Keresztyén egyház.
története",
a "Honti egyi)áz.megye történele'
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és a "Tanterv és Utasítás az evang. népiskolák számára."
Nagy érdemei méltatásáúl
50
éves lelkészi jubileuma
alkalmával
Sehnecbánya városa dlszpolgérává
választotta,
1916ban pedig 1. Ferenc József a "szepesváraljai"
elő névvel nemességet adományozott
neki.
. Az iskolában mint a tanítványait
tiszteletreméltó személyiségével
fegyelé'mben és rendben
tartó,
belső világukra
szellemkincseivel
és
őszinte idealiztnusával
egész életükre
a legigazabb áldást, szellemi, jellembeli értéket adó
tanár, gyülekezetében
átszelleműltségével,
lelkének rnelegével és jóságával ható egyházi
szónok
mint különösen a gyülekazeti szeretetmunldásság
megszervezésében
s az evang.
nőnevelés
érdekében
a polgári leányiskola
megalapításában
lankadatlanúl
munkálkodó
lelkipásztor és mint esperességében,
egyházkerületében és egy~temes egyházunkban fáradhatlanúl tevékeny egyházi vezér áll előttünk,
egy Isten kegyelméből befejezett teljesen szép
élet végén,
Handel Vilmos. Méltó eml'éket
állított néki a tanítványi
hála és szeretet a
Geduly Henrik tiszai egyházkerületi
püspök
róla írt részletesebb
élet- és [ellemrajzában."]
Ez a hála pedig rnindíg az egyéniség útján kiáradó isteni áldást mutatja.
-;,

Szive aranyból.
gerince acélból való volt.
Emberek ·előtt erős evang. egyházi és magyar
hazafias meggyőződésével
megalázkodni,
vagy
hajlongani
nem tudott.
Tr agikuma
a nagy
hazafiak tragikuma volt. A magyar hazát a
magyar népben látta "és ezt· a népet az evang.
keresztyén
és magyar nemzeti kultúrkincsek
biztos talajára helyezni legfőbb kötelességé.nek tartotta.
Ami a mültban
legnagyobb
erénye volt, azt az ősszeemláskor ellenségeink
legnagyobb bűnének tartották.
Erős hazafias
érzületére jellemző, hogy 2 evang. tót egyházat
teljesen
megmagyarosított.
Süvetén
magyar
óvodát és Hámosíalván,
szűlő helyén és másutt
magyarul eskető párok részére alapítványokat
'létesített és Gömőrmegyében
elődje, Czékus
nyomán
a pánszláv
üzelmeket
letörte.
A
magvarosodás
szolgálatában
sűrűn a "Rozsnyói

Terray Gyula.
(1844-1925.)
.
Zsilinszkyhez
hasonlóan
patriarchális
koht
ért el. Múlt évi augusztus 15-én húnyt el
Rozsnyón 81 éves korában,
ki csakugyan
Szentiványi
Árpád
s később Kubinyi
Géza
lelügyelőjével
teljes harmóniában
kormányzásra és vezetésre hivatott főpapja, 35 éven át
bámulatos munkaerejű esperesé volt egészen a
nagy katasztrófáig
a nagy gömöri egyházmegyének. Példás életével, sziklaszilárd jellemével, vasakaratával
és erős magyar .evang,
egyházi meggyőződésével
szinte predestinálva
volt vezető egyházi állására.
Szül.' 1844. nov. 16-án Vizesréten, Görnörmegyében. Theol. tanulmányait
az egyesült
budapesti theol. akadémián s a tübingaí egyetemen végezte.
Lelkésszé
Máday
Károly
püspök avatta
1866-ban. Rímaszombat!
és
nyíregyházai tanárkodása,
nandrásí,
salgótarjáni, sajóarnóti és süvetei lelkészkedese után
1885-ben Czékus l, püspök helyére rozsnyói
lelkésznek választották
s itt kezdödik nagyobb
arányú egyházvezéri működése a gömöri egyházmegyében és a Tiszakerületben,
amelynek
2 ízben is püspökjelő ltje volt. A Czékus
püspök által
kezdeményezett
intézmények
szellemi és anyagi biztosítása
és az egyházmegyében a müvelt magyarság
erősítése képezte egyik legfőbb gondját. Lelkészi teendőit
Rozsnyón 1923 végéig végezte. 25 éves esperesi jubileuma alkalmával 1911-ben it király
udvari tanácsosnak névezte ki. Az egyetemes
egyháznak is számos bizottságban
egyik elsőrangú tényezője volt. Mint püspökhelyettes
ő
végezte Thököly Imre tetemeinek
a késmárki
evang, templomban való elhelyezése alkalmával az egyházi szertartást.
*) L.)"Evangélikusok

Lapja"

I

Terray Gyula.'
hasábjait
is felhasználta.
Az összeomlás után az örökünkbe törők efnevezhették
ugyan őt "hóhér"-nak,
de erős a hitünk, hogy
a' mag, amit Terray Gömörben elvetett, még
kikel s gyümölcsözik a maga idején.
Impozáns temetése 1925. aug. 17. Rozsnyón
ment végbe.
Temetésén
az egész gömöri
evang. lelkészi kar s a Szentiványi,
He~essy,
Kubinyi
és Hámos .család
jelent meg. A.
gyászbeszédet
a halot! kivánságára
Egyed A.
sajógőmöri lelkész i az egyház nevében, amelynek 34 évig pásztora volt, a búcsúztatót
Smid 1. rozsnyói lelkésztársa s a síri beszédet
utódja, Szkalos E. tartotta,
Életét, munkásságát és tragédiáját
megható vonásokkal egyik
legjobb barátja és megértöje : Szentiványi J.
Híradó"

1929, évf. 21. sz,
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jellemezte. Ércszo~ornak ..állította oda nagy
és erős munkabírásaval.
Özvegyén
kívűl családja nem volt. Pál öccse a budapesti orvosi
kar és tudsPIány egyik közismert elsőrangú
képviselője.
.
Az elfáradt nagy magyar harcos és hü egyházvezér a rozsnyói temető egyik kriptájában
alussza örök álmait.
Áldás emlékezetére l Nyugodjék békével l
Hazában és egyházban - még feltámadunk!!
Go/nöri.

Turóczy Pál.
(1852-1924.)
Előttem áll komoly alakja. Kűlsöleg is teljesen lelkipásztor volt j a gondos, tiszta fekete
ruha, a rokonszenves fehér haj, az egészséges
piros arc, a kedvesség k~k1 szemei itt ragyognak előttem. A megkapó
külső mellett olyan
vonzó volt a benső egyénisége is. Mindég
kelle ll,) es volt a vele való együttlét. A csöndes,
nyugodt derű embere volt, akinek az ajkán
ott játszott a megelégedés mosolya. Méltán l
A [hivatás neki gyönyörűség volt, amelynek
Az ózdi ev. templom.
minden terhét szívesen hordozta. Szerette a
templomot, édes volt neki a munka. Elismerés
értették szeretetét. Embertársai becsülték, mert
kísérte.
A hívei ragaszkodtak
hozzá, mert
megismerték egyenes jellemét, jóindulattal telt,
megértő szivét. Pályatársai őszinte tisztelettel
és becsülettel
övezték a jó pali bácsit, aki
akkor is gyöngéd, elnéző volt, amikor szigorúságától tartottak.
Felfelé ívelő volt az a pálya, amelyet megfutott. Az eliamerés
és szeretet babérokat
nyújtott át neki, de ez soha se tette elbizakodottá,
sőt komoly munkára
serkentette.
Munkálkodott
is állandóan
élte végeztéig.
Hivatása olyan helyekre állította, ahol szükség
volt a kitartó, céltudatos munkára.
A nagynevű Czékus István püspök (akkor még superintendens) oldala mellől indult el a lelkészi
munkára. A Miskolc melletti Arnótra került,
ahol húsz esztendőn át munkálkodott a gyülekezet olyan megelégedésére,' amely mindmáig
élénken él az arnóti evangélikusok
szívében.
Szűkség volt. akkor itt nagyon egy ilyen komoly papi egyéniség munkájáravúgy
a lelkészi
állás tekintélye,
mint a gyülekezeti élet fejlesztése végett. Húsz esztendő gyümölcshozó
munkáját, a biztos, nyúgott
megélhetést, a
megalapozott jólétet kockára tette, amikor az
éles látású ZeleIJka Pál püspökkel együtt felismerte, hogy a Rima-Murányi Vasmű Részvénytársaság akkor létesült ózdi telepén fontos,
missziói hivatása van az evangélikus egyháznak.
Otthagyta a régi egyházat, ahol biztos alapo'
kon- állott a lelkészi állás és elment Ózdra,
az akkor szervezett missziói-kör lelkészének.
Az Egyház Ura itt is megáldotta
munkáját.
1899--1923.-ig müködött s erről az időről,
ennek munkájáról
beszél az ózdi egyház, amely
a jelenben egyik legjobban megszervezett egyházunk. Nemcsak a gyülekezeti tagok vannak
itt megszervezve, hanem a gyülekezeti munka
is, Eredményes rmmkásságának
és egyénisége
hatásának bizonyosan nem kis része van abban,
hogy utódjáúl úgy Arnóton, mint Özdon egyhangú bizalommal a lelkészapa lelkészfiát hívták el a rnegűresedö lelkészi állásra.
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Nemcsak egyházközségének, hanem egyházmegyéjének
is tevékeny munkása volt. Felkereste az elismerés s a gyülekezetépítés terhe
mellé kilüntelésképen
vállaira
helyezte az
egyházmegye gondját is. Érdekes, hogy itt i~
alapozó munkát végzett. A hegyaljai és tisza'Vidéki egyházmegyékké szervezkedett egyházmegvének
a kűlönválásig
alesperese, azután
a hegyaljainak esperese lett és ezt a tisztséget
1898-tól 1918-ig· viselte hűséges kőtelességteljesítéssel, s amikor érezni kezdte az idők terhét,
átadta az esperesit a már szintén elköltözött
Móhr Béla kassai lelkésznek, hogy teljesen
gyülekezetének, szeretett ózdi híveinek éljen.
A Turóczy Pál eredményekben gazdag mun-
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kás, áldásos, harmonikus életének volt egy
titka: a családi hajlék tiszta, evangélikus szelleme. Ennek a szellemnek éltető lelke az áldott emlékű Czékus Erzsébet volt, akit az
addig a jog és thcológia között válogató Turóczy
P<Í-lCzékus püspöktől a lelkészi pálya odaadó
szeretete mellett elhozott magának hűséges
utitársul. Boldog volt az a harminc eszte dö,
amit gazdaglelkű hitestársával s öt gyermekével
örömben és 'hálaadásban töltött el. Most már
egymas mellett porlad a két szerető szív s
belölük sarjadó három gyermek az arnóti
temetőben.
.
Legyen áldott emlékezetük!'
'.
Marcsek János.
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Gusztáv Adolf Egyesület
és a Magyarhoni Egyetemes Evangélikus
Egyházi Gyámintézet

,_A Németországi

Két évszázados szilfa kőzt, amely
még ma is ott áll a lützeni ,csatatéren,
lehelte -ki Gusztáv Adolf, a- hős svéd
király, 1632 nov: ő-án, az evangéliuni
védelmében nemes lelkét. Ezt a helyet
szolgája,
Erikson Jakab,
egy kővel
jelölte meg, melyet a nép "svédkőnek"
nevezett.
1832 nov. 6-án Gusztáv
Adolf halálának 200 éves fordulóján
elhatározták ott a lützeni csatatéren,
hogy ezen kö fölé ércből készült emléket állítanak. Ezen karcsú tornyocskákkal ékesített mennyezetszerü
emlék 1'837-ben ~l is készült.
Dr. Grossmann Keresztély
lipcsei
szuperintendens azonban kőnél, ércnél
rnaradahdóbb emléket kivánt Gusztáv
Adolfnak állítarii s azért oly egyesület
létesítését szorgalmazta,
amely, mint
Gusztáv Adolf, a másvallásuak
kőzé
beékelt, tehát a szórványban
élő szegény evangélikusoknak siet segítségére
s azokat evangéliumi' hitük beti megtartja és megerősíti. Ez az egyesület,
a Gusztáv Adolf Egyesület
1842-ben
Lipcsében alakult meg.
Högy a Gusztáv Adolf egyesület
csakugyan Gusztáv Adolf szellemében
dolgozik, azt még a száraz számadatok
is bizonyítják. Az egyesület fennállása
óta csak a kőzpontból
körülbelül 70
millióaranymárkát (1 billió 200 milliárd
koronát) fordított az egész világon az
evangélikus hittestvérek felsegítésére.
70 kűlőnféle . országban,
közel 6000

gyülekeiettel
éreztette
a hittestvéri
szeretet melegét. F elépített 2500 temp-r \,
lomot, ill. imaházat,
1000 iskolát s
tanítólakást
s ugyanannyi
paplakot.
700 épületet emelt az árváknak, diakonisszáknak,
vagy konfirmandusoknak--Evangélikus
temető mcgszerzésére 100 helyen adott segítséget. 600
lelkész és 2500 tanító díjazásárá alapot
létesített és megszámlálhatatlan
sok
özvegynek és elagg9tt öregnek törölte
le keserü könnyeit. Allandóan gondoskodik arról, hogy különös en a siórványban lakó evangélikus
híveknek
legyen bibliájuk, ima- és énekeskönyvük, evangélikus' naptáruk és egyházi
újságjuk.
Magy'arországon
az első segélyt,
50 tallért,
a, lesti (Nógrádmegyei)
gyülekezet kapta 1843-ban. Az egyletnek 1912-ben megjelent kis atlasza
szerint Nagymagyarországon
(Erdélyt
nem számítva) közel 150 gyülekezet
részesült már Gusztáv Adolf egyesületi segélyben. Ezt a segélyt a mai
érték szerint legalább is egy 30 milliárd
koronára kell becsülnünk.
Ennél a pénzsegélynél azonban sokkal nagyobb szelgálatot tett honi egyI házunknak azzal, hogy meleghangű,
szeretet diktálta leveleivel a szorongatott gyülekezetekben
felke1tette az
erős istenbizalmat -és, az evangélikus
öntudatot s folyvást búzditotta egyházunknak vezéreit, hogy a Gusztáv Adolf
8*
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egyesülethez hasonló egyesület alakítása által igyekezzenek szegény hitsorsosaikról gondoskodni.
,
.
Igy alakult meg sok-sok vajudás
után, Dr. Székács
József
püspök
és másoknak
bűzgólkodása
folytán
nálunk 1860-ban a Magyarhoni Evangélikus Egyházi Gyámintézet.
Amikor

ez a Gyámintézet
fennállásának
50
éves jubileumát ünnepelte a kőzpontból már .540 magyarországi
és 35
idegen gyülekezetet
támogatott 1 volt
a mai pénzérték
szerint közel 25
milliárd koronával. Ha ehhez hozzávesszük a körülbelül még annyi segélyt,
I melyet az egyházkerűleti-,
egyház-

I

A lützeni Gusztáv Adolf~emlékmű a svéd kö fölött,
mögötte a svéd emlékkápolnával.

é
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tékes szolgálatokat
várhat tőle a mi
Egyházunk
s a mi Gyámintézetünk.
Egyházunk-áts
Gyámintézetünket
a
Gusztáv Adolf-egyesület
ünnepélyes
főűlésein
évek Óta annak egyházi elnöke képviseli. Egy ilyen, 1924-ben
Braunschweig városában tartott főűlés
után, Lipcsébe utazott s ott egyházunk
s Gyámintézetünk
nevében tisztelgett
az ott székelő Gusztáv Adolf-egyleti
központi
vezetőségnél.
Ugyanakkor
Lipcsében tartózkodott az Erdélyi szász
egyháznak ősz püspöke D. Dr. T utsclu
Frigyes. A Gusztáv Adolf-egyesület

megvei- és egyházközségi-,
valamint
női- és ifjúsági- gyámintézetek osztottak szét s azt, amivel a Gyámintézet
különféle fórumai az 1910-ik jubileumi
esztendő óta is támogattak
s ma is
támogatják egyházunkat s a Gusztáv
Adolf Egyesület segítségének szolgálataba lépni készülő fiainkat,' akkor
elmondhatjuk, hogyaGyámintézet
is
mustármagszerűen
fejlődve, immár hatalmas fáv a növekedett,
amely alatt
sok egyházilag
hontalan,
üldözött,
szegény hittestvérünk
megpihent és
üdítést, vígasztalást, bátorítást lelt és
lel további nehéz útjára.
A Magyarhoni
Gyámintézet
szolgálatában sok jeles férfiú állt már.
Egyetemes Egyházunknak mostani kí- .
váló Ielűgyelöiét : báró Radványszky
Albertet is a Gyámintézet éléről hívta
el egyházaink közbizalma az Egyetemes Egyházi felügyelői székbe. Utóda
báró F eilitzsch Berthold lett.
Báró Feilitzsch Berthold annak a
híres Feilitzsch családnak sarjadéka, I
amelynek egyik őse Feilítzsch Fülöp,
mint Bölcs Frigyes szász választófejedelemnek egyik benső bizalmasa, barátja s tanácsosa Dr. Luther Mártont.
elkísérte
Augsburgba,
kihallgatásra
Kajetán biboros elé. Ugyanaz a Feilítzsch Fülöp volt Lutherunknak mintegy testőre a wormsi birodalmi gyülés
alkalmával is, ahol együtt laktak a
Johannita rendü lovagoknak házában
s amikor szintén úgy vigyázott a nagy
reformátorra, mint saját szeme világára.
Gyámintézetünk
mostani világi elnöke báró Feilitzsch Berthold 1867-ben
szűletett Törökkanizsán.
Középiskolai
Báró'. F eilitsch Berthold.
tanulmányait Pozsonyban
az evang.
líceumban, a [ogit a kir. jogakadémián megragadta ezt az alkalmat és az ervégezte ugyanott.
1889-b~n lépett délyi szász egyház püspökét és GyámTorontálvármegye
szolgálatába,
ahol intézetünk egyházi elnökét kivitte a
aljegyző, majd rövidesen főjegyző lett. lützeni csatatérre, Gusztáv Adolf halá1897-ben' Szabolcsvármegye
főispán- lának és
róla nevezett egyesület
jává neveztetett
ki, 1906-bc:m pedig születésének
szinhelyére
s fényképerről a kiránközigazgatási ítélőbiró lett. 1920-ban felvételt is csináltatott
nyugalomba vonult. 1895-ben cs. és kir. dulásról. Ezen a képen látható a svéd
aranykulcsossá lett, 1924- ben a Magyar- kő, a föléje emelt emlékművelegyütt,
országiJohannita-rend kommendátorja.
a háttérben
pedig a Gusztáv Adolf1912-1918-ig a budai egyháznak fel- kápolna. Ezt a kápolnát,
amelynek
ügyelője volt. 1924 óta az Egyetemes felépítésére már Gusztáv Adolf kanGyámintézet világi elnöke. Sok bel- cellárja Oxenstierna is gondolt s me ly
és külföldi összeköttetése
révén, ér- a svéd templom-építészet- egyik jelleg-
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zetes remekműve,
egy nemes svéd
férfiú, Ekmann konzul saját kőltségén
építtette. Kibeszélhetetlen sok szépsége
és érdekessége
van ennek a nagy
emléket őriző kápolnának,
amelynek
építéséhez és berendezéséhez
minden
anyaget az utolsó homokszemig Gusztáv Adolf országából,
svéd földről
hordtak össze: A felavatás 1907 nov.
7-én meghatóan szép ünnepség keretében folyt le, amikor is sok neves
egyházi és világi férfiú elején megjelent a jelenlegi svéd király - akkor
még trónörökös - és a mostani német
trónörökös is.
Amikor hárman 1924. szeptember
28-án, Szt. Hárornság
u a XV.•.ik
vasárnapon' D. Rend!qrff titkos egyháztanácsos
s Gusztáv Adolf-egyesületi elnök, egyetemi tanár s rektor,
D. Dr. Teutsch Frigyes erdélyi szász
püspök és e sorok írója "ott álltunk
a svéd kő előtt, a meghatottság mellett az evangélikus önérzet is megmozdult bennem s mint a maroknyi
magyar
evangélikusok
egyik tagja
hirtelen elgondoltam, hogy a hármunk
által képviselt országos egyházak az
Eszaki tengertől a Fekete tengerig
nyulnak s mi magyar evangélikusok
éppen Gyámintézetünkkel
a Gusztáv
Adolf-egyesület
világszövetségébe
·és
ezáltal a földkerekség
protestantizmusába
kapcsolódunk
bele, amely
protestantizmus
kezdettől
fogva az
emberiség
legjobbjainak
szine-javát
adta. Ezen felemelő érzés hatása alatt
I

boldogan

adtam hálát Istennek,

evangélikusnak

szűlettem

hogy

s szolgája

lehetek Magyarhoni Evangélikus Egy-,
házunk
legelső és legrégibb
nagy
szeretetintézményének,
a Gyámintézetnek.
"
'Gerár pásztorainak
s Izsák pásztorainak - így mondja el a Biblia volt egy közős kutjuk, amelynél nem
háborogtak,
nem civakodtak,
hanem
inkább közös erővel gondozták
és
védtéle azt. Abból a kutból bármikor
ihatott a szomjas vándor, mellette
megpjhenhetett
a,fáradt utas. Nékünk
evangélikusoknak
-bárm~ly
nemzet
fiai vagyunk .......:.szintén legyen egy
kőzös, szép, szent kutunk, amelyet
egyetértően
gondozzu~k,
védjünk,
hogy annak vizéből merítve, ,felüdüljenek és megerősödjenek
azok a hittestvérek,
akik egyedül selhagyatva
bolyonganak
e nagy világban. Gondozzuk, óvjuk és védjűle áldozatokkal,
ha kell - mint Gusztáv Adolf példája mutatja életünk árán is, a
hittestvéri szeretet eme kútját, amelynői élet fakad. A szeretetnek és békességnek ezt a kútját Németországban Gusztáv Adolf-egyesületnek,
nálunk Gyámintézetnek
hívják. A felirat
itt is, ott is ugyanaz:
Mindenekkel
jót tegyünk, kiváltképpen a mi hitünknek cselédivel." Ennek a Gyámintézetnek kell, hogy mi evangélikusok
mindannyian szeretettel, búzgósággal,
és nagyegyetértéssel
szolgáljunk,
ft

Ziermann Lajos.

Béthelről és a uFébéH Ev. Diakonissza
r
Nőegylet munkájáról.
Budapesttől Esztergom felé utazva
a szép Pilis-hegység alján, a fővárostói
huszonöt kilométerre áthaladunk Csonka-magyarország
leghosszabb alagútján s egyszerre kitárul előttünk gyönyörű völgyfészekben Piliscsaba képe.
Mint katonai telep vésődött eddigelé
köztudatba. Pedig van néki a római
időkig, Attila s Csaba királyfi nevéjg
visszanyúló múltja s Mátyás királytól
Kossuth Lajosig húzódó érdekes tör-I
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kerete s különös en pedig gyönyörű természeti fekvése, hol a hegyek
változatos plasztikáját,
a fák suhogását
s a sokféle virágok finomságát figyeló
lélek a VilI. zsoltár kíséretében bőven
csodálhatja az Úr dicső ujjainak művét".
"
Ezen a -szép helyen a kedves ernlékű,
néhai .Iózsef-íőherceg
a mult
század végén piliscsabai uradaimából
közvetlen <, a vasút állorhás mellett, a
téneti

ft

..

legszebb ponton 250 kat. holdat' kihasított s ezt "fejedelmileg kiépített
és befásított utakkal behálózva"
villatelepekre parcellázta.
Így alakult
ki a falutól mindjobban elkülönülő s
a Főherdeg nejének nevét hordó Klotild-villatelep, me ly a legutóbbi éven
önálló kőzséggé
vált.
Ezen a szép helyen fészkel
ma
Isten kegyelméből
a "Fébe" Evang.
Diakonissza Nőegylet központja, maga
a Diakonisszaanyaház
s annak többágú életszerve. Hogy rnint került ide,
annak igen csodálatos útja van.
1916. íolyamán egy imádkozó lélek
jelent meg a csendes villatelepen. Az
Ur, Akinek szolgálatában
állt, s Aki
éppen e szolgálat által az Úr Jézust
szeretö lelkeknek egész seregét bízta
reá, figyelmessé tette arra, hogy" imádkozzék a főváros közelében egy csendes hajlékért.
A cél kettős volt. Egyrészt, hogy egy csendes,
meghitt
otthonban az Isten országa nagyvárosi
munkájában
kifáradt lelkek megpihen-I
.hessenek, Másrészt,· hogy a kereső
lelkek a természet
zavartalan ölén a
tiszta keresztyén légkörben találkozhassanak az Urral, úgy mint Jakob
egykor azon az éjszakán: Béthelben.
Pauer Irma diakonisszafőnöknő,
az
időben az egyik magyar evangéliumi
egyesület női munkájának
vezetője,
volt az a lélek, kinek az Ur nemcsak
a gondolatot adta, hanem, akinél a
hitet is megtalálta. hogy' tisztán az Ő
igéjére és igéreteire támaszkodva az
egyik akkor épen eladó s a vasútállomás kőzelében levő .villát megvegye.
Savillának,
- mi lehetett más, Béthel lett a neve. A háború alatti
vétellel járó nehézségeken kegyelmesen
, átsegíttetve,
az Úr mindjobban beigazolta, hogy a Béthelre, mint keresztyén üdülő telepre nagy szűkség volt
s évről-évre fokozódott
azoknak a
k
száma, akik áldották a Béthelt, mert
it
nagy, nélkülözhetetlen áldásokat nyerlő
tek testük s lelkük számára ottan.
:n
[íJelentőséget nyert Béthel az egész
nyaraló telepre nézve. Vasárnaponként
megnyílt az ajtó a vágyódó
lelkek
számára s a meleg. szeretetet
és komoly hangot, mely itt várt a belépőre,
mi sem jellemezte jobban mint az a
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kedve; meghívó,
mely állandóan ott
hivogatott a Béthel kapuján.
pe nemcsak nyaralóhely volt aBéthel
most már. A dolgok úgy kivánták, hogy
a Béthel kapujának állandóan nyitva
kell lenni, a tüz folyton égjen, melegítsen, vonzzon s a nagyváros zajában
s az ország különböző pontjain végzett
evangéliumi
munkáknak
legyen egy
állandó, mindent imában hordozó titkos
kamrája.
1921 ~égén még többet mutatott
meg az Ur. Azt, hogy más országok
mintájára,
bizonyos gyakorlati munkaszerveket ki akar helyezni a Béthelbe
s annak közelébe. Pauer Irma főnöknő
1922-ben Isten csodálatos kegyelflléből
Trauscheniels Elza főnőknőhelyettesfőtestvérrel
egyetemben
öt holdas
parkkal evangélikus ~kézből megveheti

• Béthel-villa

Klotildfalván.

Silót, a Bétheltől nem messze fekvő
másik villát.
"Az Úrtól lett ez és csodálatos a
mi szemeink előtt". "A 118. zsoltárnak
ez az igéje áll a Bét~el verandáján,
de ezzel kell találkozntink mindenfelé, .
ha meg akarjuk érteni a fejleményeket.
1921-ben a Béthel alkalmazottai, akik
már korábban
is az. üdülö-Ieleppel
kapcsolatos
munkákat végezték, felvették a diakonissza-egyenruhát s ettől
kezdve, mint a Béthel diakonisszái
szerepeltek. Ez vetette meg alapját a
később, nevezetesen 1924\ben kialakult
diakonissza-munkának.
Ekkor alakult
meg ugyanis a "Fébé" 'Evangélikus
Diakonissza-Nőegylet
Pauer Irma Iönöknö vezetésével,
aki készségesen
lehetővé tette, hogy addig is, míg a dia-
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kenissza-anyaház felépül, hajlékot találhasson az a Béthelben. Ugyanekkor
\ Istennek csodálatos \ vezetése folytán
az újonnan alakult egyesület számára
az evangélikus egyházban megnyiltak
az ajtók, hogy abban
Urtól vett
elhivatás szerint szolgálhasson.
Abban, hogy a dolgok idefejlődtek,
Pauer Irma főnöknő áldozatos, Isten
Országát kereső s evangélikus egyházát szerető lelkén kívűl nagy része
van báró Radvánszky
Albert egyetemes felügyelő ~s D. Raffay Sándor
püspök urnak. Ok határozottan
fel-

(

az

egyesületeknél
divatos.
Fébé
az
apostoli időknek egyik nőalakja. A
Korinthus
melletti Kenkreában
élt,
honnét a Korinthusban időző Pál apostollal szerosa bb ismereteégre léphetett.
Valószínű, hogy Pál igehirdetése nyomán tért meg. Szerette az Ur Jézust
~,s szolgált minden odaadásával
az
O országának építésén. Ez a szolgálat
a leggyakorlatibb
módon
nyilvánuIt
meg. Egy~t1en egy helyen van említve
Fébé az Ujtestamentomban,
a Római
levél 16. fejezetének elején, egy gazdag
névsornak az élén. Két dolog szolgál
ott a jellemzésére.
Az egyik, hogy a
kenkreabeli
gyülekezetnek
szolgálója
volt. A másik, hogy Pál apostolnak is
- saját megállapítása szerint, - segítségére volt. A ~'rgváltójának
hálás
szívből az Erte és Ovéiért való szolgálat szakadatlan
láncszemei jönnek
elő s Febének
e rövid jellemzése
mőgött
az Urért való szolgálatnak
egész láncolata áll. E szelgálatok kőzűl
mindenesetre
a legdicsőségesebb
volt,
hogy Pál apostolnak legnagyobb levelét,
azt, amely az újtestamentomi rendben
az összes levelek élén áll, alkalmasint
Fébé, a kenkreabeli gyülekezet "diakonisszáia" vitte Rómába. Vitte a rómst
levelet és annak keresztyénségét.
Óh
bizonyára nemcsak a levél pergamenttekercseiben,
hanem a saját maga
szívében : a Krisztus evangéliumát nem
szégyenlő nyilt homlokán. a. Római
levél 7. fejezetét átvívó ember'[alázatosságában, s a Római levél 8. fejezetétől, a tökéletes megváltás örömétől ragyogó szemekkel.
És ahogy Fébé, a görög kenkreabeli
gyülekezet
szolgálója
szolgált, úgy
óhajt szolgálni a magyar "Fébé". Az
lJr Jézus keresztjéért hálás szívek O érte és 'az Ovéiért! Szolgálni óhajt
az Úr Jézus szeretetétől
égő Fébé
minden· szolgálatával,
azzal a sajátos
megbizatással is, hogy viszi a római
levelet. Mert vinni kell ma is. Terjeszteni a római levél keresztyénségét,
hitét, reményét és szeretetét,
azét a
levélét, melyet a reformáció is legelől
tartott a kezében;
azét a levélét,
melyböl Luther Márton megtudta. hogy
az igaz ember pedig hitből él i melyet
ő oly nagyon szeretett s melyről ó
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ismerték azt a nagy belmissziói s evangélikus egyházunk szempontjaból
nélkülözhetetlen
értéket, mely egyrészt
Pauer :Irma főnöknőszakavatottságában s~ Istentől nyert kharízmáiban,
másrészt a kőrűlötte
sereglő, komoly
keresztyenségre
vágyó seregben van.
1924. dec. 8~~n volt a belűgyrninisz'terileg [jóváhagyott
alapszabályokkal
a "Fébé" végleges megalakulása.
A
"Fébé" nevet eddig sokan nem ismerték. Egyre találkozunk érdeklődőkkel,
akik azt gondolják, hogy a "Fébé"
egy négy szóból
álló címrövidítés
eredménye, ahogy az most különböző
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lapja: a "F énysugár" . Fejlécében
a
keresztből kiáradó fénykévék mutatják,
hogy az evangelizáló és a keresztyén
élet gyakorlati kérdéseit tárgyaló cikkeivel, bibliai kalauzával a kereszthez
akar vezetni s így a megszentelödés
útján a .lelkeknek segítségére lenni.
A lapnak van gyermekmelléklete
is,
.rnely a.gyermekek
nyelvén írt verseivel 'az Ur Jézus szeretetére
ébresztö
történetkélvel
s hangulatos
képrejtvényeivel
igyekszik beleplántálni
a
gyermekszivekbe
az Igét.' Mind a Iö,
mind a gyermeklap külön ápolja a
külmisszió ügyét. A gyermeklap többes
példányokban kűlőn is megrendelhető,
A teljes lap előfizetési díja félévre
28.000 korona, azaz 2 pengő 25 fillér.
Többes
kűldésnél
25.000
korona, azaz 2 pengő. A
gyermeklap külön, de többes
példányszámnál félévre példányonként
3.000 korona.
Megrendelhető:
F énysugar
kiadóhivatala,
Klotíldfalva
- Béthel. U. p. Piliscsaba
- címen.
Ami mindennél az örömöt fokozza, hogy 1925 .
. februárjától kezdve mindez
a' diakonissza-anyaház
nevét
viselő
nyomdában
jelenik meg. Az anyaházi
nyomda mellett külön kell
szólni az ranyaházi iratterjesztésről. ,Ennek két ága
Műtő a Silóban
\
van. Az egyik a saját kiadváés mélyítése,
a kőnyőrűlö
-szeretet nyok terjesztésével foglalkozik. E nemgyakorlása első sorban nők és gyer- ben "Kis Harang" c. gyermekfüzetek,
mekek kőzött. E célból képez diako- "Honnan jössz s hová mégy ?
és
nisszákat, tart konferenciákat, vallásos "Akarsz-e
meggyógyulhi?"
címmel
sorozatok
indultak
meg.
összejöveteleket,
vasárnapi I iskolákat traktátus
és biblia-órákat,
ad ki lappt, evan- Saját kiadványkép
szolgál az irattergéliutpi iratokat s végez iratteriesztést.
jesztés
bibliai faliképekkel,
szines \
Részt óhajt venni a betegek, aggok, nyomású karácsonyi, husvéti s egyéb
szegények, vakok,' árvák, elhagyottak levelezőlapokkal,
igével és ének vergondozásában, elesett nők és életuu- sekkel díszített levélpapirokkal, ugyantak megmentésében,
nemcsak szór- csak igés kis képekkel, könyvjelzőkkel. )
ványos tevékenység
keretében, hanem Az iratterjesztés
másik ága a másutt.
amint Isten engedi, külön megfelelő megjelent kiadványok,
főleg Bibliák,
intézmények: üdülő otthon, árvaház, Lutherplakettek
s német kiadványok
kórház, iskola, szanatórium, Magda- terjesztésével szolgál. Az iratterjesztés
lenum stb. felállításával.
lelkészeknek,
tanítóknak s egyesületi
1925. januárjától
kezdve van az rrunkában állóknak készséggel ad bi- .
egyesületnek hitébresztő
és hitmélyítő zományba is saját kiadványaiból25 0J0,

azt mondta, hogy minderr-keresztyénnek kívűlről kellene megtanulnia. Ezt
a levelet óhajtja vinni a mi Fébénk is:
átélni annak áldott keresztyénségét,
nem elméletekben,
hanem életben,
hogy sokan megtudhassák,
mily nagy
a kegyelem,
a hit, az evangelium
dicsősége s előbbre jusson az a sóvárgás, melyről a 8. fejezet 19. verse
így szól: "Mert afererntett
világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. "
Egy betekintés az alapszabályokba
meggyőz bennünket arról, hogy ezt a
szelgálatot
a modern belmisszió minden ágában vállalni óhajtja az egyesület. Eszerint a, cél a diakonisszamunka felkarolása, a hitélet ébresztése
~
.
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122 )degen kiadványoknál
10-15 % ked-j főkép az .(;jngyilkosokkal...__való szevezménnyel.
Utóbblaknál
az összeg rnélyes foglalkozásra
s részt .veszűnk
záros terminussal elszámolandó.
a patronage-munkában.,
Az egyesületUgyanezen munkának kűlön ágaként nek van alkalma részt venni a cserszerepel a diakonisszatestvérek
által kész-munkában
is. Az óbudai egyház
készített kézi festéses falimondások, 315. sz. Luther Márton cserkészlevelezőlap ok, könyvjelzők,
selyem- csapatát egyik Diakónus-testvér
vezeti.
festések stb. terjesztése, melyek ugyanAz egyesületnek' van négy Diakocsak a fenti feltételek mellett m,ig- nissza-állomása: Nyíregyháza,
Székesrendelhetők
a Diakonissza-Anyaház
fehérvár,
Rákoskeresztúr,
PihenőIratterjesztésében.
puszta. Ezeken a helyeken a diakoAz élő szóval való szolgálat főkép nisszák, valamint az egyesűlet
tagjai
Budapesten és annak környékén van szintén folytatnak különböző belmiszkiépítve. Az egyesület tagjai a deák- sziói és gyülekezeti munkát. Diakotéri, íasori és óbudai egyházban va- nisszák' és az egyesület tagjai munkálsárnapi-iskolai
tanításokat
végeznek.
kodnak
még vasárnapi
iskolák és
Az egyesület tart szombatonként
abibliaórák
tartás ával': Pilisvörősváron,

.
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A "Fébe" konferenciája

a Béthel-telken

1926 június havában,

;

Népszinház-utca 40, sz. L helyiségben
Diákleányok, ,az
egyetemes egyház
üllői-úti \ imatermében
[Ullői út .24.
II. ernelef az udvarban} egyetemista
ifjak számára. Az utóbbi helyen van
vasárnaponként
d. u.-3 órakor serdülő
leányok,
5 ór~kor pedig felnőttek
számára evangelizáló összejövetel. Bibliaórákat s istentiszteletet tartunk még
a gyorsKocsi-utcai
pestvidéki fogházban, a Gyermekmenhelyen,
Remetehegyen, Albert-utcában,
a hermina-uti
Vakok Intézetében, a Lipótmezőn,
Uj
Szt. János' kórházban,
Bábaképző Intézetben, a rákospalotai Leánynevelő
Intézetben, bejárunk a Rókuskórházba,

I Szentendrén,

Pesterzsébeten.
Pestujhelyen, Kispesten, Albertin és- Irsán,
Kískörősön,
Szegeden, Hódmezövásárhelyen, Nagvbánhegyesen
stb.
A kórházi munka -terén 1925. nyara
óta van az anyaháznak
az egyik vezető diakonissza testvér személyében
operateur-orvosnője
s az önálló kórház,
mely szintén az alapszabályszerinti
programmhan va
csirájában előttünk
állhat a vezető orvos-diakonisszatestvér orvosi rendelőjében
s a Siló egyik
helyiségében ragyogó kis műtő képében. Nagyobb jelentőségű eseménye
téren, hogy 1926. június hó 1-én tiz
ápoló
diakonisszatestvér
a főváros
I
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2-án volt az egyesület
hőzgyű. a Borszéky - professzor
úr
léseés úrvacsorai
ünnepéllyel
egybealatt levő sebészeti
osztályt.
kötve 13 diakonisszaés 4 diakónusOnálló .intézrnénye
az egyesületnek
testvér avatása. Bel- és külföldi vezető
a szociális jótékonyság
terén az "Elim" egyházi
személyíségeken
kívűl meg>
nyomorék
gyermek-otthon
Nyíregy- látogatta
anyaházunkat
több iskola,
házán öt diakonisszatestvérrel.
testület,
saját' tagjaink- és egyéb
kiEmlítést
lehetne még tenni az anya- rándulók
kisebb-nagyobb
serege
s
házban
folyó gyakorlati
munkákról
pünkösdi
táborozását
a Béthel köze(kertészet,
szővés.iharisnya-,
kesztyű-,
lében töltötte az óbudai Luther Márton
kefekötés)
melyeknek
nagyobb
része cserkészcsapat.
Június 2., 3., 4. napa házi szűkségletekre
szól, de amelyek
jain volt az egyesületnek
a tagok
egyben
alkalmat
is nyújtanak
a leg- számára
rendezett
konferenciája
a
kűlőnbőzőbb
ilyen
munkák
begya- Béthel telkén felállított nagy sátor alatt.
korlására.
/
Az egyesület,
mely alig két éves
Visszatekintve
az elmult év króni- multra tekinthet vissza, hálásan tapaszkájára,
kiemelkedő
nap
volt 1925 talja, hogy mind a kőzegyház,
mind
okt. l~.-ike, amikor az egyesület nagy egyesek részéről mind nagyobb szereszeretettel
ünnepelte
Pauer lrma Iö- tettel találkozik.
Az a kedves
megnöknő
belmissziói
munkásságának
emlékezés,
mellyel
a Luther-Naptár
25 éves jubileumát.
December
14-20.
múlt évi folyama az egyesületet
illette
napjain
ádventi
estéket
rendezett
az s melyben
oly nagy
várakozás okat
egyesület
az űllöi-úli" )materemben
fűzött
a F ébé munkájához,
egyelőre
"Messiást váró lelkek" címmel, melyen
az előlegezett bizalomnak
és szereteta be vezető előadást, D. Raffay Sándor
nek volt a megnyilatkozása.
De hisszük,
püspök úr tartotta.
Karácsonykor
ka- hogy évről-évre
mind több áldást is
rácsonyfa -ünnnepélyeket
.és szerétetfognak tapasztalni
az intézmény barátai,
vendégségeket
rendezett
az~gyesület.
é,s jóakarói,
amint a Fébé serege
á,z
1926 január-február
hónapban
tanulUr kegyelmével
dolgozhatik
az Ö
mányi kurzus
volt a diakonisszaés országáért
s drága egyházáért.
János
diakonus-testvérek
és jelöltek számára.
15" 5. L Thessalonika
5, 24,

Telepv-utcai

Iiókkórházában

átvette
vezetése

I Febr.
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Gyóni Géza.
t

nn,
ra
een

1917. jún. 25.

Tíz éve, hogy egy németbirodalmi
evangélikus lelkész, fogolytárSai
zokogásától kísérve, elparentálta
a szibériai
grasznojarszki
fogoly temetőben.
"A
világháború Petőfije"
nevet kapta az
irodalom
történetében,
mi magyar
evangélikúsok
pedig
úgy
szeretjük
mondani: a mi Gyóni. Gézánk.

*

~ée

tiz
os

Pestrnegyében
Gyónon az evangélikus
paplakoJ született
1884. június, 25-én,
Atyja Achim
Mihály
lelkész,
anyja
Bekker Gizella,
"Akáclombos
falujából"
10 éves
korában Szarvasra ment atyja nagyrideg,
bátyja, Achim Adám
esperes

szigorú,

de szerető keze alá, A szarvasi.
régi, híres iskolánk,
régi
nemes
veretü
protestáns
szellemmel,
irodalmi
és nemzeti
hagyoinányokkal
dicsekedhetik.
Arról tanulmányt
lehetne
írni, mit kapott
költőnk
Szarvastél.
Merem állítani. hogy a s~arvasi
evangélikus főgimnázium
irodalmi levegője
fakasztotta
ki a kis émberpalántában

fögimnázium

a költői rűgyet.
A nagybácsi
halála
után
a VII.
osztályba
édesapja
a-békéscsabai
rokonok
szárnyai
alá kűldte.
Csa bán
az akkor
fejlődő
evangélikus
gimnáziumban
a volt szarvasi
diák az
ifjúság vezére lett.

*

/
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Pozsony, magyar evang. egyházunk
erős végvára, 'volt a következő állomása.
Hatalmas egyéniségü, kiváló profeszszorokat hallgat a theológián.
(Raffay,
Masznyik, Stromp, Hornvánszky.]
Egy
ideig szorgalmasan dolgozik, lelkesedve ír tanárairól,
tanjlmányairól.
Majd bekerül a Nyugatmagyarországi
Híradó .munkatársai közé. A Theol.
Otthon üvegházából kinő a bohémpalánta. A bohémséggel szaporodnak
a pénzzavarok is. Kiadja első verses
könyvét samellébe
l.ő. Amerikai
párbaj volt-c, vagy öngyilkosság? Ki
tudja, hisz poéta volt.
Az öngyilkossági kísérlet után a
theológiát
ott kellett hagynia; ,Egy

I

t

írta. Sokan "ezt tartják legszebb kőtetének. Az bizonyos, hogy Sopron, a
magyar lutheránusság
e másik erős vára,
a magyarsághoz "fidelissima civitas",
ősi kultúrát és hagyományokat lehelő
falaival, nagysze~ü városi kőnyvtárával szintén egyik nevezetes "tanuló
oskoláia"
volt költőnknek, akár Balassiéknak a végvárak.
.
. Hányt-vetett költőnk életében Sopron már mégis egy nyugvóbb
állomás
volt. Végre volt rendes foglalkozása
lapnál s atyja ebben a nyugodt- tudatban halhatott meg. Persze ne képzeljük, hogy ez most már .teljesen nyugodt élet volt. Voltak ott. bizony
anyagi válságok, koplalások, nincstelenségek, lapváltozások, bánatok, mámorok, szerelmek, te-rvek, csalódások
Vérbeli író-ujságíró
élete nem polgári
élet: koldus élet, mozgalmas, szines
komédiásélet.
Az otthoni ve·getálás, a közigazgatási tanfolyamok korabeli pesti élet,
a k tonai fegyvergyakorlatok,
a soproni és szabadkai újságírói évek azonban Gyóni Gézában a költőt már
nagyon izmosra fievelték.,
A háborus világégés aztán kiolvasztotta belőle az evangéliorni szellemü városok és iskolák talajából
betérakódott nemes ércből való talentomokat - egész nemzete javára.

\
Gyóni Géza.
-

A költő legjobb arcképe soproni tartózkódásának
idejéből (1922.) egy baráti csoportképen. -

ideig még Pozsonyban ujságiróskodík.
A "tékozló fiú" egy szép levéllel kopogtat aztán az apai szív ajtaján. A
"jó őregúr" visszafogadta slemondott
arról, hogy fia' ,~nagy pap" legyen.. •
*

póttartalékos kőzlegénynek. Atél több fegyvergyakorlatot
Korneyburgban
és Boszniában mint
picnir-kőzlegény. Az "álomkirály" mint
robotos! "Minden idegszála sikoltoz
belé." Senki sem csodálkozhatik azon,
hogy habzó
életszerelmében
odakiáltja l "Cézár, én nem megyek !"
Ezt a~híres -versét s laz "Elet szeretője"-kötet nagy részét Sopronban
Besorozzák

*

Az evangélikus szűletés, nevelés és
élete állomásainak evangéliorni levegője egész költészetén meglátszanak,
nemcsak bibliai, vallási tárgyú költeményein, egyebütt is. Még egyik legforradalmibb versében is úgy képzeli
a jövő magyar forradalmát, mintha a
Szeretet szállna le' hazánkra:
"véres
harcok verték fel hirét, de csak a béke
katonája volt." Élete végén, szeretett
öccse halála után is a krisztusi szeretet és alázat akkordjai nála az utolsó
akkordok. "Jézus" círnű töredékben
maradt
legendájában
a . "szeretet"
gondolatával
akarta megfejteni az
emberiség egyensúlyának nagy problémáját.
,
Pap akart lenni Gyóni Géza .. , Hát
nem lett-e az?! De igen: papja, ví·
gasztalója lett a przemysli magyar
őrségnek, aztán csodálatosképen (a

(
}

o

I

*

Legszebb költeményei gyüjteményes
kőtete j, Versek" címen az Athenaeumnál jelent meg 1926-ban, ára 45.000 K.
Dr. Szolár

Ferenc.

A magyar -mélységből.
-

Vályi Nagy -Gézának
a "Luther-Naptár"
számára írt három költeménye. -

Medárdus nya,.a.
Alok lett az Isten-áldás
k kristálycsepp,
.a gyémántcsepp
Pusztulást hoz ... Balgaság ueli :
Dús igéret, boldog várás ...
o

••

Hire sincs

a napsugárnak
Mindenütt csak: sűrű felhő. '
Úlmos felhő
vak borulat
.
Terhes párák
rothadásszag
.

.

A porhanyó. barna rögnek
Jl.jka duzzadt ... Bús parasztok
Osnomádok sóhajával
Forró nyárért könyörögnek.
o

\

•

Nem látsz soha tiszta kéket Esik ... esik ... kip-kop.
kip-kop ...
Talán ilyen -Iehetett a
)
Negyvennapos, zord itélet!?
o

•

o

A nedvözön életet öl, Gyümölcs gyönge burka pattan,
Elsikkad:
iz, mézes zamat.
Buzatábla iszapba dől ...

-

Vízben áll a drága vetés.
Halálthozó a hiiuérség,
Az erjedés bűzt lehel ki, Pusztít: üszök, rozsda, penész ...
o

Viskók hegyén zuhog az áro
Káruallottak
megriadva
Szélednek szét, mint hangyaraj.
Szomorú az egész határ, ..

*

Állomáshelyei közűl mindjárt halála
után eml~ket állított nevének Szabadka
és Sopron; 1922-ben pedig 20 éves
találkozójukon békéscsabai diáktársai j
halála 10 éves évfordulójára a Szarvasi
Öregdiákok,
Gyón kőzség és a kőzigazgatási tanfolyam akkori budapesti
helyiségéri [Bulyovszky-u,
reál] a jegyzői társadalom készül megörökíteni
e~lé~ét. , ~amvai hazahozatala
még
mindíg késik.
l .
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Feljajdulunk
minden cseppre :
Kevesebb lesz egy kalásszal,
Kevesebb lesz egy karéjjal! ...
S kétség .szahad a lelkekre ..

gépmadár szárnya segitségével] papja,
vígasztalója minden szenvedő magyar
harcosnak és hazafinak j vígasztalója
fogolytársainak és az itthon kínlódó
magyar nőknek j papja, apostola- az
egész feltörekvő és letört magyarságnak. "Közébe eset\ bús ragadozás
tébolyának"
és mégis szeretetet árasztott, mert evangéliorni keresztyén volt,
s végül mártírhalált szenvedett hazájáért, mert magyar poétaságát
a magyar
protestáns rabprédikátorok állhatatosságával halálosan komolyan töltötte be.

S az ég könnye nem hagy alább ...
Esik. :. esik ... kip-kop.:.
hip-hop ...
Szegezi a bűnös világ
Irtózatos koporsaját.

I

Kip-hop .. ;
Muzs)kája:
Az Uristen
Tán örökre

kip-kop
gyász
jajkiáltás
.
ezt al földet
- elsiratia ...

a hangja,

-

Etető· magyar.
Zizegő kévék gúzsát .oldogatja Hatalmas melle fujtatón zihál, A gépdobon áll, - tűzsugárzó napba
Mint égigérő, zord parasztkirály, ...

,

-

Szellő kuszálja csapzott baj sza végét,
Orcája barna és kevély - komor Ingújjal törli könnyes verítékét Olyan, mint sárból gyúrt emberszobor ...
Izomba duzzadt, óriási termet,
Acélosak a vállak és karok ...
Oh hát a szempár l ? .. /Siirű polyvafelleg
Közül, mint szúró vasvilla ragyog ...
Ni! most a bomló kévéket vigyázza,
S az éhes gépszáj odvában mered, Majd sziirhe tarlók fátylas iáoolába
Borong bele, mint bánatos gyerek ...

Őrök lét szunnyad fl halálba ...
Örök lét szunnyad a halálba Ha porba hull e gyönge váz:
Lesz másik élet - más alakban
A földi vég - nem elmulás ...
Örök lét szunnyad a halálba A lepke is köntöst cserél.
A tarka, röpke szárny lelanhad,
S reáhull álca-szemfedél
...
Örök lét szunnyad a halálba
oA sirnál Isten van közel;
Itt elbocsát egyik kezével,
A másikkal fent - átölel ...

-

-.
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'Dániel barátai.
-

Kép egy falusi iskolából. 1-

Akkor még nagyvárosi gyerekek se
tudták, mi az a központi fűtés, Lámpásfalván pedig búbos kemencévei fütötték az eklézsia iskoláját. Az esztendő
nagy részét tétlenül élte. Egyszer egy
eszes fiucska meg is jegyezte, hogy
az öreg iskola búbos kemencéje nyáron
. alussza téli .álmát. De ilyenkor télen,
bezzeg megmutatta, .hogy él. Meg se
várta, míg a nap felkel, úgy meg. pattogtatta
gyomrábap
a szergényi
erdő fáját, hogy a falon levő, bibliás
Luther-kép
ugyancsak
tünődhetett:
ajtó se nyilott s mégis mintha valami
kis csizmás gyerek szaladgálna
a padsorok között.
A búbos kemencét nem hozta ki
kűlső nyugalmaból.
Ő tisztában· volt
a helyzettel s azt várta, hogy jöjjön
már az első pár gyerek, hadd adjon
.a szegény íázósaknak
a maga melegéből. De azt mégse várta, hogy, a
Miklósék kis leánya fog érkezni az
első párban, kis bátyjával, a Miskával.
Mjt keres ez itten? ~Hiszen még a
kis iskolába se járt! A Miskát, azt
~ szereti, azt már a keze tapintásáról
is megismeri; sőt hálás is neki, mert
többször szót emelt a fehér fala védelmére, mikor csizmákkal rugdosták
a
vásott gyerekek;
de a kis hugához
semmi kőze, S a Miklósék kis Máriája,
.mintha megérezte volna a búbos kemence idegenkedését,
úgy félt a közelébe
menni. Pedig útközben a hó
is nyakukba szakadt s hazulról idáig
amúgy is elég volt néki. Hiába biztatgatta egy darabig a bátyja, Azután
. meg egymásután jöttek a gyerekek s
elállták
az utat a búbos kemencéhez.
Csak állt, csak várt, azután már meg
is feledkeztek róla s csak az az egy
vigasztalta: hogy végre is ő nem a búbos
kemence ,kedvéért jött az iskolába. .
A nagy forgalomban Miska akkor
gondolt a kis Máriára, amikor a tanító
úr belépett az ajtón, Mindenki helyére
sietett, csak a két Miklós-gyerek állott
ci. dobogó szélén, a tanító előtt.
_
- Tanító úr kérem, tisztelte ti az
édesanyám
és kéreti, ne tessék hara-

gudni, hogy eljött velem. a kis hugom
is a mai tanításra!
Tegnap, mikor a
leckét tanult am Dániel barátairól.
az
arany állóképről. meg a tűzes kemencéről, ennek a kislánynak úgy megtetszett az arany állókép.
meg a többi,
hogy nem hagyott békét édesanyámnak, míg meg nem igérte, hogyeljöhet
velern ma az iskolába. Mert 'ő még
többet akar hallani az arany állóképről, meg a többiről. Olyan szépen,
ahogyan a tanító úr tud beszélni róla,
Apját is, anyját is tanította ezeknek
a gyerekeknek,
majd a fél falu megfordult már a keze alatt, de ilyen esete
még nem volt a tanító urnak. Csodálkozását azért meglehetősen
elrejtelte
s inkább azon szörnyülködött el, hogy
a ljís Mária, ez a fehérarcú, de élénk,
fekete szemű kis tószág él ráolvadt
hótól vizesen s majdnem dideregve
állt ott. Hirtelen eszébe jutott, hogy
van a búbos kemencének
a tetetén
egy sarok, ahol a tűz sohásem éget
át. A következő pillanatban már felkarolta s a búbos kemencének tetejére
tette a kis vendéget, a kis Máriát.
A gyerekek nem tudták mire vélni
a dolgot, de mielőtt szóhoz juthattak
volna, a tanító úr rázendítette
az
ád venti éneket:
Jöjj népek Megváltója,
Igy kér a föld lakója.
Jöjj lelkünk drága fénye,
Szívünk édes reménye.

*. ,
. Bizonyos ünnepélyeséggel
folyt Ie
az egész tanítás í kűlőnősen
a bibliatörténet. A gyerekek nagyon komolyan
viselkedtek, mintha valami nagy vendég lenne jelen; a feleletek is igen
jól mentek. ~iklósék Mískájának kűlönösképen. A tanító urat js elfogta
az : ünnepélyesség
érzete. O is úgy
érezte, mintha valami nagy vendég
lenne jelen s hogy az ő nagyon fele· 'c
lősséges
munkájában megint ritka al·
kalom készül. Ismerte már ezeket at
I alkalmakat s nagyon vágyódott utánuk
I Azt lehetett ilyenkor tapasztalni, hog,
Istennek Szentlelke száll rá az egé
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iskolára. Utána is úgy szekta érezni,
Az arany állóképes tanulők leültek
hogy bár az ilyen óra is, úgy lesz be- s a tanító úr már át akart menni a
irva az előmeneteli naplóba, mint a másik kérdésre,
mikor a Miklósék
többi, de nagyobbat halad az e~ész Miskája hevesen dobogó szívvel íeláliskola alatta, mint máskor heteken lott. Akkor~ csönd támadt, hogy Miska
keresztűl.
már félt is: Talán bizony mindenki
Na gyerekek, ma igen szépen azt hallgatja, hogy mekkorákat tikktanultatok j de azért ne gondoljátok, takkolt a szíve.. Szerencsere az új
hogy már is meg vagyok elégedve. rakás a kerneacében még nagyobbakat
Attól félek,' hogy 'csak azért tanultá- pattogott. S ez szinte megnyugtatta.
tok meg oly szépen ezt a történetet, Hátha mégsem az ő szorongó szívére, •
mert az "arany állóképről"
van szó hanem az égő tüzes kemencére gondol
benne. Kiéreztem a hangotokból.iamint
most mindenki.
/
mondtátok:
"az aran
állókép" , . . .
- Tanító úr kérem, nekem is fel
az arany állókép.
)logy ez tetszett kellett volna állanom az elébb. Mert
nektek legjobban. Alljanak fel azok, az este még nekem is az arany állókép
akik. azért tanulták meg jobban ezt járt legjobban ~ fejemben. De amióta
a történetet, mert az arany állóképről a kis Máriánkat fel tetszett tenni a
van szó benne.
fűtött kemencére, azóta mindíg a két'fA, lámpásfalvai tanító iskolájában a 'szeresen fűtött, tűzes kemencét látom,
gyerekek az' ilyen kérdésekhez
már amelybe Dániel barátai vettettek.
Es
hozzá voltak szokva. Többen hama- azon gondolkoztam,
hogy Dániel ba,rosan fel is állottak, n~hányan még rátai jobban féltek az arany állóképbüszkén, mintha ők lennének az arany től, mint a tűzes kemencétő1. Szeretállókép. s mintha valami nagy dicsőség ném, ha valaki - az én szivernet is
lenne abban, hogy nekik. az arany olyanná tudná tenni, hogy nem félnék
állókép tetszett meg legjobban. A kis 'a tűzes kemencétő1. Mert azt már
Mária is a búbos kemencén
olyan látom, hogy nem kell attól félni. Lám
forma mozdulatot
tett, mintha neki a kis Máriánkat is, hogy féltettem,
is fel kellene állni. De a tanító úr pedig csak a kemence bubjára került.
ép akkor a szomszédék
Palkójára Pedig gondolhattdm volna: a tanító
mutatott, hogy magyarázza
meg a úr tette oda, nem eshetik hát semmi
többieknek, miért "nincs dicsekedni baja!
'
\ Mindenki a kemencére nézett s a
z való az arany állóképpel.
- Az aranyállókép a felfuvalkodott kernencén a kis Máriára, Azután meg
babilóniai király bálványa vólt. Nagy a tanító urra, meg a megkőnnyebült
vétket követett el azzal, hogy fel- tekintettel
szintén a kemencét néző
állította, de még nagyobbat
azzal, Miskára.
hogy egész népével az arany állóképet
- Jól van, kedves Miskám ! Csak;..
imádtatta. Aki nem akart leborulni, ugyan csodálkoztam volna, ha egyitek
le mikor megszólalt a kűrt, síp, citera, sem vette volna észre, mekkora űnlant, hárfa, azt az égő tűzes kemencébe népnapja van ma a mi öreg kemenn vettette. Még azokat is, akik ismerték cénknek.
Megelevenedett
példakép
az élő, egy igaz Istent, Dániel barátait lett arra, ami benne van a Bibliában.
is bevetették a tűzes kemencébe, mert Valahányszor
ránéztek ezután a kenem imádhatták
az arany állóképet.
mencére,
eszetekbe
juttathatja
azt,
Nekünk ez a hivságos világ az arany hogy mikép viselkedtek Dániel barátai.
állókép, azt szeretni és imádni bűn. Nem féÍtek az igaz Istenért való szenAz arany állóképpel tehát nincs dí- vedéstöl.
Inkább vitették magukat a
csekedni való.'
tűzes kemencébe,
minthogy vétettek
lecke-feladáskor
a tanító úr azt volna az első parancsolat ellen: "Ne
mindelmagyarázta. de a feleleten így legyenek tenéked én előttem idegen
is meglátszott.
amit Palkóról már isteneid". - Hanem még egyet szemindenki tudott, hogy Miskával egyűtt retnék/ kérdezni tőletek, - Ki volt az
ó az öreg iskolának legjobb tanulója. a negyedik alak, akit a babiloniai
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mint
szabadon járkálni látott Dániel jobban félni az arany állóképtől.
három barátjával együtt a tüzes ke- a kétszeresen fütött kemencétöl. Majd
mencében? - No senkisem tudja? meglátom, kik lesznek közűletek Dániel
Erre egyitek sem gdndolt ! Akkor barátai között!
•••
örültem volna ám igazán, ha ezzel a
Ezt a biblia történetet, ezt az órát
kérdéssel jön elém a Miska s ha
mindjárt felelni is tudott volna rá a nem felejtette el a búbos kemence,
Palkó. Azt is megtudta volna akkor de még a lámpásfalvai iskolás gyeremondani, hogy mit keÍl tenni 'annak, kek se, Elég volt arra gondolni: miaki olyan szivet szeretne, amelyik kor. a Miklósék Máriája fent űlt a
jobban fél az arany állóképtől.
mint fütött kemencén, - s rögtön eszükbe
a tüzes kemencéből
- No még min- jutottak Dániel csodálatos szivű barátai
még csodálatosabb
Barátjuk:
dig nem jöttök rá? - A nagy bibliá- s az
ban az van írva a negyedik alakról, a Jézus. A búbos kemence pedig
hogy olyan volt az arca, mint az mindvégig hálásan gondolt ritka kedves vendégére : a kis Máriára sakkor
"Isten fiáé". (Dán. 3, 24-25.)
Senki nem jött rá. Hiába ismétel- is ha gyerekeket látott, vagy egyedül
gette és tálalgatta a kérdést kűlőn- álmodott, sokszor eltünödött: hol járbözöképen a tanitó úro Egyszerű lett hat s mivé lett a Miklósék Máriája,
volna kitalálni, de úgylátszik
vala- aki oly korán ráismert az Úr Jézusra.
mennyien a kemence ünnepével voltak Egyszer aztán, még mielött szétrornúr, meghallotta,
elfoglalva. Olyan is volt, aki azt súgta boltatta a tanfelügyelő
oda a szomszédjának, hogy a Mikló- hogya Miklósék Máriája szivét, élesék Máriája volt a negyedik. Maga tét, mindenét az Úr Jézusnak adta,
nem merte megmondani, de a pajtáGáncs Aladár.
sáto ugyancsak biztatta reá.
Es ekkor mi történt? Megszólalt a
kemence ,:end~ge.
,És
jön egy nap ...
volt
-:-1 Az kl!rhJezus 'k
az! .: bl!g~ I A Luther-Naptár pályázatán dicséretet nyert költemény.
tala tam 1, ogy rm or a tanító acsi
u
1 D
"
ve Ige:
n eo spes mea.
feltett engem ide a kemence hegyé,
"
eszembe jutott mjndjárt, amit a Miska
És JÖI! egy nap. hog)! mind,el! hiába, . ,
tanult este. F éltem volna nagyon a
Szemunk mered~en nez a oilágb a,
'
g
De semmit se lat.
t..uzes k emenceétölo, d e eéd esanyam
me, Homlokunkon
a zajtalan évek
tanított arr a, hogy sohasem kell felElnyűtt árnyai nyugodni térnek, ..
nem. Az Ur Jézus velem van. Ha az
MegFakúl minden vigasztalás.
Úr Jézus nem lett volna velem, nem
A végnek kezdetén a messze hangzó
mertem volna fennmaradni a kemence
Komor harangszó
tetején. Az Úr Jézus volt a Dániel
Felriasztja az emléktelen
Kopott, közönyös, jelentéktelen
'barátaival is, azért nem féltek a tüzes
Multat . .. és egy sóhajt küld felénk - •
kemencétöl.
Ha újra kezdenénk .. ,
Ő csakugyan Ő, hangzott
Pröhle Sándor,
örömtől
hangosan a tanító úr szava,
ölébe vette a kis Máriát s úgy folytatta a gye,rekeknek a tanítást.
Dalforrás.
Az Ur Jézus volt a negyedik,
Ha kebled', érzés nem dagaszt ja,
Ő volt a megmentő, megtartó barátja
Hiába cseng szépen rimed,
a Dániel három barátjának. Ha szeCsak zagyva kongás dalod hangja,
retitek Dániel barátait, akkor nektek
Hidd el, senki nem érti meg!
is barátotok lesz ő, hiszen tanultatok
Zúgása kél a fúvó szélnek,
is történetet arról: "Jézus a gyerBána/ból feltör a sírás,
mékek barátja". És viszont, ha szereCsattogni kell a Hilrpiléneh :
titek az Úr Jézust, ha odaadiátők ] Szívből föh~t csak vers irás.
a sziveteket Néki, akkor tudtok majd
Szentantalfai
Nagy Lal'"
olyanok 'lenni, mint Dániel barátai:
király
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A m, kir. honvédség protestáns egyházi
szervezete és vezérei.
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A múlt esztendei "Lulher-Naptár"ban már röviden megemlékeztünk
Soltész Elemér volt nagybányai ref.
lelkésznek első kőzös protestáns tábori
pűspőkké
történt kineveztetéséről
és
ünnepélyes beiktatásáról. Ezt követte
azután hamarosan a' honvédség protestáns egyházi szervezetének a megalakulása 1926 márc. 25-ikén. A szervezkedés úgy a református, mint az
evangélikus egyház megfelelő előzetes
hivatalos közbejöttével és beleegyezésével a m. kir. honvédelmi miniszter
4826/1925. sz. rendelete alapján jött
létre. Teljesen új egyházi szervezkedésről lévén szó, természetesen
az
alkotmányosság teljes biztosítása érdekében még a legközelebbi zsinatunk
feladata lesz, hogy az evang. egyházunkat illetőleg az egyházi részről
eddig történt intézkedések
utólagos
jóváhagyása mellett a rendkívül nagyfontosságú kérdésben
törvényt
alkosson,
A cél érdekében
a legmelegebb
örömmel üdvözöljük a már végbement
új egyházi szervezkedést,
mert ha
valahol, úgy e területen:
"periculum
in mora,
A nemzeti honvédelem
ugyanis föltétlenül szintén nagyobb
mértékben
erkölcsi, mint pusztán katonai technikai probléma,
mert ez
utóbbi oldala az ügynek nem képes
pótolni az előbbinek a hiányait, az
elöbbi azonban minden kőrűlmények
között megtoldja egy erős lépéssel a
kard rővidségét.
Evangélikus egyházunk azonban a maga eddigi hivatalos
szerveivel nem tudott oly mértékben
a katonaság körében az élő Igével
érvényesülni, amily mértékben itt kűlönösen belmissziói nézőpontból szűkség van. Nagy nemzeti áldást látunk
tehát a honvédség protestáns egyházi
szervezetében.
A szervezet értelmében a honvédség
kötelékébe tartozó református, ág, hitv.
evang. és unitárius tényleges katonák,
ezeknek reí., evang. és unit. feleségei,
kiskorú gyermekei, a nem protestáns
katonák protestáns feleségei is most
II
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I

már tulajdonképen egy kűlőnálló kőzős
protestáns katonai egyházkerületnek a
tagjai. Ez az egységes protestáns egyházi szervezet a vegyes dandárok
száma szerint hét protestáns katonai
kűlőn egyházközséget foglal magában
az illető vegyes dandár székhelyével,
mint központtal. A' katonák ilyenformán külön egyházközség tagjai lévén,
a polgári egyházközségek által személyi járandóságaik után nem, csak
vagyonuk után adóztathatók meg.
A honvédség
protestáns
egyházi
szervezetének élén a protestáns tábori
püspök áll, aki a szervezet igazgatásával, lelki gondozá.sával járó teendőket
a püspök javaslatára a honv.
miniszter által kinevezett főgondnokkal
együtt gyakorolja. Ha a püspök a ref.
egyház tagja, úgy a főgondnok evangélikus és megfordítva. A prot. tábori
püspököt a soron levő egyház hivatalos hármas javaslata alapján a kormányzó nevezi ki. A katonai gyüle-.
kezetek vezetői a tábori lelkészek,
felügyelők és gondnokok. Ezenkívül
beosztott munka- és hatáskörrel működnek a tábori esperesek.
A szervezet fontos, de áldás csak
akkor származik belőle, ha a vezetők
a legbensőbb egyéniségűk'szerint
valósággal a hivatásuk helyére termettek.
Nagy bizalommal és reménykedéssel
tekintünk azért erre az új egyházi
szervezkedésre,
mert a honvédség
protestáns egyházi szervezetének úgy
első pűspőkében,
mint első főgondnokában olyan értékeket látunk, mint
akiket' erre a nagy feladatra szinte
maga az Úr hivott el. A protestáns
katonai gyülekezetek eme kiváló vezéreit pályájuk kezdetén a következőkben mutatjuk be olvasóközönségünknek.

Soltész Elemér,
a honvédség protestáns egyházi szervezetének
első püspöke,
.

Soltész Elemérben testben-lélekben
erős férfiú került mindjárt
első ízben
a protestáns tábori püspökség elhiva9
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tásába és munkakörébe. Régi magyar
nemesi családjából
ősi katonaés
. lelkipásztori . erények szellemtradiciói
öröklödtek bele egyéniségébe. Nemességszerző őse, Soltész István Mátyás
király idejében
katona,
szépatyja,
atyai és anyai nagyatyja,
édesatyja
ref. lelkipásztorok
voltak. Ombódon
[Szatmárrn.] szűletett 1874 ápr. 18-án.
A debreceni ősi ref. kollégium "első
diákja" volt mindvégig, a tanulásban,
az őnképzőkőrben,
magánuton nyelvek elsajátításában,
mint káritusprézes

Soltész Elemér.

az éneklésben, a tornázásban,
a régi
debreceni·diáktüzoItók
híres nagy gerundiumának
(a tűzoltásnál' használt
bunkósbot) forgatásában egyaránt kiemelkedett mindenek között. A debreceni theoL évfolyamoknak elvégzése
és egy. évi főiskolai széniorsága után
egy évet a párisi egyetem. theol. fakultásán töltött, hol Sabatier Agostonnah, a "Kálvin után legnagyobb francia
ref. teológusnak"
volt a tanítványa.
Visszatérve hazájába,
egy ideig Kiss
Aron ref. püspök mellett volt segéd-

lelkész Debrecenben.
A kollégium
ugyan tanári katedrát szánt neki
Debrecenben s szeretettel marasztotta.
ő azonban elődei nyomán a lelkipásztori hivatást választotta s a nagybányai ref. gyülekezet meghívását fogadta .el, Mint kiváló egyházi szónok,
mintaszerű kormányzó
s a szociális
problémákkal
foglalkozó lelkipásztor
emelkedett
ki hamarosan.
Réuész
János evang. lelkésszel együtt szerkésztette az "Igehirdető" c. folyóiratot.
Gyors egymásutánban
emelkedett az
egyházmegyei és egyházkerületi
tisztségek magasabb fokozataiba,
az egyházmegyei
főjegyz.őségr:e,
egyházkerületi
alj{gyzőségbe
s
mind két fokon a tanácsbiróságba,
Trianonnal Nagybánya és vidéke
1920-ban
oláh megszállás alá
kerülvén, az ott uj onnan alakult
királyhágómelléki
egyházkerület
Soltész Elemért választotta meg
mint főjegyzőt püspökhelyettessé,
amely állásában a sok zaklatást
erős lélekkel tűrte s lelkipásztori
és magyarhivatását
kemény akarattal teljesítette.
Minden
tekintetben
méltó
egyéniségre
esett tehát az elhívás, amellyel a számarányánál
fogva a jelölésre első ízben illetékes ref. egyház hármas ajánlata alapján Horthy Miklós kormányzó Oföméltósága
első protestáns tábori püspökké
Soltész
Elemér nagybányai
ref. lelkészt
nevezte ki.
Már eddigi püspöki munkálkodásának
eredményei is arról
győznek meg bennünket,
hogy
öt az alkotó embertypus javához számítsuk. Hivatásában alapvető
gondolata az, hogy a nemzeti hadsereg
feltétlen
megbízhatóságának
alapfeltétele
a nemzet
védelmére
hívatott minden egyes személviségnek az élő keresztyén hiten alapuló
erkölcsisége,
az evangéliomban gyökerező lelkiismeretből
fakadó kőtelességérzete
és megbízhatósága.
Ez
indította a protestáns
katonai gyüleI kezetek megszervezésére s azokban
a belmisszió eszközeinek
alkalmazésára j ez tüzette ki vele egyelőre fő-
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nyilt határozoltsággal
és kiíorrottsággal a küzdelmet
társainak
kőnnyelmübb
és a látszattal,
formai
eredménnyel
megelégedö
életirányával
szemben. A felsőbb tisztitanfolyamnak
szintén jeles elvégzése
után Bécsbe a
cs. és kir. hadiiskolába
megy (1896-98).
Az itteni magyarellenes
s a honvédtiszteket lekicsinylő szellem erős ellenérzéseket
vált ki lelkében,
úgyhogy
itt már az eredetileg
nekiszánt s hajlamának
ab ovo megfelelő
lelkészi
pályára való áttérés
gondolatával
fog-

céljaként
a nagyobb
protestáns
helyőrségekben
protestáns
katonai
imaházak építtetését.
.
. Isten gazdag áldása kísérje az első
protestáns
tábori püspöknek
már eddig
is szép sikerrel
megkezdett
apostoli
munkáját.

Nagymegyerí Vitéz Raics Károly
altábornagy,
a honvédség protestáns egyházi szervezetének
első főgondnoka.
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Az első protestáns
tábori püspök
méltó munkatársát
üdvözöljük
a protestáns katonai
gyülekezetek
első Iőgondnokának
személyében,
mert Nagytnegyeri Vitéz Raics Károly altábornagy
megnyilatkozásai,
életjeladásai
nemcsak Iögondnoki
tisztének
betöltése
óta, hanem már jóval előbb is a protestantizmus
hatalmas
eszméj ének,
az
egyetemes papságnak
ideológiáján
belűl nemes
egyéniségében
valóságos
főpapot mutattak . nekünk.
Ősi kegyes,
istenfélő
dunántúli
evangélikus
családból
származik
a
protestáns
katonai
gyülekez~tek
első
főgondnoka.
Szepapja
Raics Pál, a
felsőlövői (Vas megye) evang. gyülekezet lelkésze. Raics Péter pedig a
soproni evang.
líceum
híres
tanára
volt j • édesatyja
szintén
vasmegyei,
édesanyja
sopronmegvei
származású.
Atyját a 48-iki
események
zavarai
még gyermekkorában
sodorták
szegénysorsba
jutva
Budapestre,
majd
Debrecenbe,
hol kereskedő
volt. Itt
született Raics Károly 1875 november
13-ikán. Az előtte
egy évvel
járt
Soltész Elemér,
jelenlegi
püspökkel
egyformán a debreceni
rel. kellegiumnak állandóan
színjeles
első diákja
volt. Edesanyja
a családi hagyományaikhoz híven
evangélikus
lelkésznek, vagy tanárnak
szánta, a fiú benső
lénye, megérzése'
is mutatott
iránta
hajlamot j de a megélhetés
nehéz
gondjai édesatyját
arra kényszerítették, hogy fia felvételéért
a IV. gimn.
osztály elvégzése
után
Debrecen
város alapítványán
a Ludovikában
megüresedett· helyre íolyamodjék.
A
családi hajlékból magával vitt vallásos.
alapon nyugvó erkölcsi felfogása már
a katonanövendék
ifjúban
felvette

a

I

Nagymegyeri

Vitéz Raics Károly.

la:-Ikozik. Nagyon megerősítette
benne
ezt a szándékot
később
jegyesének
halála,
úgyhogy
ekkor
a vezérkari
törzstiszti
vizsgájának
letétele
kűszőbén már csak az eredetileg
jelzett
szándékú
jó édesanya
biztatása
tudta
szándékától
eltéríteni.
Igy a maga
helyén is megfelelő
módon a keresztyén
erkölcsi
világrend
szolgálatára
való belső elkötelezéssel,
annak diadalába vetett hittel, vasakarattal
és őn9*
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fegyelmezettséggel készült tovább s
tette le kiváló eredménnyel a vezérkari törzstiszti vizsgát. Először a honvédelmi minisztériumban teljesít fontos
szolgálatot, majd Iglón s Nyitrán, hol
már zászlóaljparancsnok.
A háború
előtt már évekkel előbb látja, hogy erkölcsileg romlott közállapotaink miatt
a .nemzeti pusztulás elkerülhetetlen j
ennek a nézetének nyilt .határozottsággal kifejezést is ad, most sem
torpanva meg a gond nélkül vidáman
haláltáncot járók mérgezett nyílvesszőlövöldözései előtt. Egyéniségének mély
erkölcsi rugója a világháború egyik
legkőtelességtudóbb,
legvitézebb katonájává tette. 42 hónapot töltött a harc-o
téren, mindíg az első vonalban, mely
idő alatt 50 ütközetben vett részt
fokozatosan mint zászlóaljezredes és
dandárparancsnok j 5 Ízben sebesült
meg j 1919-ben félévig oláh fogságban
volt, amely idő alatt megírta az "Igazságok és tanulságok a nagy háborúból"
c. szókimondó
munkáját.
Nevezete-\
sebb munkái még: uA nemzeti feltámadás felé" 4 kötetben és "A vitézi
. lélek". Jelenleg egy nagyobb szabású
katonai munkán dolgozik. Kiválósága
gyorsan vitte előre a katonai rangfokozatokon. A háború alatt ll-szer
részesült kitüntetésben j 1921-ben a
a kormányzó
Őföméltósága
vitézzé
avatta s 1925-ben a II. oszt. magyar
érdemkeresztet . a csillaggal adományozta neki j jelenleg altábornagy s a
m. kir. 2. honvéd vegyesdandár parancsnoka
Székesfehérvárott,
kinek
igazán lelke legmélyéből
fakad a prot.
katonai gyülekezetek főgondnoki tisztének betöltése.
Egyéniségét
és tevékenységet
a
nyíltság, az előrelátás, az erős akarat,
a szenvedélyig fokozott kételesség és
igazságérzet, hajlíthatatlan erély jellemzik. Valamint előre látta azt, hogy
az erkölcsi romlásból végtelenűl
nagy
nemzeti. katasztrófa származik, époly
erős hittel vallja, hogy Magyarország
egyedül a tiszta keresztyenségen mint
életen alapuló erkölcsi meguihodás
útján támadhat fel. Rendíthetetlenül
hisz ebben a diadalban. Hisz, rnert
keményen
és
íeltartóztathatatlanúl
dolgozik érte.

Véghetetlenül nagy az örömünk,
hogy evangélikus egyházunk mindjárt
az első izben ily nagy egyéniséget
adhatott mint főgondnokot a m. kir.
honvédség protestáns egyházi szervezetének. Isten bőséges áldása kövesse
korszakos jelentőségű
törekvéseit.
.
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Megszállt szülőföldemen.
A "Luther-Naptár"

pályázatán

Jelige:

dicséretet

fiA szó eszméknek

nyert kőltemény.
törpült

mása.

1.
Éjfél. - Olajjal szítom mécsem lángját,
A régi tájra verőfényt vetek _ ..
Pillangále
ringatják
virágok szirmát,
Pacsirta csicsergiin köszönt eget.
Találkozók mosolyganak
egymásra,
Ujjongva játszadoz fiúsereg.
Köröz pajzán kutyánk s bukik rakásra.
Pici cicánk mókázva hentereg.
Hajított kő ... az éri most a lámpám,
Egy orv leshelyről álnokul veté rám
S cserepek hullnak földre csörömpölve

...

Fekete színbe bukik a határ,
Virág fakul, némul ember, madár
S begörcsösül kezem dühödt ökölbe f
II.
Ökölbe görcsösül ma ez a kéz,
Dűhöm a mellből mennydörgésbe
gördül,
yillámom lesz egy ősi kelevéz
Es rontok. míg egyetlen orv még hördül ...
Rakok én máglyát, egetostromlát,
Rászítom pokollángját
ősdűhömnek,
Hamuvá perzselem az elhullát,
Szava riad kurucos érckürtömnek:
Hozsármát
zengek ősi nagy csatáknak,
Hozsánna Néked
Árpád, Taksony, Zsolt,
Idézlek példáhul
a tétováknak
. _.
A kardotok sűvöltött hősi nótát,
Dermedt ijedtre mind, akí hem holt:
Ti tanítsátok újra Európát ...
Ill.
Europát ti újra tanítsátok,
Szószéketek
Kárpátok ősi bérce,
Omoljon onnan árulókra átok,
Pálcátok légyen buzogányok
érce f
Megdöngessétek
az időknek boltját;
Hogy megrendüljön
minden sarka égig,
Egy új Botond, az zuzza be kapuját,
Hadd lássunk át nagy másodezredévig '"
Rá ... vérrel másodezred
homlokára
- Mert vérkincs volt magyar rögöknek
És vérrel épült minden század vára.

ára

Rá . . . rá .. _ örök rovásra fel a karl ...
Uj ezredévre rójja ősi kard:
"Ne bántsd ... ne bántsd...
ne bántsed a
magyart l"
Mo6r Gy6:6

II

133

Tükörképek az elmult év történetéből.
-

1925. szept. havától 1926. aug. haváig.

A kegyelem

t.

f,

r •••

ára

t ...

ad a

vóző

szélén.

Semmisem mutatja jobban, hogy az elmúlt
esztendőben mennyire a menthetetlent kiáltó
szakadékok szélén jártunk mámoros fővel, vagy ha jobban tetszik apró gyermekes
meggondolatlansággal, vagy tán épen mindakettővel egyszerre, mint épen a frankhamísításnak világszenzációvá
. dagadt ominózus
ügye. Menteni a dolgot nem, legfeljebb magyarázni lehet; akkor is csak Trianonnal, a "mire
megyünk
ketten" deliriumos kétségbeesés évei
és jelenlegi intelligenciánk sok, nagyon, de
nagyon is orvoslásra szoru ló hiányosságával,
amely nem látja, vagy nem akarja elfogadni azt
az egyetlen segítséget, mely a magyarságnak
egyedüli megmentője, feltétlenül biztos diadala
lehet.,
Más népek szerezhetnek maguknak csalással,
árulással ideig-óráig országot; összeesküvések,
orgyilkosságok biztosíthatnak
számukra pillanatnyi sikert, de a magyar ezt nem teheti, nem
követheti. Amely fajoknak ugyanis sikerül bizonyos időre a galádság, azoknak az szinte a
természetében van. A magyarságnak még jogos
önvédelemből sem sikerültek az összeesküvései,
mert arravalósága ezeket nem bírja el. A bombavetések, hamisítások a mi talajunkon rosszul
sülnek el, azok nem nekünk valók. A magyar
természet inficiálódás esetén belepusztul ebbe.
Gyászos időnkben nagy tanulságul szolgálhat
nekünk ez a sajnálatos eset. Isten a magyarságot valamiképen arra választotta ki, hogy
csak a becsületével, a nviltságával,
azzal az
erejével boldogulhat. mely az ellenségét mindíg
csak szemben akarja látni. Diadalunk egyedüli
útja tehát csak ősi erényeink minél teljesebb
kifejlesztése lehet; minden más csak romlást
hozhat ránk.

-

talanabb kimenetelü sötétbe ugrásra, A jelenlegi kormányzati
rendszer szétbomlasztására
egy falanxban láthattuk a legkülönbözőbb elemeket.
A nagy válságból való megszabadulását országunknak a népszövetség genfi tanácskozásai'~ a jlinius elei időszaka jelezte, amelyen a
sok g~c vetés és ármánykodás
ellenére is a
MIlsZÖ oets'gi tanács a magyar pénzügyi újjáépítést az eredeti tervezet értelmében sikerültnek jelentette ki s ennek megfelelően a pénzügyi ellenőrzést megszűntette sanagyérdemü
és hazánkban kellemetlen tisztében is egyéniségével kedves emlékeket hagyott Smith Jeremiás főbiztost pénzügyi ellenőrző tiszte alól
felmentette.
Bethlen
István
miniszterelnököt
Genfben
tettleg is bántalmazhatta
ugyan a bomlasztás

esztendeje.

Ha számot akarok adni az összefoglaló képről, mely lelkemben az elmult esztendő egészét
tükrözi, mást nem mondhatok, minthogy elsősorban is magyar vonatkozásba~e
'ene . Il
végzetet önmagunk ellen kihívó ,e" .. ta
játékok és gyülöletcsaták k~tiR is a csodálatosan minket még minclí:~rta
i akaró isteni
kegyelemnek az eszte Idejet látom abban az
idöszakban, amelynek
figyelő tekin e emre
vetődött hatásairól kivá o itt tömQ.ren beszámolni a "Luther-Naptár" k dves olvasóirrak.
A szakadékok

Ősszeállította : Figyelú.

I

I

Gróf Bethlen István,
a magyar

bomlasztás

megállítója.

kajánsága, diadallal fejezte be ádáz tusák ellen
honfierényekkel felvértezetten a megszilárdítás
munkájának első szakaszát, amivel a történelem
érclapjára nevét már is mélyen bevéste. A
magyar bomlasztás megállítója nevet a történelemtől már eddig is megérdemli. Első jeleit
látjuk már annak is, mintha már kormányzása
alatt az erősebb szociális érzéknek az osztály
és hatalmi önös érdekektől mentes, mindenekre
Szabadulás a veszedelemből.
kiterjedő, a nemzet jövőjére, megerösödésére,
Mikor a frankhamisítás miatt bajba jutott az biztonságára oly égetően fontos áldásos munkája is fokozatosan megkezdődnék.
Erősebb
ország, magától értetődően a csonkaságunkat
körülvevő halálgyűrű
mindent elkövetett, hogy folytatás kell még csak sakkor jó úton vagyunk.
véglegesen megfojthasson bennünket. Az volt
Jövőnk sziklaiundamentumainak
azután a legrettenetesebb,
hogy nemcsak az
épülése.
októberi és márciusi forradalmaink világban
A legrátermettehb
országkormányzáshoz
is
csatangoló lovagjai, hanem innen' belülről is
azonban első sorban arra van szűkség,
hogy
szinte szövetségesül
szegodtek ellenségeinkhez
azok, akik a jelenlegi kormányzati rendszer a nemzetnevelés munkája oly alapokon és oly
megdöntéséért készek lettek volna a legbizony- erővel menjen végbe, mely biztosítékot nyújt
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s a nemzetek között az első
sorban állásáról fényes bizonyságot
tett a
július havában Budapest közelében a megveri
dombokon létesített Nemzeti Nagy tábor a maga
ezernyi testet-lelket üdítő nemes szórakozásaival, játékaival és a jövőre kimondhatlan
áldást, erőt hozó edzéseivel és hasznos munkáival. Ha valahol, úgy éppen nagy jelentőségénél fogva a csérkészet terén kell vigyázni,
éber szemmel befelé és kifelé résen lenni e
világ és az önösség kísértései vel szemben, nehogy ez a nagy mü a legkisebb mértékben is
a külsőség, a teszetős látszat és egyes körök
hatalmi törekvéseinek áldozatul essék, hanem
egyedüli mozgatója: Isten és a haza fogalma
lo::gyen.

a legkülönbözőbb
rétegekben teljesen megbízható, testben-lélekben
egészséges új nemzedék felnövekedéséhez.
Híjaba a jeles vezér,
ha a katonák nem megfelelőek. A rendezettebb
társadalmi feltételek ugyan ehhez nálunk kűlőnösen ma még meglehetősen hiányzanak, de
azért észre kell vennünk azokat az illetékes
helyekről származó törekvéseket,
akarásokat
és tetteket is, melyeknek célja a magyar nemzeti együttérzésre nevelés a képességek harmónikus kiművelésével. Nagyjelentőségű e tekintetben a vallás- és közoktatásügyi minisztérium részéről a nemzetgyüléshez
benyújtott
közművelődési alap létesítésének terve a Károlyi
Mihály-féle lefoglalt vagyonból. Ugyancsak nagy
nevelésűgyi
reformtervet jelentett be gróf Klebelsberg Kunó az elemi iskolákra, a tanyai
iskoláztatás rendezésére s a leányközépiskolákra
vonatkozólag. Hasonlóképen az egyetemi képzés
kérdésében is fontos munkálatok
folynak s a
berlini Collegium Hungaricum továbbfejlesztése
ügyében maga gróf Klebelsberg Kunó vallásés közokt. miniszter járt Németországban, mely
alkalommal a berlini egyetem aulájában
előadást is tartott.
Jövőnk sziklafundamentumai
közé soroljtk

megerösödéséröl

Kegyelet és elismerés.

Gróf Klebersberg Kunó Dr. Becker
porosz közokt. miniszterrel Berlinben.

••

különösképen azt a rnozgalmat, melynek egyik
legbeszédesebb [bizonysága -és:szemléltetője
a
május hó végén Budapesten megnyilt nemzetközi embervédelmi kiállítás, mely a maga szinte
kézzelfogható tanításával
megmutatja azt az
útat, melyen járnia kell a testben-lélekben
egészséges és nagy rendeltetésére
rátermett
emberi nemnek. Magyar nemzeti nézőpontból
pedig' elénk" tárja, hogy mi magyarole már e
téren egyes intézményeinkkel
és berendezesekkel méltóan kiáll juk a versenyt a kűlfölddel. A nagy feladat azonban minálunk az,
hogy a csecsemő-, gyermek-, serdülő ifjú·s
általában az embervédelem ügye a maga szővevényes összekapcsolódásaiban tágabb körökben
előadások, iratok terjesztése révén ismeretessé
'legyen és az egyes munkák ezen a téren kőzponti szervezéssel megkezdődjenek s a megfelelő intézmények az első sorban is szükséges
helyeken sürgősen felállíttassanak.
E kérdésekkel kapcsolatban a cserkészetnek
nagy jelentőségére már az előző évfolyamokban
több vonatkozásban r- is rámutattunk
s ismertettük annak lényegét.:A!magyar cserkészetnek

I

Amely nemzet múltjának nagyjait nem be'
csűli meg és a nagy történeti események dátumai mellett közönnyel surran el, az már is
elveszett, amely pedig élő értékeit semmibe
sem veszi és nem .karolja fel, az útban van a
veszedelem felé. Elni akarásunk ezen jeleivel
az itt szóban
levő időszakban is találkozunk.
A Magyar Tudományos
Akadémia
megalapításának századik évfordulóját s vele a nagy
alapítónak, Széchenyi
Istvánnak
emlékezetét
1925 nov. elején ülte meg méltó keretben,
amely alkalommal a külföldi tudományos világ
is minden tekintetben jelentékenyen elismerő
módon képviseltette magát. A nemzetgyűlés
kegyelete ugyancsak nov. elején áldozott a
háborus és forradalmi
vértanuk
emlékének,
amidőn leleplezte
azokat az emléktáblákat,
amelyeket az országház épületében egyrészről
gróf Tisza István és Návay Lajos forradalmi
vértanuk, másrészről pedig a háboruban hősi
halált h It képviselők, főrendek, országgyűlési
tisztviselök
és altisztek
emlékének
állított.
Lévay József születése századik évfordulójának
országos ünnepe nov. végén Miskoleon volt.
A II. Rákóczy Ferenc sziiletésének 250-ik évfordulója
alkalmával
rendezett
ünnepélyek
jobbára március havában folytak le az országban, amely alkalmakkor csak nőbetett még a
lelkekben Rák,óczynk nagysága, akarása és
ereje órásboltnak felhasznált kassai nyugvóhelye megszabadítására.
Jókai és Mikszáth után Herezeg Ferenc a
harmadik nagy irónk.Takit nemzete még életében nagyarányú országos ünnepléssel tisztelt
meg. Az alkalmat erre írói működésének 40·ik
évfordulója adta. A magyar nemzeti gondola!
erejével nemcsak befelé hatott a magyarságra,
hanem külföldön is dicsőséget szerzetta magyar
névnek.
Az 1926-ik esztendő nevezetes évfordulói
közűl e sorok irásakor még hátra van a Mo·
hácsról való országos megemlékezés. Előre
nem tudhatom, milyen lesz ennek a lefolyása.
Annyit azonban mondok: csak sok beszéd,
csak sok szavalat, csak ~sok üres, hamar szappanbuboréknak
bizonyuló fogadkozás ne legyen. Valamiképen úgy gondolom a dolgot,
hogy az lenne a méltó és jövőnkbe vágó tőrténeti megemlékezés, ha reális alapokon a leg.
különbözőbb vonatkozásokban
összefogóan
és
egyöntetüen megkezdődnék az új hon felépí-
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tésének munkája azokkal a Ieltételekkel, amelyek
még a magyarságnak világtörténeti szerepet juttatnak a népek és nemzetek között úgy, hogy
az új Mohácsot, az új Trianont eleve kizárják.
Enélkül a mohácsi gyász emlékünnepe csak
halotti ének lehet a nem is nagy, nem is
dicsőséges és csak az ellenségeink káröröme
és gúny ja által körülveendő magyar temetésre.

s így a kommunista összeesküvők előbb a
statariális, majd pedig a rendes biróság elé
kerültek s ott megfelelő büntetésben
részesültek. A csepeli nagy lőszerrobbanás is valószinüleg ellenséges gonosz kéz műve.
A termelési viszonyokkal kapcsolatos munkaskérdés megoldatlansága az elmúlt esztendőben május havában a szénbányászok sztrájkjából kifolyólag Angolországban nagy általános
Villámlások és földrengések a hazai
sztrájkra vezetett, melyet azonban a kormányés nemzetközi életben.
hatalom erejének s a polgárság összetartásának
Az általános feszültség, mely a világháboru- sikerült nagy arányai mellett is veszélytelenné
nak is okozója volt, még nem szűnt meg. Ci- tenni s majd megszüntetni,
Ezt megelözóen
kázásokban kitörő elektromossággal telt még április havában Salgótarjánban is volt rövid
mindíg a világlevegő. Sok a fülledtség. Föld- ideig tartó bányászsztrájk.

a

Hampton lord, a világ íöcserkészének
képviselője, emlékül árvalányhajat
a megyeri cserkésztáborban.

.!S
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a,
~t,

ren~és~k
va~nak. a ne~zeti, társ,adab;lÍ él.et
kulonbozo terűletein. Szoval a haboru utan
még kevésobé van mínden a helyén, mint a
háború előtt volt. A kommunista örület pró-I
bálkozásai ilyenformán még itt is, ott is lehetségesek; tehát olyan bajok vannak az egyetemes
emberéletben, amelyeken nem ez, vagy az a
rendszer, hanem általában az ember, a kor
lelkiségének a gyökeres megváltozása segíthet
csak egyedüL A moszkvai bolsevizmusnak már
nem is igen titokzatos keze 1925 szept. vége
felé ismét erősebb támadással megmozdult s
különösen Romániában, Lengyelországban
és
nálunkéreztette hatását. Magyarországon Rákosi
Mátyásék szervezkedtek az aknamunkára, de a
rendőrség megakadályozta őket cselekvésükben

I

vesz át

Háborus bonyodalmak, válságok,
.
természeti csapások.
.
. A marokkói háború a szívós Abd el Krim
leveretésével és számüzetésével végződött. Szívóssága,
az elnyomatás ellen .küzdö
akarása
tragédiája mellett is helyet biztosít számára a
népszabadításért küzdö hősök között. Veszélyesnek indúlt a görög-bolgár határ villongás október havában, mely azonban békés
megoldástnyert.-LengyelországbanPilsudszky
tábornagy, volt elnök, május havában katonasággal nyomult be Varsóba s a ko~mányt lemondásra
ényszerítette. Az új koztársasági
elnök Mosciski lett. Augusztus havában Jugoszláviának
akadt erősebb összeütközése Bul-
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világhírű Vecsey Ferenc hegedümüvésznek az
a cselekedete, hogy a nagy árvízveszedelem
hírének hallatára külföldről azonnal hazajött és
Budapesten s a nevezetesebb vidéki városokban hangversenyeket rendezett, melyeknek jövedelmét sok-sok milliót teljesen az
árvízkárosultak javára adta.

gáriával;
Mexikóban pedig polgárháború veszélyei mutatkoztak a róm. kath. egyház és az
egyház és állam szétválasztását
követelö
radikális kormány között. Görö'Jországban augusztus havában Pangalosz diktátor erőszakos uralmát forradalom döntötte meg, mely Konduriotisz
köztársasági
elnökségével a népszabadság visszaállítását tűzte ki programmjául. A kormárryválságok az egyes európai országokban napirenden
voltak; különösen nagy belső bajokkal kűzd a győzedelmes Franciaország, ahol a súlyos pénzügyi
helyzet miatt egyik kormányválság követte a
másikat. Végre Poincarénak
sikerűlt' a különböző pártokból olyan nemzeti kormányt alakítani, mely mégis már több reménységgel küzd
a nagy pénzügyi válság megszüntetéséért,
Vajjon
ezért végeredményében nem láthatjuk-e ebben
már is a történelem igazságszolgáltatását a

A béke galambjának

•.
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•

Reggeli ima a soproni kombinált cserkészcsapat
~

Mechle JÓLSef cserkésztiszt

Párisban gyártott békediktatumok bosszúlihegéséért és balgaságaiért?!. - A hazánk részeit
. megszálló : hatalmak ugyan egyre jobban úgy
rendezkednek be és olyan erőszakosságokat
követnek el [pl. a szászvárosi ref. Kunkollegium elrablása az imaházzal együtt), mintha
soha többé változás nem állhatna be, ~mégis
az elmúlt évben is gyakran merültek fel oly
hirek, melyek a kisantant válságáról
szóltak.
Csak mi tudnánk megerősödni és egységbe
jutni álmodozó és széthúzó magyarok!
A közéleti zavaros állapotaink mellett bizony
az időjárás is meglehetősen . rertdellenes volt
az elmúlt esztendőben, ami január és július
havában árvízveszedelmeket vont maga után,
külőnösen első izben a Körös
mentén, ahol
óriási károk, veszteségek voltak. Megörőkítésre
méltó ezzel kapcsolatban nagy hazánkfiának, a

első olajága.

A locarnói egyezméhyt - mely a németek
és franciák közt jött létre mondják, írják
ilyennek. Valóban az lesz-e, nem tudom, mert
csak a kényszerhelyzet változott meg ennek
az eseménynek a lehetövé tételére, nem pedig
az életfelfogás és a lelkület. Egyelőre így is jó,
ami annak bizonysága, amit már más helyen
más vonatkozásban is megírtam, hogy t. i. a
történelmi folyamatban már abba a kényszer-

felvétele.

megyeri táborhelyén.
-

régióba jut bele a közélet, melyben kénytelen
lesz azokhoz az örök törvényekhez alkalmazkodni, amelyeket az igaz és örök Világhatalom
írt meg az emberi együttélés számára. Locarno,
melynek kölcsönös biztonsági szerződése a
németek számára felszabadította Kölnt és a
Ruhr vidéket, tehát nekünk csak azt izeni:
legyünk talpig Férfiak" legyünk talpig magyarak
és ne kapkodjunk balgatag és meggondolatlan
eszközökhöz; - érik az idő számunkra, majd
eljő a magyar Locarno is és meg kell hoznia
Trianon teljes revizíóját. Csak tanuljunk meg
tervszerüen dolgozni.
Akik elmentek.
Azokra gondolva, akik nemzetünk nagyjai
közül a letünt esztendőben közülünk örökre
elmentek, különösen két nagy temetés képe
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állít meg és ejt gondolkodóba. Blaha LUjZa"
a .nemzet csalogánya"
elköltözésében nemcsak a magyar lélek egy jelentékeny értékének
kiszakadása
a nemzetünk
életéből
ébreszt
bennem elegikus hangulatot, hanem annak a
meggondolása is, hogy lassanként eltávozik az
a nemzedék is, amelynek Blaha Lujza énekelt
és amelybe magyar lelkét énekelte bele. Blaha
Lujza több volt, mint jeles szinművésznő, ki
estéről-estére művészi élvezetet és szórakozást
nyújtott a közönségnek : néki a nemzeti miszsziót teljesítő nagyjaink között van a helye,
akinek misszióját legtalálóbban Pósa Lajos
verse fejezi ki:
"Bedaloltad lelked kunyhók és paloták
Visszhangos lelkébe,
Szöke Duna partján zagyva nyelvű népek
Szíve közepébe.
Bűbájos daloddal idegenek lelkét
Hozzánk muzsikáltad.

nagy magyar államférfiút illette-e meg, vagy
pedig nagyon erős vonatkozásban inkább egyes
érdekkörök harcos védőügyvédjének szólott?
Magyar közéletünk veszteségeket sirat még
a következő elhunytakban a halálozás időbeli
sorrendjében való felsorolással : Tollagi Adolf,
a régi Népszinház tagja, Töry Gusztáv volt
igazságügyminiszter, Barta Odőn volt országgyűlési képviselő, Hegyesi Mari, a Nemzeti
Szinház tagja, Matlekovits Sándor főrendiházi
tag, a közgazdasági
élet kiválósága,
Cserzy
Mihály (Homok), ki mint szegedi borbély iparának megtartása mellett. elismerten jeles íróink
között foglal helyet, Kuzmik Pál, egyetemi
tanár, . ~ ll. sz. ~ebészeti k!inik~ igazgatója,
e:,angehkus eg~~~z~n~ buzg~ tagJ.a, ~ened~k
Janos nemzetgyűlési képviselő, Mlkszath Kal~~~.né. A refor.mátus tes~véregyhá~ n~~y halottj~i
koz~.l NagY.Karoly er?elYl.ref. püspök,
Haypal
Beno budai ref. lelkesz es Megyercsy Bela,

Herceg Ferenc.

Abd el Krím.

Áldja meg az Isten a pacsirtaszádat.
Fülemile szádat."
Magának a temetésnek
minden atom- és
lélekrezgése :is azt bizonyította, hogy Blaha
Lujza, a "nemzet csalogánya",
a "nemzet
halottja" lett.
A másik nagy temetés Vázsonyi Vi/mosé volt,
akiről a lapok mint a "főváros halottjá" -ról
írtak. Mint ügyvéd, országgyülési képviselő,
rövid ideig mint miniszter is, főleg mint a főváros törvényhatósági bizottságának tagja nagy
eszével és sziporkázó
szellemességévei a kőzéletben nagy szerepet töltött be. A szabadság,
emberjogok. humanizmus és a nemzeti érdekek
szelgalata dolgában elvei elméleti nézőpontból
helyes alapon állottak, de majd csak a történelem tárgyilagos itélete lesz hivatva annak
tárgyilagos eldöntésére, vajjon az a fejedelmi
nagy temetés a lélek teljessége szerint való

a Keresztyén
Ifjúsági Egyesületek
nemzeti
szövetsége országos titkárának neveit emeljük
ki kegyeletes megemlékezéssel.

Az akarat diadala.
Az emberi lélekben a tökéletes cél által
megnemesített és megedzett akarat az isteni új
teremtés leghatalmasabb eszköze. Az elmúlt
esztendő jelentékenyebb eseményei között ebben a vonatkozásban
két jelenséget emelünk
ki. Az egyik az északi sark felkutatására vonatkozó tántoríthatlanság,
melyről az elmúlt
esztendőnek májusában Byrd amerikai kapitány
és a norvég Amundsen
tettek bizonyságot.
Először Byrd indult el repülőgépen Benne!
pilotával. Ut jának új felfedezésszerű tudományos
jelentősége ugyan nincsen; nevezetessége azonban az a tény, hogy
volt az első, aki elérte
az északi sarkot s ott ledobta az Amerikai
ő
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Egyesült Államok csillagos lobogóját. Rövidesen utána Amundsen,
a norvég nagy kutató
indult el az olasz kormány támogatásával
készült Norge nevű kormányozható
léghajón
Nobile olasz ezredes és az amerikai Lincoln
Ellsworth,
a vállalkozás egyik támogatója társaságában. Ez az út is sikerrel járt, elérték az
északi sarkot és ledobták az örök hóba Norvégia, az Egyesült Államok és Olaszország
lobogóját.
.
A másik jelenség, melynek tartalma szintén
a céltudatos
akarat szívóssága, az Amerikai
Egyesült
Államok megalapítása
150-ik évfordulójának emlékünnepe,
melyet nemcsak az
első sorban érdekelt
állam tart ünnepének,
hanem amelyhez kegyelettel csatlakozik lélekben minden szabadságszerető
magyar ember is.

nete" s annak fogadtatása
a földkerekségen
bizonysága annak, hogy egyre erősebben
átmegy a köztudatba,
a közérzésbe
az isteni
segítségvárás,
mert más megoldás a világ nagy
bajában már nem lehet. Papini könyvét bírálni,
evangéliomi nézőpontból
egyes megállapításait
és következetlenségeit,
bizonyos vonatkozásban
hiányos meglátásait kifogásolni lehet, de azt
az óriási jelentőségű tényt senki, semmi el nem
vitathatja,
hogy a magát egyenesen Antikrisztusnak tartó szerencsétlen
Nietzsche Frigyes
Iegmaróbb szavú hívének egy lelki villanásban
találkozása az élő Krisztussal
egyéni prototypusa annak a találkozásnak,
amelyben ismét
egy egész gyógyulást váró korszak fog majd a
Mester 'és az Orvos lábaihoz ülni. Az a kőrülmény,
hogy az ő nevében keresztyén köntösben és jelszavakkal
sokan egyenesen az
Antikrisztust szolgálják, éppenséggel igazolója
annak, amit mondottunk.
Olvassátok el csak
azt, amit az ilyen időkre vonatkozólag
Ö
mondott (Máté 24, 23-27). Mélyedjetek
el
• azért egy kissé abba, vajjon hol és miképen
látjátok meg a Iegközelebb elmúlt különböző
jelenségekre vonatkozóan
a "kegyelem esztendejét?"
Ha ezt valahogyan
megpillantj átok,
akkor már meg is érzitek, hogyha másképen
is, máshol is, máskor' is, mint ahogyan, ahol
és amikor elgondoltátok, de bizonyosan valamiképen közeledik hozzánk a Krisztus. Akkor
magyar testvéreim: felegyenesedtek, felemelitek
a fejeteket,
mert tudjátok,
hogy közel van a
mi váltságunk!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Geszti sírbolt ...

A "Luther-Naptár"

pályázatán

jutalmat

nyert pályarnunka
Jelige: Po;szem.

Október Végi. őszi éjszakán
Tar fa ága bekopog szobámbn,
Zörgeti egyre kicsiny ablakom.
Az ujjutá neszt félve hallgatom,
Mit beszél hozzám éji homályba?
A levél tépő, nyargaló, bús szél,
Csillaghullásos, mélyülő esten,
Hogy az elmúlás sötét munkáját
Végzi föld-anyánk
vénülő testén
S mindent letarol kegyetlen kézzel.

II~
Blaháné

a "Piros bugyelIáris"
(Török bíróné] szerepében.

Zsófi

Wassington
György,
Franklin
Benjamin
és
Jefferson
Tamás nevei emelkednek
ki kűlönősképen a nevezetes évfordulón, mint akiknek
oroszlánrészük
volt az 1776 júl. 4-iki philadelphiai hongresezus
nagy művében,
mely az
északamerikai
angol gyarmatok függetlenségét
az anyaországtói kimondotta s amelynek alapján
szervezkedett
azután az első lépés biztosításával az Unió, az Eszakamerikai
Egyesült Allamok köztársasága.
Krisztus szerepe Magyarország
Eur6pa feltámasztásábaD.

és

Nagy dolog az, ha ez a cím befejezésnek
már 1927-re ide kerülhet anélkül, hogy bárki
is megütköznék azon. Papini .Krisztus törté-

Haza repíti a gondolatom
Sebes szárnyakon
bihari tájra,
Hol kis falukban fehér torony áll,
Minden sóhajon zsoltár dallam száll
Föl az ég felé, magasan [árua.
S akác virágzik nyíló taoaszon,
Kakuk füvesek mind a temetők,
A kereszteket
békén hordozzák
V:érező vállai régen szenvedők
Es még sincs jajjuk. hitük lánggal ég.
Holt avar fölött, magyar határon,
Végtelen rónán fehérlő kripta.
Rozsdás ajtaját őszi szél rázza,
Hátha engedne kattano zárja?
Majd a mezőkön harsogón sírja,
Sikolt a szója: .Tetemre hivok
Egy egész népet, kicsit és nagyot,
Rabot, szabadot. mind egytől-egyig.
Halljátok-e
hát koldus magyarok,
Hogy mit kiáltok a gyászos éjbe?"
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Geszti sírbolton mélyülő csend ill,
Néma lesz az est, halotti néma,
Sáppadtra válik mindenki arca,
Nem mer már menni utolsó harcra,
Csak a sziu reszket ott belül néha,
Még a barát is rettenvehátrál
S mintha szemünkben a szégyen égne,
Ahogy ránk esik a kínzó tudat.'
Akármelyikőnk ha oda lépne
A koporsához : vérzene a seb!

... Az a parányi, golyó vágta seb ...
Kain bélyeg van mindőnk homlokán,
Mert a magyar vér ruhánkra csöppent,
Gyávaságunkra pirosan fröccsent
S azóta állunk gyötrő golgotán !
... Lehullott a fejünk koronája ...
Békó a lábon, békó a kézen
S a geszti sírbolt csöndes lakója
Alszik örökre, alszik már mélyen
És sír a tájon hideg, őszi szél.
Kesztyiisné

'es

an

Balogh

Margit.

~~~~O~~~

:0iét

.a
(Ö-

inaz
ója
rak

Ő

el
len
)ZŐ

en.ok,
len

:hol
mikor
[tek

A nöegyletek, ifjúsági egyletek gyakorlati
munkájáról.
Egyházunk
mindinkább
tudatára
ébred annak, hogy milyen nagy erkölcsi tőkét képvisel a nőegylet és
ifjúsági egylet. A nőegylet a gyűlekezet szíve, az ifjúsági egylet a gyülekezet jövőbe tekintő szeme j az első
a jótékonyságon
kívül
a templom,
iskola berendezését,
temető rendbe-

ban setét-barnára
festett padokat láttam. Képzeljük el most ugyanazt a
templomot világos színű padokkal j
mennyivel felemelöbb ennek a hatása
az emberre!
A tési .gyülekezet ternplomának oltára, padjai, orgonaja mind
kékes-szűrkés-fehér
színűre vannak
festve, a széleken igen halvány kék.

n a

mka,
Izem.

A biztonsági

szerződést

megkötö locarnoi

hozását vállalja, a második pedig az
önművelésen kívül a gyülekezet anyagi
megerősítését.
A templom belső berendezésén bizony a legtöbb gyűlekezetünkben
sok
a tennivaló. Igaz, hogy mi szeretjük
az egyszerűséget, de azért nem szabad.
elfelejtenünk, hogy a kűlsőségek
is
hatással vannak ránk. A templom
belső berendezésében
bizonyos ízlésnek és felemelő gondolatnak kell megnyilatkoznia.Nemrég
egy amúgy is
kicsi ablakokkal ellátott templomunk-

konferencia

záró ülése.

árnyalattal. Az ilyen templomban még
a külső is arra mutat, hogy ~ protestáns egyház a világosság egyháza.
A templomnak ebben a belsö" szépségéhen
a nőegylet
jó szíve dobog.
Egyik gyűlekezetűnk
templomát
kívűl-belűl
teljesen a nőegylet
renovált atta önkéntes adományokból.
A
női szívre igen nagy szűksége
lesz
még az egyházunknak
s erre a szívrc
mindenkor biztosan támaszkodhatik.
Az ifjúsági egylet az önművelés
munkáját
s~épen összekötheti a gyű-
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lekezet anyagi megerősítésének munkájával. Erre az anyagi megerősítésre
különösen a háború óta - nem
igen gondoltunk. Egyik-másik gyülekezetünk csak tengődik évről-évre.
Egyházunk képviseletének a kormánytól megigért földeket nem kapták meg
gyülekezeteink. Az egyenlőség elve
alapján pedig nekünk az államon is
vannak követeléseink. De a magunk
erejére is támaszkodnunk kell. Es itt
végezhet az ifjúsági egylet szép rnunkát.
_ A műkedvelői előadás okra gondolok, melyek nem csupán hasznos

-

Balról: Mussolini,

adásokra, nem is pl egyleti zászló
csináltatására kellene fordítani, hanem
a gyülekezet jövőjét biztosító
módon
kellene használni. ';Egyik gyülekezetben például
minden évben egy-egy
darabka földet lehetne venni (sok
kicsi sokra megy 1), a másikban takarékmagtárt
létesíteni építési célra, a
harmadikban egy szikvíz.gyárat,
cementlapokat
gyártó kís ipartelepet
lehetne felszerelni. Számokkal is bizonyítani akarom, hogy mindezt keresztül lehet vinni. A tési ifjúsági egylet
múlt téli mükedvelői
előadásából
3 Ih

A "Norge" ünnepélyes átadása.
közepén: Amundsen, aki épen aláírja az átadásról szóló

szórakozást nyújtanak iíjúságunknak,
hanem jelentős anyagi sikert is biztosítanak. Ismerek gyülekezeteket, . melyek templomot, iskolát. tudtak felszerelni mükedvelői előadások jövedelméből.
Arra természetesen vigyáznia kell a színdarab betanítójának,
hogy ne valami tartalmatlan léhaságot, hanem mindíg valami erkölcsi
tanulságot szemleltető darabot adasson
elő az ifjúsági egylettel.
Az ilyen bevételeket nem folyó ki-

I millió

okmányt. -

korona folyt be. Ha alapul
vesszük, hogy egy évben legalább két
előadást lehet tartani, akkor legalább
is 5 millió korona bevételre lehet számítani, melyből egy kis darab földet,
vagy legalább 20 métermázsa rózsot
lehet venni. Ha ezt a rozsot 12 0J0-05
kamatra kiadjuk, az a következő év·
ben (az új előadás 20 métermázsa
jövedelmét hozzászámítva)
már 42
métermázsa 40 kg-ra, az ötödik évben 127 métermázsára emelkedik, mely

évi 15 métermázsa
kamatot biztosít.
A tizedik évben már 350 métermázsa
rozs állana rendelkezésre.
Természetes azonban, hogy a kamatoztatást
csak, a Ialú felvevőképességéig
lehet
folytatni a gabonánál.
Evtizedeken át folytatott Ilyen mun-
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a gyülekezet
anyagilag
megerősödik s mire az ifjúsági egylet
mostani tagjai megöregszenek, boldogan mondhatják:
ime ez a megerősödés a mi munkánk gyümölcse!
Kezdjük el még az idén a munkát!

kálkodással

Göriig Ernő.

Az eklézsia humora.
-

Széchenyi István gróf anekdótáí.

1. Sz~chenyi és Pulszky.
Vallási téren Széchen yi szabadelvü
magyar katholikus volt, sok jó barátját választotta a protestánsok sorából.
De politikai téren nem volt merész
úiító, jobban ragaszkodott
Ausztriahoz is, mint Wesselényi,
Kossuth,
Pulszky és a többi protestáns államférfiak.
1848-ban hazánknak
Ausztriához
való viszonyáról beszélgetett Pulszky
Ferenccel. Ekkor mondá Széchenyi:
- Megengedem, hogy mezaliánszra
(balkezes házasságra) léptünk Ausztriával, hanem denique a házasság megvan, ezen nem lehet változtatni.
- Bocsánatot kérek, gróf úr, felelt
Pulszky, én protestáns vagyok; én el
is válhatok.
Azóta alaposan el is váltunk. És
Ausztria ősi .szép szokása
szerint,
most is meglopta a volt házasfelét.
Elragadta Burgenlandot.
De visszavesszük tőle. (Falk M. Széchenyi és kora.)
2. Hogyan gyógyult meg a
francia püspök?
Széchenyi "Önismeret"
című jeles
művében az egészség ápolásáról szólva,
deAusztriára és a császárra való erős
célzásokkal is mondja el a következőt :
Egy francia püspököt igen sok nyavalyagyötört és az orvosok nem tudták meggyógyítani.
A király minden
áldozatot meghozott volna érte, mert
igen szerette. Mikor a doktorok már
minden tanácsból és medicinából kifogytak, az udvari bolond mondá a
királynak:
A beteg püspök annyit eszik,
'nt egy kikoplalt farkas és annyit

-

mozog, mint egy sánta teknősbéka.
Miként az Isten irgalmáért lábaljori
hát ki a bajából!
A király feleszmélt : ez a bolond
okosan beszél! Megparancsolta
tehát
az orvosoknak, hogyapüspököt
erős
diétára szorítsák és minél többször
sétáltassák. De a főpap titokban mégiscsak bőséggel szedte a kövér falatokat és egy ülőhelyben
pihente át
napjait.
A 'király már csüggedten
s~ólta
bolondnak: a te orvosságod sem használ. Erre a bolond tiszta fehér lapot
kért a király aláírásával s hamarosan
ráírta a rendeletet,
hogyapüspököt
erőszakkal' vigyék valami Munkácsféle várfogságba.
Rettenetes volt itt
az élet. Szegény püspök, aki ártatlannak érezte magát, maga panaszolta
el szenvedéseit.
Alig adnak valamit enni s azt
a keveset is mindíg más helyen. Reggelire a Iélfindzsa tejet a magas várban a hálószobában. S a pohár vizet
hozzá már magamnak kell merítenem
az udvaron a várkútból,
Minden két
órában ellenőrzésre kell jelentkeznem
a várkapitánynál,
aki ismét fent az
emeleten lakik, Ebédemet, mely egy
mókusnak
is kevés volna, _a nagy park
pavillonjában tálalják fel. Azt mondják:
a szép kilátás végett. Az uzsonnám
fél alma, a vacsorám két gesztenye s
a messze remetelakban kapom ezt is.
Tudni kell pedig, hogyaváralját
a
várral 260 lépcső köti össze s ezt
járom én szűntelen.
Feljegyeztem.
hányat lépek naponta s képzeletben
már Jeruzsálemben
voltam, a szent
koporsót meglátni. És csodák-csodája,
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míg a Kálvária hegyét járom így na- a képviselőket, hogy adománnyal vagy
ponta, a gondviselés útait kell bámul- bérlettel segítsek a nyomorgó magyar
nom. A sok koplalás ellenére mégis társulatot.
A pap-képviselők kőzűl

jól meg vagyok, sőt jól is alszorn.. Testi
igaz, hogy tekintélyes szép
pocakom feláldozásával, de elmultak.
Megjött a munkakedvem, örömöt találok az életben. Mintha boldogabb
volnék, mint otthon a szabad püspöki
széken.
A király nagy örömm~l értesült
püspökének gyógyulásáról. S minthogy jól ütött ki a dolog, most már
maga vette át az udvari bolond további szerepét. Szabadon bocsátá a
pűspőkőt és így szólt hozzá.
- Nem ellenem, hanem magad ellen
vétkeztél. Szeretetből
zárattalak el,
hogy meggyógyítsalak. Íme, bölcs, kegyességem által lettél egészséges, mint
a makk. Most pedig szabad vagy, siess
haza püspöki székedbe.
Az okos bolondról természetesen
többé nem volt szó,

Il

azonban egyik sem ajánlott fel semmit.
Az elnök megkérdezte
Jordánszky
Elek kanonoktói és egyházi írótól, az
esztergomi káptalan követétől, milyen
helyet szándékozik bérelni a szinházban?
- Az a kérdés, felelt Jordánszky,
adakoznának-e
a képviselők, ha én
az esztergomi templomra gyüjtenék?
- Ez nem egyenes 'felelet - szólalt fel Nagy Pál. Templomra adtunk
már eleget, .most a magyar nyelv előmozdításáról
van szó.
És ebben Széchenyi is egyetértett
a barátjávaL
(P. Hirlap .1926. S. E.),

kínjaim,

IDöbllngí hagyaték. Ill. 684-689.)

3. Szinházi vita Széchenyi
korában.
Széchenyi és Felsöbűkí
Nagy Pál
sürgetésére 1825-ben került szóba első
izben a magyar szinház ügye a pozsonyi országgyülésen.Márjássy István
gömöri követ a magyar tudós társaság szűkséges voltát fejtegetve tért rá
a szinház ügyére is.
- Ideje lenne már, úgymond, hogy
végre lábra állítsák a magyar szinjátszó társaságot,
amely azonkívül
hogy a nyelvet pallérozná, a vétkeket
megutáltatja. a virtust pedig megkedvetteti. Tiz predíkációból
sem tanul
az ember annyit, mint egy jól készült
és jól előadott theátrumi darabból.
Erre közbeszól Csausz István, a
kalocsai káptalan követe:
- Akkor igazán csoda, hogy Krisztus
Urunk nem parancsolta meg a szinházak felállítását!
Szegény jó Csausz István nem sejtette, hogy aszinielőadásoknak,
mozinak, rádión ak milyen szerepe lesz
majd hamarosan a vallásos életben.
A következő évben aztán ismét
pap szólt bele a magyar szinház dolgába. Felsőbüki Nagy Pál felszólította

t
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4. Azairikai valláskereső ..
Afrika közepéből, Tímbuktu városából
jött egy jámbor lélek Rómába,
akinek még nem volt vallása. A bibliából csak azt a mondást ismerte:
"Mindeneket megpróbáljatok, ami ió,
azt megtartsátok".
(1. Thess. 5, 21.
"Prüfet Alles". Széchenyi németül
idézi Luther Iordításából].
Itt Rómában megkérdezte azután Peripuci biborostól,
hogy követheti-e ezt a regulát jó lélekkel?
Az igenlő válasz
után elkezdte tehát olvasni ?- szent
könyveket: a bibliát, Szerit Agoston,
Luther, Kálvin, Loyola müveit, Rákóczi Officiumát, Rousseau és V oltaire
könyveit, a koránt, talmudot, sőt még
Buddha és Confucius bölcseségét is.
Ennek hallatára azonban Peripuci
bíboros megíjedt,
hogy ennyi választás között a szegény timbuktui polgár
a gyarló eszével soha sem fogja megtalálni az "egyedülüdvözítő" vallást.
Hivatta tehát és így szólt a szegény
tatárnak :
- Igaz ugyan, hogya Szentírásban
van olyas valami, hogy az ember kutasson és szabadon válasszon. De
édes afrikai barátom, ki mondta az
urnak, hogy ez a szabály a vallás
dolgára vonatkozik? Csak embe-ri dologban van szabad választás, de nem
ám az isteniben. Mert a katholika
vallás egyedülüdvözítő és boldog, aki.
ezt követi. A szegény nyáj nem boldogulhat pásztor nélkül a farkasok
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beszédének
CSIpOS ízét. Mintha igen
vegyes nek találta volna a társaságot.
A klérus elégedetlenségéből
szűletett azután a szellemes szálló
ige:
"Az Akadémia a kálvinisták kollégiuma,
ahol a katholikusok kegyelemből
(ex
gratia), a lutheránusok pedig irgalomból (ex misericordia)
türetnek meg."
(Kovacsóczy és Császár: Magyarkák.
Lipcse 1845.)
Széchenyi is naplójába írta ekkor
(187. 1.), hogy fájdalommal tapasztalja
a felekezetek
kölcsönös féltékenysé-'
gét és midön az akadémiai választmány tagjait 1828. ápr. l -én a Nemzeti Kaszinóben
megvendégelte.
a
katholikusok és kálvinistálc torzsalkodására célozva mondott egyetértésre
és békére intő igen lelkes felköszöntöt. (Zichy A. 1. 232.)
Megjegyezzük itt, hogya kálvinistálc
mellett Kis János,
Schedius Lajos,
Döbrentey
Gábor sat. lutheránusok
is voltak az Akadémia
első tagjai
között.
(Szász K. Széch. és' az Akad. 147.

miatt. Így a nyomorúlt ember is kőnynyen elbódulna,
ha a plébánosok,
káplánok,
barátok
s kivált a pápa
meg nem védelmeznek a világ csábításaitól.
Azért drága afrikai öcsém,
ne fárassza gyarló eszét a valláskereséssel,
hanem kereszteltesse
meg
magát, esküdjön mind arra, amit tanítunk, védelmezzen minket, ellenségeinket pedig üldözze tehetsége szerint és a többiről majd gondoskodik
a Mindenható.
És Timbuktu polgára úgy tőn, amint
javasolták neki: pápista, azután pap,
azután püspök lett és lelkiismeretesen
a dogmák szerint élvén, igen kövér
és öreg is lett. Mindezek koronájáúl
pedig a szentek sorába emeltetett.
Ezzel a tréfás példázattal Széchenyi
a nagy magyar
szatirájában
Bach
Sándor osztrák minisztert gúnyolta,
aki saját szavai szerint már élte tavaszán feltette magában, hogy minden
vizsgálat és gondolkodás nélkül mindíg a hatalmasabbal
fog tartani.
Így lett a radikális forradalmárból
a császár bizalmasa és miniszter.
[Dőblingi

Tóth B. Szájrul szájra 74.)

hagy. II. 380).

5. Kálvini~ták a~ Akadémiában.
Széchenyinek
az Akadémia alapításakor sok baja volt a felekezeti
féltékenység
miatt is. A klérus felpanaszolta, hogy igen sok lesz benne
a kálvinista. Szemet szűrt, hogy már
az elnök is, Teleki József gróf református. Desez francia tudós (papi
ember) már azt mondta Jankovich
Miklósnak: ez a társaság nyilván csak
kálvinista konzisztorium lesz. Bitnicz
Lajos szombathelyi
premontréi tanár
jegyezte ezt fel naplójában, ki szintén
tagja volt az Akadémiának.
S mikor az Akadémia választmánya
1828. márc. 15-én Rudnay Sándor
hercegprimas előtt tisztelgert és támogatását kérte, ez a főpap is az ismert
bibliai helyet idézve jegyezte meg:
"Ez a nagytekintetü
kűldőttség
jóformán a tengerbe vetett gyalomhoz
hasonlatos j de mindnyájan
hazafiak
vagyunk." Az idézett bibliai versben
[Máté 13, 47) a gyalomról ez mondatik: "meJy mindenféle
állatot betakarított". Es ez adta meg a primás

,

6. Radvánszky báró és József
nádor.
A negyvenes évek nagy vallási vitáiban, amidőn a. katholikusok
is, úgy
Felsőbüki Nagy Pál, mint Széchenyi
tiltakoztak az ellen, hogy Róma, mint
idegen külső hatalom a magyar nemzet ügyeibe avatkozzék, Széchenyinek
egyik bátor szavú fegyvertársa
volt
Radvánszky Antal zólyomi követ, az
evangélikusok későbbi egyetemes felügyelöje.

.

1843. aug. I l-én :tartott nagy beszéde után József nádor magához
hivatta Radvánszkyt
s tovább mint
egy óráig értekezett velé a reverzálisokról, hat heti oktatás ról sat. A
nádor, akinek felesége, Mária Dorottya
buzgó evangélikus
volt, jól ismerte
sérelmeinket s megigérte ezek orvoslását.
Az audienca
végén Radvánszky
többek között ezeket is mondá:
- A protestáns egyház a királynál
nagyobb tekintélyt nem ismer,. azért
ragaszkodik
hozzá a legnagyobb hűséggel j míg a római katholikus egyház
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még a" törvényes fejedelem felett álló
tekintélyt is ismer, a pápát.
József nádor" erre mosolyogva válaszolta:
- Ne féljen, nem fog többé egy
fejedelem mezitlábon
állani a" pápa
előtt.
Bismarck, anémet vaskancellár, a
híressé vált szállóigében
ezt később
így mondta ki:
- Canossába nem megyűnk I
(Haan 1. Egyet. gyül. és felügy. 170.)

7. W~sselényi, a magyar Sámson.
Széchenyinek ifjúkori jó barátja volt
a kálvinista Wesselényi Miklós, akit
Vörösmarty "Az árvizi hajósban" énekelt meg. Széchenyi és Wesselényi
vallás dolgában is megértette egymást.
Bécsi szállásukon példáúl
együtt imádkoztak térdre borulva. A nagy református hazafi Széchenyit még a trappisták
ősi zárdájába
is elkísérte
Franciaországban s együtt böjtölt vele.
Később politikai pályajuk eltért ugyan
envmástól, de Széchenyi az ismeretes
/51nagy perben is mindent elkövetett,
hogy. Wesselényit kiszabadítsa.
Széchenyi mint súlyos lelki beteg

már Dőblingben
volt, midőn szemevilágát veszített Wesselényi Gráfenbergböl
betegen hazatérve,
Pesten
1850. április 21-én meghalt. Lipótvárosi lakásáról, az Emmerling-szállóból (Feldunasor 292) temettek. Törők
Pál református lelkész, a .későbbi
püspök úgyszólván csak rögtönözve,
de mégis nagy hatással beszélt felette.
Nem sokan voltak a gyászolók, de
ott voltak a szomorú ország megfogyatkozott jelesei, .köztűk Haynald
Lajos is, a későbbi' biboros kalocsai
érsek.
Jól jártál mondá
Török a
halott felett - hogy elmentél kőzü- .
lünk és meg nem érted .azt az időt,
amit Sámson, aki mikor világtalan
lett, kénytelen volt őrölni a filiszteusok malmában.
(Birák kve 16~ 21.)
Világos után, Haynau rémuralma és
a Bach-korszak eleién ez merész szó
volt. Töröknek . ezt a beszédét
még
1881-ben a debreceni zsinaton is megemlegették. Itt készült róla ez a vers:
Megnémula minden, szólni nem: mert senki,
S hogy halni hazajött a vak. Wesselényi:
Ama vak Sámsonról
hirdetett hajnalt,
Kérdjétek s elmondja kardinális Havnald,
I
(Kiss Á. Török Pál 55. 1.)
ö

A gyermekszobából.
A kis Lalika nagyon szeret "mászkálni" , székre, padra, asztalra, ahogyan
és ahova tud. Persze többször megesik, hogy innen-onnan le is pottyan.
Egyszer" esés kőzben a közelében
lévő néni még el tudja kapni a gyereket és rászól: "No, látod, milyen
szerencse, hogy megtartottalak 1", .mire
az, reggeli imádságából idézve, rávágja: "Köszönöm, -hogy megtajtottál,
hogy föjöttem vijjasztottál l Amen 1"
I

Zsuzsika már tanulja a Miatyánkot.
Még nem tudja jól s így anyikának
itt is, ott is segítenie kell. Egy ízben
a harmadik és negyedik kérést egybefoglalva a következő formába önti:
"Ha akajod ("legyen meg a Te akaratod"), a mindennapi kenyejünket
odaadjuk néked."

Tisztelendő urék fél éves kis leánya
gügyögni kezd. Az első szótagok,
amelyeket kiejt, mint a legtöbb gyereknél, ezek: pa-pa-pa-pa. Egyszer a
kis baba ezeket á szótagokat
úgy ejti
ki, hogy ezt az értelmet nyerik: a
papa pap. A szűlők jóízüt nevetnek
és örülnek. Nemsokára rá egy öreg.
nénike jön a paplakra
látogatóba.
Persze a kis baba is "előkerül". A
boldog szűlők mutogatják és a látogatóval együtt dicsérik, hogy milyen
szép, milyen jó, sőt, hogy milyen okos
is már. "Azt is meg tudja már mon-'
dani, hogy mi a papája'' dicsekszik
nevetve az anyika. Es elmondják,
hogy a baba a napokban mit mondott.
Otthon azután a nénike így adja elő
a dolgot: "Képzeljétek csak el, hogy
a tisztelendő urék kis Zsuzsikájaféléves I - milyen okos gyerek. Már

)

·l

1

é
li

f.
r

~
s

s

145
meg tudja mondani, hogy "az én édes teljes ellátását, csak a lakása van
kűlőn.
Egyszer vacsora végeztével a
atyám evangélikus lelkész."
nővér sietve készül, hogy elmenjen. A .
"Szé-dülsz,
kis fiam?" - kérdezi gyerekek,
akik nagyon
szeretik
a
az ággódó anyika kétéves, lázbeteg nővért, körűlíogják,
kérlelik, hogy magyermekét. "Nem anyikam, nem dűlők radjon még egy kicsit, mint máskor
. szét" - felel a kis öreg.
szokta. A nővér azonban nem enged
és
arra a kérdésre,
hogy miért siet
A kis :fiú egyszer,' miért, miért se,
ma
annyira,
azt
feleli:
"Ejjeli virraszkeveselte-e
vagy vajat is szeretett
volria reá, durcásan odadobja a néki tásra kell mennem". Erre a legkisebb
adott darab kenyet. Ezért a mamája fiú megszólal : "Hát nővér (,Scp.wester'),
Eiieli bakkomolyan korholja a gyereket s végül mi vagy te tulajdonképpen:
ter,
vagy
angyal?"
(A
gyerek
ágya
így szól: "Ha ezt még egyszer megfölött
u.
i.
egy
védőangyal
képe
függ
teszed, a jó Isten többet sohasem ad
és
többször
hallott
már
esti
imájákenyeret."
"Es akkor aztán mindíg
förétest kell ennem?" kérdi ártatlan ki- ban is előfordul - a gyermekek
lött virrasztó angyalról,
valamint a
váncsisággal
a gyerek.
falusi bakterról is.]

Ma már a csecsemő is rádión hallgatja

A "csak kimenőre" szánt "új" nadragot a kisj íiúnak otthon egy régivel
kell kicserélnie, hogy amazt kímélje.
. Erről a kényelmetlen
kőtelességröl
azonban a kis fiú szeret megfeledkezni. Egyszer is a mama megint látja
'ám a gyereket, amint az "új" nadrágban mászkál a bokrok kőzőtt, vagy
a kerítésen
és rászól:
"Nem mész
most mindjárt a régi nadrágot fölhúzni! Majd segítek néked, az új nadrágot eltépni l" Es a gyerek, félig
ártatlan szórakozottsággal,
félig tréfásan így felel: "Anyikám nem kell
segítened, magam is el tudom tépni".
Egy falusi gyülekezet
diakonisszaállomásán a "nővér" a paplakon kapja

az:altató

dalt.

Van egy társasjáték,
amelynél la
résztvevők
a kővetkező
párbeszédet
folytatják:
"Meghalt a ' spanyol király l" "Igazán?"
"Béke pora ira l" - "Béke hamvaira."
A párbeszédnek komoly arccal, szinte síri
hangon kell lefolynia. Aki elneveti
magát, vesztett és zálogot tartozik adni.
Egyszer a kis Lalika, aki a játékot
ismeri, imádkozás közben, miért-miért
sem? -:- élneveti magát, mire édes
anyja meginti, hogy az imádságnal
nem szabad nevetni. "Hát anyikám kérdi a gyerek - akkoj úgy kejj nézni
az imádságnál, mint a mikoj azt játszak,
hogy "Meghalt a panyoj kijáj" 1"
Kőzli : Nagyapó
10'

-
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Alkalmi megemlékezések.
Nemzeti Szövetség elnökének választották. Egyházmegyéje 1918-ban a püspöki állásra is
Orosháza fiai . s evang. lelkészei (Székács jelölte egyhangúlag. Orosházán maig is minden
József, Orosháza szűlőtte. Győry Vilmos, Veres hazafias és társadalmi egyesületben vezető szeJózsef) mindíg egyházunk színe elém jártak. repet visz. Főleg a világháború alatt és után
Orosháza jelenlegi nemzedékének lelkipásztora nagy szociális rnunkasságot fejtett ki, mely a
is rnéltóképen jár a nyomdokukban. Illőnek s mostani miniszterelnök elismerését is kivívta.
erdélyiek maig is
a gyülekezeti öntudat emelése érdekében is Az oláhok elől menekűlt
hasznosnak tartjuk, hogy Kovács Andor békési hálával emlegetik áldásos működését. De egyesperes, orosházi evang. lelkészről működésének házközségében is buzgólkodott a Székács Józsefnemrégiben ünnepelt harminc éves fordulója szobor, a Luthertemplom-alap,
s a maig is
alkalmából megemlékezzünk.
virágzó nö- és leányegylet létesítése ügyében.
Született 1866 okt. Iő-án Osgyánban Gömör De ráért a nemzeti hadsereg, az egyetemi
megyében. A theológiát Eperjesen végezte mind- szegény hallgatók és legújabban a békési árvízemléktáblája ügyében
végig jeles eredménnyel.
Lelkésszé Zelenka károsultak és a hősők
Pál püspök avatta Miskolcon 1890-,ben. Rendes való eredményes fáradozásra is. Azt írják
nekünk, hogy "Orosházán a köz javára önzetlenül legtöbbet Kovács Andor esperes dolgozik.
és áldoz."
De e nagyobb arányú egyházi, hazafias és
'társadalmi
müködése
mellett Szász K. és
Sántha K. által méltányolt közismert irodalmi
működést is fejtett ki. Imakönyvei közül a
"Balzsam" 1898-ban, "Lelki tavasz" 1909-ben,
"Béke a harcban" 1915-ben (3 kiadást ért),
"A lélek kenyere az ig< c. egyházi beszédgyűjteI.J.1énye1907-bÉm, "Enekes könyve" 1915ben, "Unnepi beszédei" 1907-ben és "Miatyánk"
1907-ben jelent meg. Mint elsőrangú szónok
már eperjesi theológus korában tűnt ki az
egyházi és hazafias ünnepélyeken s e képességeért irányította
őt Fábry igazgató már
-Rirnaszombatban a theol. pályára. A Luthertársaságban is közismert élénk irodalmi működést fejtett ki. Ehelyütt is meghajt juk előtte
a hálás elismerés zászlaját. További munkást ságára is a haza és egyház szolgálatában Istennek áldását kérjük. Ad multos annos!
Sajói.

Kovács Andor.

Fischer Miklós.

Kovács Andor.
lelkésznek 1892-ben Hernádvecsén és 1902-ben
Orosházán választották meg, ahol maig is működik, Hogy előbbi helyén 3 politikai községre
kíterjedő lelkipásztorkodásának
jobban megfelelhessen, jeles eredménnyel 1894-ben tanítói
oklevelet is szerzett Eperjesen a kollégiumban.
Hernádvécsén és vidékén kifejtett magyar nemzeti irányú munkásságát a Magyar Hiszekegy
. nagynevű szerzőjének édesatyja, Sziklay Ede
Abauj-Torna vármegye akkori íöispánja több
ízben is kitüntette. Nehezen is búcsúzott tőle
. az egész vármegye! Nagyobb arányú munkássága azonban Orosházán kezdődött, úgy hogy
Veres József esperes mellett is csakhamar
vezető helyre kűzdötte fel magát. 1914'-ben
zsinati tagnak, 1917-ben bányakerületi lelkészegyleti elnöknek, 1918-ben a Luther-társaság
alelnökének, 1920-ban békési esperesnek és
társadalmi téren a Területvédő Liga, az orosházi kaszinó, a Move, a Hangya és a Magyar

Négy évtizedet meghaladó iglói ev. főgimn.
tanári és 35 évi igazgatói hűséges munkája
után Fischer Miklós múlt év január elsejévei
nyugalomba vonult. Egyházias kötelességet teljesítünk, midőn ez alkalommal róla megemlékezünk.
Szűl. Eperjesen 1853 dec. 8-án. Elemi és
középiskolai tanulmányait szülővárosában, az
egyetemi és műegyetemieket Budapesten végezte.
Már 1886-ban megválasztották a természettani
és mennyiségtani tanszékre az iglói főgimnázium
tanárának s már 8 évi tanátkodása utá ri az
igazgatóságban Pákh Károly, az író Albert
öccse örökébe lépett. Nagy része volt az 1883.
évi XXX. t.-c. alapján intézete részére a fenntartási és beruházási államsegély megszerzésében és Zelenka püspök megértésével a felekezeti és, községi tanárok nyugdíjának előkészítésében. Ez utóbbi törekvése
az 1894. évi
nyugdíjtörvény megalkotásához vezetett. Tanártársainak és egyházának közbizalma az egész
Tiszakerületben, sőt az egyházegyetemeILminden
egyházi s tanúgyi szervezetben vezető helyre
állította s 2 zsinaton is képviselte a tanügyet.
Az Orsz. Evang. Tanáregyesület megvalósulá-
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sában
is nagy
része :volt,
melynek
elnöki
tisztét
is viselte.
Tán az újabb
időben
legtöbbet
fáradozott
az evang. tan ügy felvirágeztatásán
s az evang. tanárság
jó hírneve,
becsülete és jóléte érdekében.
.
Kiváló tanártársai
élén bölcse
volt az életnek és a tudásnak.
Nemcsak
tanított,
h~nem
az életre
nevelt.
Nagyobb
súlyt
helyezett
a
szellem
és a lelki nemesség
nevelésére,
rnint
az aprólékos
tudásra.
Evtizedeken
át járt mint
kormányképviselő
az érettségi
vizsgálatokra
s
tagja volt az Orsz. Közoktatási
Tanácsnak
és
az .Orsz. Közművelödési
Tanácsnak.
A felekezeti és községi középiskolai
igazgatók
között ő
volt az első, akit a tanügyi
kormány
'az V.
fizetési rangosztályba
sorozott.
Nagyarányú
és
kiváló
eredményü
munkásságát
a király és a
kormány
is honorálta.
1898-ban
a Ferenc
József-renddel,
1910-ben
a kir. tanácsosi
CÍmmel tűntették
ki. A tanűgyí kormány
pedig
egészen
az összeomlásig
mint országos
szakfelügyelőt
számos állami és felekezeti
különböző
fokú iskolák
megvizsgálására
küldte
ki. Köztudornású,
hogy az evang. iskolákra
vonatkozó
javaslatát
az utolsó
zsinat
tanügyi
bizottsága
úgy általánosságban,
mint részleteiben
elfogadta.
'De nagy tevékenységet
fejtett ki helyi, iglói
és szepesi
vármegyei
szereplése
mellett
1891
óta ügyvivő
alelnöki
rninöségben
30 éven
át
a Kárpátegyesületben
is. O is azok közé tartozik,akik
elvesztett
iskoláink és kultúregye-I
sületeink . tra~ikum~t
a legközvet1e~ebb
fájdalommal
érezik.
akiknek
vigasztalása
csak
a
Csonkaország
együttérzése
és egyet
akarása
lehet.
.
Mint örömmel értesülünk,
nejével, Jeszenszky
Pál iglói tanár Mathild
nevü leányával
ép testi
és lelki
erőben
élvezi nyugdíjat.
Gyermekeik
nincsenek.
Fischer Miklós főleg mint szervező
és az
evang.
középiskolai
tanári
közszellem et, öntudatot,
egységet
ápoló
pedagógus
lélek
írta
be nevét újabbkori
evangélikus
tanügyünk
történetébe.
A gyászos
trianoni
határokon
keresztül
is meleg szeretettel
és tisztelettel
köszöntjük
őt, amint' nemrégiben
ő is hatalmas
irásos
üdvözlő
szózatot
intézett
a sógora,
Jeszenszky Pál vezérigazgató
által életre
hivott
szép reményü
Iglói Diákszövetséghez
.. , Majd
•. így csak még valahogyan
találkozunk.
Felvidéki.
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Hogy
35 éves
kemény
tanári
munka
után
ment nyugalomba,
senki sem hinné, ha fiatalos
arcát látja. S az életrajzíró
megállapítását,
kinek
el kell árulnia, hogy 1863-ban
született,
legalább
is fejcsóváló
kétkedéssel
fogadja, aki Rátz Lászlót
ismeri. Nem is ilyen adatok összehordása
célunk
most,
mikor
nyugalomba
vonult
evang.
tanügyünk
e kiváló
munkásáról
megemlékezünk,
(ez adatok
megtalálhatók
Hittrich:
.,A budapesti
ev. főg. 100 éve"
c. adatgazdag
müvében); mi a pedagógust
akarjuk
jellemezni.
Magyar és külföldi
egyetemek
elvégzése
után
a gyakorló
főgimnáziumon
át 1890-től müködött
a budapesti
ev. főgimnáziumban.
Böhm Károly
igazgatása
alatt kezdte
s azt a szellemet,
mely
akkor
a gimnáziumban
lengett,
ő később
is

fenntartani
igyekezett.
Mint a mathematika
tanára .Míkola Sándorral
együtt új utakat tört; a
gimnáziumi
oktatást
intenzívebbé
igyekeztek
ők
tenni,
küzdelmek
árán
is amellett
Rátz
gyakorlati
céllal
.Kiizépisholai
Mathematihai
Lapok"
CÍmen ifjúsági
lapot
adott
ki saját
pénzén
anyagi áldozatot
is hozva a szép célért.
Altalában
ő mindíg gondolt
a reális élettel;
kollégái
pénzügyi
szaktekintélyt
láttak benne;
anyagi űgyeikre gondolt akkor, mikor .Formica"
néven
házi takarékegyletet
alapított.
Emellett
az ifjúság ~atyai barátja
s mint ilyen 17 éven
át vezeti s lendíti fel a főgimnáziumi
Dal- és

Zeneegyesületet

-

kottakőnyvtárát

megalapítja

munkájának
értékét
talán cikkíró
állapíthatja meg leginkább,
ki nem sokkal utána közel
10 évig munkálkodott
hasonló
körben.
Még
egy müködését
is említsük
meg.
Mint
kűlföldet
járt széles. látókörü
pedagógus
növendékeit
minél műveltebb é akarta
tenni,
azért

Fischer

Miklós .

tanulmányi
kirándulásokat
szeruezeti.: Ezek
révén tanítványai
hazánk
és a kül~'öld, főleg
Olaszország
jellemző
helyeit
megismerhették;
iskolájának
pedig nem kis díszére
vált a nyújtott előny.
'
,
Mint a gimn.
1909-1914.
évek közti igaz- '
gatója
is kiváló munkát végzett,
itt is oldala
mellé
állított
mint kezdő
tanárt.
Az irodát.
praktikus
érzékkel
újjászervezte.
A tanítás
egységesebbé tételére ú. n. mintaórákat tartott,
maga is példát
mutatván a fiatalabbaknak,
az
ilyen bemutató óra erényeiből
és hibáiból
is
több
volt a tanulság,
mint bármilyen
alapos
médszeres értekezletböl : az íly órát követő
megbeszélés
gyümölcsöző
volt. Végül rendszeresen tartott vetítőelőadásokal
irodalmi
s egyéb
tárgykörből
; ebben nagy segitsége volt Perényi
Adolf, 1. ker. főg. tanár, ki meseelőadásokat
ren-
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dezett, de szívesen szolgáltak a fiatal kellégak
is a nemes cél érdekében. S ha valakinek,
úgy neki kőszőnhetek személyesen is legtöbbet :
igazgatói adminisztráció,
vetítő előadások ren-.
dezése hatottak rám; de ő mint felettes a kezdő
tanárt is támogatta: szigorű kritikával jelölte
ki az útat, melyen tanításában járnia kell.
Sajnos, rövid öt évi igazgatóság után lemondott, elkedvetlenedéséhez
egészségi állapota is
hozzájárult, - s amit kevesen tettek volna,
meg: újra lelkes tanár volt nyugalombavonulásáig. Egyháza "tiszteletbeli igazgató" címmel
jutalmazta értékes működése csekély elismeréseül. Férfias elhatározással mondott másodszor is búcsút hivatalának most, mikor életereje
teljében nyugalomba vonúlt. Illetve' ez anyugalom csak a tanításra vonatkozik: mint az

I adásul

az új n.emzedéknek keményen megállja.
A vanyolai (Veszprémm.) evang. tanítólak
1856 jan. 22-ikén egy vérbeli és lélekbeli
evangélikus tanítót adott egyházunknak. Edes-.
atyja lelkésznek szánta s ezért a győri algimnázium elvégzése után a soproni evang. líceum
V-ik osztályába adta fel. A fiú azonban min.denáron tanító kivánt lenni s az apa akarata
kénytelen volt meghódolni
fia erős hajlama
előtt s a .következö évben már ÍJ. soproni evang.
tanítóképző növendéke lett.
Jobaházai és győrújfalui tanítóskodása (18751887) után a győri evang. gyülekezet figyelme
fordult az ifjú tanító felé s 1887-ben tanítójává
választotta. Itt fejtette ,ki azután egyre izmosodó
erővel a nevelésügy
terén azt a sokoldalú de minden részletben egész embert, teljes férfit
bizonyító - munkásságot, mely nemcsak evan-

Rátz László.

Benedek Vince.

országos nyugdíjügyi bizottság, azonkívül számos egyházi bizottság tagja munkálkodik, pedagógiai tanácsokkal támogatja egyházunk fejlődő intézményeit, így a Luther-otthont, Veres
Pálné-intézetet,
Reméljük, még' soká fogjuk
böcs tanácsait követhetni egyházunk javára.
[Budapest.]
Dr. Böhm Dezső.

gélikus egyházunkban, hanem az egész ország
tanítósága
körében tiszteletet adó, előkelő
helyet biztosított s~ámára, akit maga Péterly
Sándor is a legelsok közé sorozott.

Benedek Vince.
A szó igaz értelmében vett evangélikus tanitó
eszményét- idézem először lelkem elé, amidőn
az érdemes tanítói munkájának 50-ik éve kűszöbén nyugalomba vonult Benedek
Vince
evang. igazgató-tanítóról
emlékezem meg a
"Luther-Naptár"
hasábjain. Bátran tehetem
ezt, mert Benedek Vince ezt a mértéket
példa-

Benedek Vincét azok közé a szerenesés pedagógusok közé sorolhatjuk, akik képzettségük
mellett első sorban is a született egyéniségük,
meleg szivük, a jóságot sugárzó nemes kedélyük,
természetesen finom jó modoruk, belső műveltségük,
szorgalmuk és szívós
kötelességtudásuk
tesz. tulajdonképen "jó tanitó"-vá.
Hogy az ilyen lélek jó evangélikus tanító volt,
akinél a, "vallás" nem csak tantárgyszámba
ment, hanem mint az egyéniségből kisugárzó
eleven erő nyilatkozott meg, az magától értetödik, Ebből következett azután az is, hogy
)
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evang. egyházunknak zminden jó ügyét lelkes
szeretettel és nemes buzgalommal felkarolta.
Mint jeles pedagógiai iróról kitüntetett pályamunkái, szaklapokban megjelent cikkei, a "Tanügyi Ertesítő" szerkesztése
stb. stb. tesznek
bizonyságot. Különösen életbevágó kérdést tárgyal "Az elemi népiskola és középiskola kapcsolaia" c., a VL egyet. tanítókongresszuson
nagy elismeréssel fogadott munkája.
Mélyreható gyakorlati tanítói s elméleti pedagógiai rnunkássága mellett ember volt a talpán
mindenütt, ahol a fanügy és fanitóság
érdehébeti szeruezhedni, munkálkodni
kellett. '
Evang. egyházunk különböző bizottságai, tanítóegyesülete, az egyetemes tanítói kongresszus
ügye, Eötvös-alap, a Magyar Tud .. Akadémia
Wodiáner-bizottsága, a Győrvidéki Alt. Tanító-

egyesület stb. stb. tesznek erről bizonyságot.
A bizalom és elismerés mindenütt a vezető
állás okba juttatta s mindenütt kijárt neki a
méltó tisztelet, melyek közül a sok mellett a
Magyar Tudományos
Akadémia
által a Wodianer-dijjal
való kítűntetését.
emeljük ki.
Evang. egyházunknak ez a kiváló munkása
1925 szept, "l-jén apai és hitvesi szerető szivén
esett mély sebbel ment a ,nyugalomba. Azzal a
szívbeli óhajtással fejezzük be alkalmi megernlékezésünket, hogy az evangélikus és hazai
tanügyünk ez érdemes munkása, ha most pályája
végén elmélázva a multakon körültekint, lássa
meg a megmaradó nyereséget is, amit munkája
hozott, szemben azzal, amit elveszitett. Mert
egyedül ez adhat nekünk megnyugvást és erőt
a sírig földi kereszthordozásunkban.
-i-s.
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Az ésszerűen 'helyes táplálkozásról.
-

Irta: LeitnerJózsef

A mai ember életmódjában a szertelenségek felé hajlik. Ilyen szertelenség mutatkozik sok ember táplálkozásában is. Ezért helyénvalónak tartjuk,
hogy a tudományerrevonatkozó
kutatásainak eredményein alapuló helyes
táplálkozásról e. helyen megemlékezzünk.
Az ember testében állandó lassú
égés folyik. E folyamat kőzben hő
fejlődik s anyagok- használódnak fel,
melyeket pótolni kell, Az anyagok
ezen utánpótlását táplálkozásnak nevezzük. Az ember testében szereplő
vegyületekben előforduló legfontosabb
elemek: a szén, nitrogén, oxigen,
hidrogén. Ezek által alkotott vegyületek szenvednek változást a lassú
égés folyamata kőzben. Ezeket s még
néhány elemet, amit itt nem említünk,
kell a tápláló
anyagoknak a szervezetbe hozniok. A tápláló
anyagokat a
a táplálékole
tartalmazzák.
Nézzük
tehát, melyek a tápláló
anyagok s
azután vizsgáljuk, mily mértékben tartalmazzák azokat az egyes táplálékok.
A legfontosabb tápláló anyagok:
1. Fehérjék. Ilyenek az albumin a
húsban, tojásban, fibrin a' vérben,
kazein a tejben, sajtban, legumín a
hüvelyes veteményekben, sikér a gabonában, 2. Szénhidrátok,
~) Kernényítő [burgonyában, lisztben), b) cukor
a gyümölcsben stb. 3. Zsír. Húsban,
részint növényekben (olaj).

tanár. -

Ezeken kívűl szűksége van a szervezetnek vízre, mellyel együtt a benne
oldott ásványi sókat is felhasználjuk.
Az ásványvilágból pusztán a konyhasót használja fel az ember táplálkozásra,

'

Nézzük most, hogy az egyes táplálékok, hús, tojás, liszt stb. milyer
mértékben tartalmazzák a fenti tápláló
anyagokat.
Természetesen
itt csak
egynéhány legfontosabbat ismertetünk.
.100 gr. rozslisztben van 73'80 gr.
keményítő, 12'58 %. víz, 9'62 gr. fehérje, 1'44 gr. zsír, 1'17 gr. sók, 1'31
gr. cellulose.
100 gr. tejben van .87'50 gr. víz,
3'5 gr. fehérje, 3'6 gr. zsír, 4'6 gr.
cukor, 0'8 gr. savak.
100 gr. gyümölcsben van 80'5 gr.
víz, 15 gr. keményítő, 0'5 gr: fehérje,
4 gr. cukor.
100 gr. tyúktojásban
75 gr. víz,
13 gr. fehérje, 11 gr. zsír, 1 gr. savak.
100 g~ nyershúsban (ökör) 72'5 gr.
víz, 20 gr. fehérje, 6'5 gr. zsír, 1 gr.
savak.
A vizsgálatok kimutatták, hogy egy
közepes munkát végző embernek naponta 500 gr. szénhidrátra, 100 gr.
zsírra, 130 gr. fehérjére, 20 gr. sóra
s 2000 gr. vízre van szűksége, tehát
annyi táplálékot kell magához vennie,
hogy az emésztő szervek belőle a
megjelölt mennyiségű tápláló
anyagokat ki tudjuk választani. Csak arra

I
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/

kell ügyell!i,hogy
a tápláló
anyagok tehetjük s hiányuk betegségre vezeta táplálékban
oly alakban' legyenek het, sőt az embert el lS pusztíthatja.
meg, hogy azok táplálkozási
szer- Az A vitamin hiánya okozza az anvünkben
mcgemészthetök
legyenek. golkórt. Ezt a vitamint tartalmazza pl. ,
Az ember a táplálékkal szervezetébe
a csukamájolaj, azért használják eredjutott tápanyagok összes mennyisé gét ményesen ,az angolkór ellen. A B
nem tudja felhasználni.
Igy pl. a fe- vitamin hiánya okozza
a beri-beri '
hérje egy része már a bélcsatornában
betegséget, a C vitamin hiánya pedig
elpusztul, úgy hogy kevesebb fehérje a skorbutot [sűlyt]. 'Ezt a betegséget
kerül felszivódásra,
mint amennyit a különösen oly hajósok kapták meg,
táplálékkal felvettünk.
akik hosszabb időn át csak konzerAz ember
táplálkozásaban
.nagy vekkel táplálkoz tak. A D vitaminnak
szerepet :játszanak még az Ú. n, Iű- a növekedésnél van szerepe.
szerek (paprika, mustár, kapor, bors,
Ami most magát a táplálkozást
majoranna, ecet stb.). Ezeknek nincs illeti, a leghelyesebb, ha a természet
tápláló
erejük, jelentőségük abban áll, által nyújtott
táplálékokat
vegyest
hogy használatukkal ételeinket izlete- Iogyasztjuk.
A fehérjéket, mint feriti
sebbe, változatosabbakká
tehetjük s kimutatásból kitünik, főleg állati anyahogy a szagló és izlelő idegre hatva, gokkal, hússal, tojással stb. juttatjuk
az emésztő nedvet szolgáltató míri- szervezetűnkbe,
a' szénhidrátokat
nőgyeket müködésre indítják, ill. azok vényi táplálékkal.
Ha csak az állat- '
müködését fokozzák. A füszerek hasz- világból származó
tápanyaggal.
pl.
nálaja tehát indokolt, csak kellő mér- hússal akarnók a szűkséges tápanyatékben
kell használnunk,'
mert az gokat, tehát a szénhidrátokat
is felerősen fűszerezett
ételek az egész-j venni, akkor ebből. oly mennyiséget
ségre ártalmasak.
,
kellene elfogyasztani,
amit szervezeEzeken kívűl vesznek az emberek tünk feldolgozni képtelen volna. Vimagukba még olyan anyagokat
is, szont, ha tisztán növényi anyagokból
melyek az életfenntartáshoz
egyálta- akarnók a szűkséges "fehérjét és zsírt
lában nem szűkségesek,
sőt gyakran felvenni, akkor ezekből kelle ge túlkárcsak. Használatuk azzal magyaráz- sokat ennünk s így feleslegesen sok
ható, hogy élvezésük bizonyos kelle- szénhidrátot juttatnánk testünkbe. Az
mes 'érzést vált ki. Ilyenek az Ú. n. ember egész szervezete, fogazata stb,
élvezeti cikkek:' tea, kakaó, kávé, mindenesetre
tehát hus- és növényszeszes italok (bor, sör, pálinka) stb. evésre van berendezve s azért a IlegTeának, kávénak tápláló értéke nincs, helyesebb, ha a természet útmutatását
legfeljebb a hozzákevert
tej nek, eu- követjük s asztalunkon úgy az állati,
\kornak. A teában levő thein, a kávé- mint a növényi eledeleket szerepelban levő coffein, a kakaóban a theo- tetjük.
Ilyen táplálkozás
méllett
a
bromin, Ú. n. alkaloidák
ingerlőleg vitaminhiány által okozott betegségekhatnak az idegrendszerre
és a szívre től sem kell tartanunk, mert a tapaszs nagyobb mértékű élvezésük ideges- tálat is megmutatta, hogya szokásban
séget, szívdobogást idéznek elő. Ezek- lévő rendes táplálkozás mellett az emnél sokkal veszedelmesebbek 'a szeszes berek nell! kapták meg ezeket a betegitalok élvezése. Ezeknek káros, rom- ségeket. Óvakodjunk tehát a túlságoboló hatása közismert,
úgy hogy itt san egyoldalú táplálkozástóI. Kűlőnőnem foglalkozunk velük bővebben. . sen káros a túlságos sok húsevés. Főleg
A legújabb kutatások felfedezték az régebben,
de még ma is, túlbecsűlik
Ú. n. vitaminok
nagy jelentöségét.
a fehérjetartalmú
tápanyagok,
kűlőMegkülönböztetnek
A, :E, C és D. nösen a húsnak, ielentöségét.
Pedig ez
vitamint. A vitaminokat tisztán elő- ellen a felfogás ellen szól az ernber
állítani még nem sikerűlt, vegyi össze- fejlődé se kutatóinak azon megállapítása
tételüket nem ismerjük, csak hatásuk is, hogy az ember eredetileg növényevő
wulja el létezésűket. A tökéletes táp- volt s csak azután későbben kezdte
lálékból kivonhatjuk, benne tönkre- a húst táplálékul
felhasználni.
Sok
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betegség, reuma, csúz, podagra stb. melyek között főleg a gyümölcsök
oka a túlságos húsevés.
szerepelnek mint táplálékok, nyersen
A kizárólagos növényi eledellel való élvezendök,
az állati eredetű anyagok
táplálkozás szintén helytelen. Az em- kőzűl csak tejet és tojást engedélyez
ber szervezete, amint már mondottuk, s ezek is csak nyersen ehetök, Ezeknincs a kizárólagos növényevésre be- ből az anyagokból is csak a legmínirendezve. Ha vizsgáljuk a növényevő málisabbat szabad enni, egynéhány
állatok bélcsatornáját. látjuk, hogy az alma, egy kis darab vajaskenyér, egy
rendkívül hosszú, mert az ilyen állat- pohár tej naponként elegendő Biosérdy
nak rendkívül
nagymennyiségű
táplá- szerint, Azt hiszem nem kell józan
léket kell felvenni a tápanyagban gondolkodású ember előtt sokat bizoszegény növényi anyagokból. Az ember nyítani e tan tarthatatlanságát s nem-·
bélcsatornája sokkal rövidebb,
sem- sokára valószínűleg a mult kuriozitásaí
hogy annyi növényi táplálékot tudjon közé kerül ez a képtelen életmód,
befogadni, amennyi a szűkséges
táp- mely már több ember halálát okozta.
anyagokat tartalmazza.
Felmerülhet most már ezzel kapMindezekből
világos tehát, hogy csolatban az a kérdés, mennyi is hát
leghelyesebben járunk el, ha ételeinket az a táplálékmennyiség, amelyet naúgy az állat- mint növényvilágból ponként el kell fogyasztani, hogy tesvesszük, még pedig olyan arányban, tünk, lelkünk épségben maradjon?
hogy kisebbik részét, kb. 1/s-át az Erre a kérdésre nem lehet általános an
állati, nagyobbik részét, kb. 2/3-át a érvényes számszerű pontos feleletet
növényi ételek képezzék.
adni. Változik ez kor, foglalkozás stb.
Az ember táplálkozása általában szerint. Tény az, hogy az emberek
különféle tényezőktől függ, Fűgg első-I általában sokkal többet esznek, mint
sorban a földrajzi kőrnyezettöl.
A amennyire testüknek tényleg szűksége
sarkvidék embere főleg hússal, a forró- volna. Sajnos, mi magyarok is azok
égövi főleg növényi. anyagokkal. a közé tartozunk, akik szerétnek nagyon
mérsékelt égöv embere pedig vegyest is bőségesen táplálkozni. Gondoljunk
hússal és növényi termékekkel táplál- csak e-&ylakodalomra, milyen hihekozik. Ez utóbbihoz tartozunk mi is, tetlen mennyiségű ételt és italt fogyasztehát hazánk földrajzi
helyzete is a tanak ilyenkor el, Az ember nem
vegyes táplálkozásra utal.
azért él, hogy egyék, hanem azért
:;;Befolyásolják az ember táplálkozását eszik, hogy éljen! mily sokan feledbizonyos vallási törvények [pl. a zsidók keznek meg erről, Itt is a legjobb
nem esznek disznóhust, a bőjt a katho- tanácsadó
maga a természet.
Ha
likusoknál stb.] vagy pedig egyes tanok, nagyon ;ih'~s a gyomrunk, akkor fáj.
mint pl. a vegetarianizmus, melynek Ne engedjük ennyire jutni, mert a
hívei kizárólag
növényekkel
táplál- tulságos éhezés ártalmas a szarvezetkoznak. Ez utóbbinak káros volta fen- nek. Viszont ha nagyon megtöltjük
tiekből kitünik. Bár a legtöbb vegetaria- gyomrunkat, az is kellemetlen' érzést
nus csak az állat életének kioltása által vált ki, az is ártalmas. Inkább többnyert állati táplálékot mellőzi s egye- ször együnk, de ne terheljük m~g
bekkel, tejjel, tojással él, ezekkel ele- túlságosan gyomrunkat. Az .étkezési
gendő fehérjét felvéve, nem mutat- időket pontosan tartsuk be. Esté legkeznak annyira a vegetariánus életmód alább 2 órával lefekvés előtt vacsokáros következményei.
'rázzunk.
'
Itt kell megemlékeznűnk
a bicsérdizA legfőbb elvünk legyen a táplálmusról, amelyről napjainkban annyit kozásban a mériéhleiesség. Azok az
hallunk. Ez a tan nem objektív ter- emberek, akik nagyon magas életkort
mészetmegfigyelésen
alapuló tények értek el, általában mértékletesek volsegitségével, hanem spekulatív, filo- tak. Legyünk mi is olyanok s akkor
zóíiai úton akarja a helyes táplálkozás nyugodtan nézhetűnk
az öregkor elé,
szabályait megállapítani. Néhány na- nem fogja azt mindeníéle,
a helytelen
pos, sőt hetes bőjtőket kiván; kenyéren táplálkozásból eredő betegség kellekívül az összes növényi anyagok, I metlenné és terhessé tenni.
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Anyám.
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A "Luther-Naptár"

pályázatán

jutalmat

nyert költemény.

Jelige:

Mater Dolorosa.

Átélt küzdelmes, hosszú életet,
Oy6tr6d6tt, amennyit csak lehet.
Nyomor, ínség, gyász, bánat alatt
A sziue csakhogy meg nem szakadt.

H6si-halált én sohse láttam,
De láttam 6t eltávoztában:
Bátran nézve halállal szembe,
Ima szárnyán szállt el a lelke.

Nehéz volt végig élete sora,
nem ismert soha.
Még az 6r6m(Jf se ismerte ...
6h, a sors 6t nagyon megverte !

Uram, bocsásd meg minden vétkem,
Melyek miatt annyit sirt értem!
Ne ródd fel sok-sok gyarlóságom,
Melyek miatt maga 1Jl , utálom.

Mennyit fáradt, verejtékezett ...
Sírt, tart tovább - és nem vétkezett.
Zúgolódqs nem j6tt ajkir6l:
.Él az Ur!" hitte, tudta jól.

Nézd az Ö nagy torhetten hitét,
Fájdalommal rakott életét
S ha nálad annak van érdeme:
Büneimet t6r6ld el vele!

Megt6rve, roskadtan a teste
Már csak a nyugalmat kereste .
•E világ nem adott és nem ad:
Istennél várom - jutalmamat."

f!nyám, anyám, édes ;6 Anyám!
Aidott lelked küldje, adja rám,
Ami után szívem úgy eped:
A megnyugvást, az enyhutetett

Boldogságot'

*

*

~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~
Zombai Adám.

'Ébresztés és ébredés jelei egyházunkban.
Új rovatot nyitunk meg a fentebbi címen a
"Luther-Naptár"-ban. Nemcsak a magunk megjegyzéseit kivánjuk idefoglalni, hanem módot
akarunk nyújta ni mindazoknak, akik a címbe
foglalt óhajt lelkükön hordják, hogy adjanak
tudtunkra minden olyan jelet, amelyben egyházunk belső életére vonatkozólag a teljes és
igaz szentírási értelemben vett megüihodás,
vagy arra irányuló komoly törekvés tüneteit
veszik észre. Lehet az ilyen dolog önmagában
apróság, a világ előtt látszólag semmit mondó,
vagy félreértett és kellőképen meg nem becsült
jelenség, de sok ilyen lekicsinyléssei, vagy
gúnnyal elvetett követ a nagy 'építő Mesternek, Jézusnak szeme az országának építéséhez
alkalmasnak lát.
Viszont bizony találkozunk olyan alkalmi
káprázatokkal.
melyek port hintenek az emberek szemébe, amely vibrálás egy-egy pillanatra egyes ünnepi látszatokban, tetszetős forrnaságokban, világgá kürtölésekben és sugalmazásokban villanást azt hiteti el, mintha
csakugyan olyan nagy volna az istenfélelem,
valóság a keresztyén élet, komoly és mély az
egyháziasság. Csak egy kis szürke, előre nem
hirdetett, közönséges próbanap kell hozzá, hogy
a lepleket valami gyenge szellő is széttépje,
rongyokként szanaszét hordja s a tapasztalati
valóság azt mutassa, amit AII!ós próféta látott
a bétheli ünnepek mögőtt. [Amós 3, 12-15.}
A megmenekülhetésünk ösvényein járásról
legyen tehát szó ezen a helyen, a jelekről,
amiket a lélek ihletése avat e világ szerinti
gyengeségük, észrevétlenségük mellett is evangélikus egyházunk egészének krisztusi életre
ébredése hatalmas eszközévé, amelyekben az
erőtlenségek által az Ur ereje működík
s az
építő munkája végeztetik el.
Ilyen jelenségekről folyó évi Naptárunkban
ő

ő

külön-külön több cikkben is volt már szó. Ez
alkalommal e helyen a következökröl
legyen
még emlékezés.
A kereszlyénség erőinek gyakorlati
vényesülése a világban.

ér-

A mai összebogozott, zilált, zavaros világhelyzetben az egyetlen oldó probléma csak az
lehet, vajjon a keresztyénségnek van-e ma és
egyre izmosodva lesz-e a közel jövőben annyi
ereje, hogy legalább is döntő súllyal tudjon
változtatui a világcsődbe jutott állapoton s a
gyakorlati életbe a legkülönbözőbb vonatkozásokban képes-e belevinni a keresztyénségnek
gyógyító, szabadító tényezőit úgy, hogy anagy
beteg jelentékeny
mértékben
a gyógyulás
stádiumába jusson. Maga Krisztus képes erre,
mert meg van írva: "addig kell néki uralkodnia, mignem ellenségeit mind lábai alá veti"
(1. Kor. 15, 25), hogy "végül az Isten legyen
minden mindenben" (1. Kor. 15, 28). A végső
dolgokra vonatkozóan ez tehát bizonyos; most
csak az a kérdés, hogy a jelennek egyházi
közösségeiben az emberek, különösképen a
döntő tényezők élettartalmában
és hatásaiban
van-e s egyre jobban lesz-e nem a külszinlátszat szerint, hanem valóban annyi keresztyén
erő és élettartalom, hogy a yilághelyzet legalább is tűrhetövé
váljék és Azsiából, Aírikából a pogányok ne kiabálhassák át hozzánk
íoggal a gúnyos kérdést: "Ti vagytok hát a
keresztyének ?"
A "Keresztyén
Élet- és Mqnkaközösség",
amelynek a múlt év augusztus havában Stockholmban tartott világkonferenciájáról
már a
műlt évi Luther-Naptár"-ban' megemlékeztünk
(1. 133. old.). azt mondja erre, hogy szembeszáll
a nehézségekkel és megkezdi a munkát. Már
az akarás, a megindulás is sokat jelent e téren:
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Beleszólni ma a világ nagy bajába Krisztus jláSnak, simításnak még mindrg van helye; dc
szavával, cselekedni ma az
igazsága alapján az eredeti őntésnek meg kell maradnia. A Ielaaz
szeretetével, oly dolog, amit csak maga dat óriási nehézsége magától értetődővé és szűka krisztusi lélek indíthat el és vihet diadalra. ségesse teszi a hozzáértő, igazságos és tárgyilagos,
Segíteni a politikai-, társadalmi-, osztályhatalmi-, megértő birálatot. Ebből azonban nem az követgazdasági életből származó ezernyi ezer viszás- kezik, hogy egyes szakértő tudósoknak egyes heságon és testi-lelki nyomorúságon a krisztusi Iyekre vonatkozó jogos kritikája és kifogása miatt
igazság és szeretet lelkével úgy, hogy ez ne most már a jeles íordítót nagy művével önmagára
legyen a földi hatalmi viszonyoknak erőrnér- hagyjuk, hogy a jelen közönye és elfogultsága
kőzése, tusakodó pártharc a, hanem az evan- az észrevétlenség ködében felejtve egy későbbi
géliomi belmissziói munkának az egész világra nemzedék szakértő kutatójára hagyja annak
kiterjedő központi megszervezése a nagy fel- kiásását, hogy minő nagy értékek ~is voltak
adatra alkalmas, kiképzett egyéniségekkel : ime egykor Dr. Masznyik
Endre Ujtestamentum
ez a kitűzött feladat. Olyan egységesen meg- fordításában. Az az egy bizonyos, 'hogy a mai
szervezett evangéliorní missziói munkáról van időnek magyar nyelvén az olvasó lelkébe legszó; melynek a gyakorlati életben megnyilvánuló jobban beleülő, tehát legsikerültebb
magyar
eredményei kényszerítőleg lépnek fel első sor- Ujtestamentom fordítás ezidőszerint az összesek.
ban is abban az irányban, hogy egyetemesség- között a Dr. Masznyik Endréé.
ben az állami élet tömegerkölcstana
több vonatkozásban homlokegyenest ellenkezés ben ne
álljon Jézus Krisztus evangéliorna erkölcsi eszméivel. Emberfölötti feladat ez; enélkül azonban az európai-amerikai
kultúrvilágra
nincs
menekvés, tehát végbe kell mennie. A Luther
reformációja
alapján
álló keresztyénségnek
1923 augusztus havában Eisenachban
tartott
világkonferenciája
óta az ott megindított világszervezkedést tekintettem elvi alapjánál fogva
első sorban is hivatottnak arra, hogy a fentebb jelzett egyetemes belmissziói világfeladat munkáját
központi intézésse] megkezdje. A szilárd hitelvben ugyanis itt látom legerősebb biztosítékát annak, hogy a gyakorlati életre ható fentebb jelzett
krisztuslelkű
munka ennek irányításával mehetne . leginkább végbe a napi politika bizony
sokszor szennyes-áradatába
való belemerülés
és ebben az elbukás veszedelme nélkül. Ma
még csak itt az elveknél. az elméleteknél tartunk; de a jelek arra mutatnak, hogy eljő majd
a tettek embere is, a férfiú a Krisztus szellemében.
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Endre Újtestamentumfordítása.

Nagy cselekedet
az, amit Dr. Masznyik
Endre, a jelenleg szünetelö pozsonyi egyetemes
evang. theológiai akadémia volt igazgatója, evangélikus egyházunk közőnségével
szemben, végzett. Kezébe adta a saját kiadásában az Ujtestamentumot egyöntetű eredeti fordításában a
Dr. Masznyik Endre, "Új téstamentom"
jelennek élő irodalmi nyelvén, olyan formában,
fordításának befejezésekor,
hogy a versek jelzése mellett is a szöveg minden értelmi megakasztás és megzavarás Uc;;'~· ~"~~;;.a_
egyfolytában könnyen olvasható. Na
' ikus egyházunknak
csak örÖme és
hogy nem szavakat, nem szós e
et e _ tény. E megállapításnál
idegenül hangzó - kifejezés el,
hanem
szabad megállanunk. Vélerné~z ered.eti s.~öve!{.legbenső.b· ~éb~T.I
k,~
~!p, zen,~.
atalos ~.gyh~zu?-knak kellene
IgyekSZIk tozsgyokeres szrn gyars<í.~
dnflbslfftdmVa
egfelelo modro!, hogy ez az
nünket bevinni. Különleges é'
hogy keves uj.urJjfe~ment
-Iordítás evangélikus egyhászóval, tömören, világosan éS~' ya,6s~ tudja zunkban ..átial',. sságban használatba jövő közkifejezni a lényeget. Nagyon-nag
,so~eryeq::
i"fi'cs~Iegye ....,.A. jeles fordító semmiesetre sem
valóságos mester abban, hogy - u y. Ql;).djuJ?zárk·...:. e: az elől, hogy Uitestamentorn-Iorfején találja a szeget. Olyan öntöt műhöz
ításan1ík első kiadásán egyes helyekre vohasonlít ez az alkőtás, melynek any<,\gaa formán natkozóan még javításokat tegyen, A legterkeresztűl alakul egységes egésszé. Igy ment át mészetesebb módja a dolognak az lenne, ha
az Ujiestamentum eredeti szövege s abban annak egyházunk hivatalosan bizna meg esetleg két
benső ér.telme Dr. Masznyik
Endre lelkén szaktudóst. kik az új fordítást tudományos és
keresztül egységes, eredeti öntésű magyar for- gyakorlati nézőpontból
átvizsgálnák és Dr.
mába. Természetesen az öntés után a csiszo- Masznyik Endréuel egyetértően a kellő javí~.
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tásokat eszközölnek.
Természetesen ez a revizió csak addig a határig terjedhetne,
ahol
még nem veszélyeztethetné
a fordítás egységesegyéni
jelleg ének eredeti. nagy értékét.
Igy lehetne a mai" követelményeknek
teljesen
megfelelő, általánosan
használatba hozott jó
Ujtestámentom-fordításunk.
HL volna a jó alkalom arra is, hogy magyarhoni evang. egyházunk maga vegye kezébe a magyar Biblia
kiadásának és terjesztésének ügyét is. Tudom,
hogy az első ellenvetés erre a szűkséges soksok pénz emlegetése. Nem, ehhez is először
csak lélek s abból fakadó akarás kell, és ha
ez megvan. a többi azután következik, még
pedig - magától.
Addig is melegen ajánljuk Dr. Masznyik
Endre Újtestamentum fordítását híveink figyelmébe. Abibliaolvasás
megkedveltetésére
na-

tekben fénylő" a hiterejének, a valódi keresztyénségnek cselekedetekben,
a segítő szeretetben megnyilatkozó
áldott munkája végzésére
ad szakavatottan képző helyet a győri ev.'
gyülekezet. Nemcsak általános ev. egyházi,
hanem különleges
magyar
nézőpontból
is
örülhetünk ennek a kezdeményezésnek,
mert \
a győri gyülekezetünk levegőjét alkalmasnak
tartjuk arra, hogy megfelelő lelkületű magyar
nőkkel is nagyobb arányban meg tudja kedveltetni a diakonissza hivatást, amint az eddig
történhetett.
Pedig sok-sok magyar gyülekezetünk állapota vár egy-egy Krisztus gyönyörüséges
igáját az ő lelke által könnyen hordozó diakonisszára.

Otthont a lelkiisme1et nevelésének!
Otthont a lelkek jövendő pásztorainak!
Megcáfolhatlan'tételként
él már
a köztudatban, hogy sorsunk egyházban, hazában egyaránt a most '
r felnövekvő, jövendő nemzedéktől
függ. Ennek megérzése ezidőszerint két nevezetes mozgalmat tett
egyházunk első rangú feladatává.
Az egyik az evang. középiskoláinkban ,felnövekvő
ifjúság ügye;
A középiskolákból
kerülnek ki a
főiskolákon
át közéletünk
jövendő irányítói:
szinte döntő
súly esik tehát az állami, egyházi,
társadalmi
életben
arra, hogy
milyen a maga eg~szében nemze~tünk intelligenciája. E nézőpontból a fennálló bajokra kell első
sorban is tekintetünket vetnünk.
A legutóbbi
időszak anyagias
szelleme a tömegélet követelményeivel szemben elhanyagolta
a ,.nevelésben
az egyéni benső
értekek felszinre hozását és jellembeli kiművelését,
aminek azután maga a kőzősség látta a kárát
a gépemberek
által támasztott
rettenetes veszedelmekben.

H

, Borhidai Miklós gályarab
gyon alkalmas ez a könyv.
és ébredésnek
egyik jelét
műben
is.

A Soproni
Evang.
Liceumi
Diákszövetség
(a soproni líceum
[reálgimnázium], volt növendékeinek és jóakaró barátainak
egyesülete) már
egy évtizeddel
előbb felismerve a háború
bármilyen kimenetele esetén is fennálló új
nevelési feladatot, a soproni ev. líceum mellé
felállitandó
Diákotthonban
az evangéliom
pedagógiája szellemében az egyéniség nevelésére alkalmas intézményt
óhajt létesíteni,
melynek alfája és omegája
a lelkiismeretességre, kötelességtudásranevelés.
A céltudatos
tervnek lényege: a megfelelő
különböző útakon és módokon a feltételeknek, az okoknak
biztosítása, melyek a kivánt nevelési eredményt a szűkséges
belmissziói eszközökkel
'előhozzák. Legutóbb nagyobbarányú
országos
gyüjtési akciót indított meg e célból a Soproni
Evang. Líceumi Díákseövetség.
Jövendőnkről
van szó I Aki csak sejti is ezt, ebben az
ügyben azért az félre nem állhat!

emléktáblája

Rá baszentandráson.
Az ébresztésnek
látom ebben a

Diakonisszaképz,? .~ntézet alapítása
Gy.orott.
A pozsonyi ev. diakonissza-anyaházunkat
magyarhonievangélik1,ls
egyházunk egyelőre
elveszítette. Ime az Ur kegyelme kiván helyébe állítani többet is. Hivatalos egyházi
részről a nemes győri evang .. gyülekezetben
indúlt meg a kezdeményezés Szeretetházában
egész magyarhoni egyetemes egyházunk számára diakonisszaképző
intézet
alapítására.
Hatalmas
ébresztő
és ébredest
igérő jel
az a "Felhívás", amit ez ügyben a győri
gyülekezet nevében Pálmai Lajos györi evangélikus lelkész, mint a Szeretetház igazgatója
kiadott. Az evangéliom világosságának a tet-

I

Ennek a mozgalomnak a legközelebbi'rokona
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mint' vészjelzésre
okvetlenül
szűkség
volt
rájuk, Nézetem szerint a hatásuk sem fog
elmaradni;
mert sokan erőt látva ebben az
önérzetes talpraállásban majd mégis csak felfigy,elnek, A megdöbbenö
benső felfigyelés
pedig rendesen a lelkiismeret útjára vezet.

az a másik, mely a soproni ev, theol. fakultással kapcsolatban
a Theolágusoh
Otthonát
kivánja
minél előbb felépíteni,
Ennek a két
tervnek a helyes felfogás alapján - ha nem
is külsö szervezet szerint - de bensőleg kapcsolatban kell állani egymással. A középiskola
mellé állítandó s az egyéniség nevelésére
szolgáló intézménynek ugyanis egyik főfeladata,
hogy a serdülő lelkekben a legbensőbb személyiség karakterét felismerve, a 'maga hatásaival az egyeseket odavigye, . ahol majd a
maguk helyén mint talpig férfiak s mint talpig
magyarok a sírig helyt állhatnak. Mint határozottan evangéliomi szellemű nevelőintézetnek, a Diákotthonnak
különösképen
azokra
a serdülő lelkekre kell különös gondot fordítania
megfelelő irányítássa!,
akik benső
természetiiknél
fogva az evangéliorni lelkipásztori hivatásra alkalmasak. A Theológusok
Otthonának azután az a feladata, hogy az ev.
lelkipásztori elhivatásra készülő theológusoknak megfelelő elhelyezést biztosítva lelki erősbítést
nyújtson
a lelkipásztori
hivatalban
Krisztus igájának hordozására,
Mindakét tervezett
intézményt imádkozó
lélekkel ajánljuk híveink figyelmébe evangélikus egyházunk és magyar hazánk megúihodásának, feltámadásának szolgálatára,

A gályarabok üzenete.

A gálya rabságba hurcolás és az onnét történt kiszabadítás
2S0-ik évfordulóját ülte meg
az elmult esztendőben
egyházunk. Ez alkaIommal nagy dolgokat üzentek bele a gálya\
rabok ebbe a mi konjunktúrás,
megalkuvó,
eszményeket lekicsinylő, sokat ünneplő, de
keveset cselekvő világunk ba, Először' is azt
űzenik, hogy: "bizony mi nemcsak a dicsőitő
himnuszokat
hallottuk meg, melyek részint
igaz meleg érzésből fakadva, részint pedig
fényes, de mégis fagyos ünnepiességgel hangzottak felénk, hanem megéreztük azokat a
lélekrezgéseket is, melyek minden megilletődéstek mellett is tulajdonképen
lesajnáltak
bennünket a mi együgyüségünkért azt vall va,
hogy ennyit szenvcdni még sem volt érdemes,
Ezektől a lelkektől csak azt kérdezzük
: Nem
volt érdemes? Kik tartottak meg hát benne,
tek et eddig is és hogyan is képzelitek el
szabadulástokat
rabságtokból ? Látjuk, hogy
Vészjelzés.
szeretnétek kimenekülni a pokolhelyzetetekböl.
Mi innen a magasságból csak egy tanáEz is ébresztő jell Ha ég a ház, ,fel kell csot adhatunk, csak egy útra mutathatunk, a
riasztani - még kíméletlen eszközökkel is - mienkre, a keskenyre és tövisesre, melynek
a benne alvókat. Még akkqr is, ha a gondat- jelzése ez: Hűség a halálig I Enélkül számolanságuk,
könnyelműségűk,
vagy deliriumuk tokra nincs szabadulás 1"
miatt gyulladt ki az épűlet.
Hát épen akkor,
Életre ébreszt tehát az az emléktábla, meha az a ház egyház, mindnyájunknak oltalmat Iyet az elmúlt év június havában a rábaszentadó, Isten rendelte intézmény I
andrási (Sopron m.) evang, gyülekezet heYyeIlyen vészjelzéseket látok azokban az egytt
1 ti'emp omana kb" eJara t a ro
"'1' B hid .
há
id I .,
I
kb
I k
ze
e
e
or I al
azue e mi lovas aio an, ame ye et most az M'kl' s " '1
b
It
t drá
I lk'
egyes egyházi fórumokon erős lelki izgalmak
ll,ok "atxarak.'Nv,° Iszbena n r asl
:v' ea'besz
S h av an
kő őtt t'
I k. A
há
k '1 em e eze ere, 1 apo y an 1 67 au",
ozo , . argya, na .:
,vegye~
~za~sago na halt martirhalált. Az emléktáblába vésett versevange!l~us r,eszrol mas, egyhaz javara adott sorokat Lampérth Géza kőltőnk írta:
reverzalzsokrol
van szo. Igaz ugyan, hogy
rninden téren a fődolog a baj megelőzése;
,.Kinek nevét kemény köbe vésték itten,
ma azonban oly világot élünk, amidőn sok
Isten szolgáia volt, nagy, erős a hitben,
esetben a legmélvrehatóbb
vallásoktatás és a
Szenvedett hitéért gyötrelmes rabság ot,
legbuzgóbb lelkipásztori gondozás sem elégDe halálig híven rendületlen állott,
séges ahhoz, hogy az anyagiasság és egyéb
Földi porsátora roskadott csak össze,
érdekek
kísértéseivel
szemben egyesek az
Lelke példát adva él köztűnk örökre!?
egyházuk iránt tartozó kötelességűkről
meg
Máté 10/28,
Közli: Figyelö.
ne feledkezzenek,
Ha most már a türelem
poharának
csordulásig teltekor a hivatalos ####################################_
egyház azt mondja ezeknek:
"hűtlen voltál
hozzám, tehát nem dédelgetlék tovább; nem
az
törődtél velem, tehát én is huzódozom tőled",
ez nem a sötét értelemben vett reakció, vhaKastotjátok az Urat, mily édes,
nem a megérdemelt virgács, amit bizony a
Szent Igéje méznél édesebb;
legszelidebb anya is kezébe vesz akkor, ha
Jöjjetek az Elet friss vizéhez,
rakoncátlan fia kezét emeli ellene.
q szomjúság nem öl, nem fáj a seb.
Vészjelzésnek neveztem az u. n. egyházvéEn Uram, hogy Hozzád forrt a lelkem,
delmi javaslatokat,
A riasztókürt maga még
Mindjárt jobbá s boldogabbá lettem .
.nem olt, de ébreszt, öneszmélésre és vigyázásra hí, melyek folyamán a megfelelő eszköA bölcseknek lábaihoz űltem,
zökkel azután megkezdödhetik
a tulajdonBontva titkod; Kezdet és a Vég;
képpeni mentő munka. Ezek a javaslatok
Szálltam melyre, szálltam jel az égre,
törvényes erőre válva sem mentik még meg
S a bölcsek közt bölcsebb nem levék;
az ölő vésztöl önmagukban egyházunkat, [mert
Bölcseséghez
úgy vezet az lsten,
az igazi megelőző, óvó- és mentő eszközök
Ha tudom, hogy nem tudok semmit sem:
csak belülről ható tényezők lehetnek), hanem

I

Kóstoljátok

Urat.
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:

Jártam kerted, gyönyörű költeszet,
Melynek minden egy virága: dal;
A kőszivet te érzővé tész ed .
Az eszmények himnuszaiual;
Sírtok, súgtok templomi zsoltárok Én szeráfok énekére várok.

'

Tiszta öröm poharából ittam,
A sírókkal együtt sirtam en,
De senki sem sírt vádlón miattam,
Kenyeremet másnak megszegém.
Mindez édes érzést szült már bennem,
Mégis többet kellett uolna tennem.

I

Hozzád térek szeretet Királya l
A kezedben toredekeny nád,
Feszíttessék meg! Vak nép kiáltja,
Tövisből van gúnyos koronád;
Tövisekből rózsák fakadoznak
Vigaszáúl, kik sírnak, azoknak.
Nincsen teljes boldogság a földön,
Csak tebenned Jézus egyedül;
Az Igére vakhit ám. hadd törjön,
Trónod áll; ha ég-föld osszedül.
A szent Ige Istennek hatalma,
Célt érünk' mi véle élve-halva.

I

Célod lélek, a tökéletesség,
Célod ama szebb és jobb világ,
Elnyered, csak lépteid kövessék
Az Istennek Egyszülött Fiát.
Kövesd sírig az Egy igaz Bölcset:
Az Istent féld s törvényét betöltsed!
Budapest, 1925. május.

I

Sántha

Károly.

Díák-bőlcseségek.
Azt szokták mondani: minden közmondásnak az ellenkezője is igaz. Ez
mindenesetre
áll arra a mondásra,
hogy "az istenek azt, akit gyűlölnek,
tanítóvá tesznek 1"
,
Mert lehet-e nagyobb gyönyörűség,
mint játszani az ifjúság lelkének eleven hangszeréri s abból Istennek és
embernek tetsző melódiákat csalni elő:
kőzrernűkődni azon, hogya naiv gyermek gondolkodó ifjúva fejlődjék, aki
belát Arany, Madách,
Shakespeare
rejtett szépségeibe s megérti a történeti események mozgató , rugóit.
Még a gyarló diák is gyönyörködtet látszólagosan,
vagy
valósággal
"csacsi"
feleleteivel,
mert azokban
sokszor bizonyos logika van, A szeleburdi gyermek "hallott harangozni, de
nem tudja, melyik harangból jő a
hang,"
Az itt következő
anekdótákban
annyi érték mindenesetre van, hogy
ezek "eredeteik" : harmincötéves tanári pályámon fordultak elő, Aznap
följegyeztem
ezeket dátummal
s a
diák nevével együtt. Evtizedek multán is felidézik előttem az illető kis
fiú képét, aki azóta talán kúriai bírói,
Iöispáni, vagy udvari tanácsosi méltóságig eljutott.

Vizsgáló-biztos voltam elemi iskolai
vallásvizsgán.
"Ki teremtette a világot?" "Dr, Luther Márton." Látva a
tanító arcán, hogy a felelet nem jó,
felrmjtat s kijavítja a szomszédja, egy
kis pösze gyermek: "Csvingli,"
Lótról felelt a gyermek selmondta:
"Lót felesége sóbányáva
változott."
"Kik voltak Jézus szűlei ?" "Az
apja és az anyja,"
"Mi a legenda?"
"A papnak
a
kabátja," [Reverenda.]
Felsővasban voltam egy német gyü- .
lekezetben az egyetemes tanűgyi bizottság által kiküldött
iskolavizsgáló.
A bibliai földrajzból
felelt volna a
gyermek Kis-Azsia tartornányairól,
de
egyet se tudott megnevezni. A tanító
segíteni akart rajta: 'iNa", Pontus, , ,
és?" "Es Pilátus 1" vágta ki a gyermek boldogan,

*

Eperjesen, amely a kassa-oderbergi
vasútvonal egyik állomása, kérdeztern
a gyermektől, ki fordította le aBibliát ?
"Károlyi Gáspár ?" "Mi volt ez?"
"Kassa-oderbergi
express." (Ahelyett
hogy "Kassavölgyi esperes."]
"Mit írt Verböczv ?" Sugják .neki :
"Hármas könyvet."
F elelí: "Almos
könyvet."
"Mikor élt Wesselényi?"
"Az őzőn-

víz idejében." (Ahelyett: ,,'ol pesti nagyárvíz idejében.)
"Mit jelent ez: "századunk harminc as
éveiben?"
"A hármincéves
háború
korában."
Milyen a mór (építészeti) stílus?"
"A mór stílus fekete." (A felelet Iogikus, mert ha a mór, vagyis szerecsen
ember fekete, miért ne lehetne fekete
a stílusa is.]
"Kik járnak az egyetemre?"
"Az
egyetemre a kivégzettek járnak." (Igy
értette félre a magyarázatot,
mely
szerint az egyetemre azok járnak, akik
elvégezték a kőzépiskolát.]
"Merán katholikus gyógyhely"
mondja a másik, klimatikus gyógyhely helyett.
A fiú Meneniusnak
a dologkerülö
gyomorról s a test többi tagjairól felelve, azt mondta
"az erdőkerülő
gyomor."
"A mohácsi csata hősi halottjai között volt Szterényi, a váradi pűspök."
(Perényi helyett mondta.)
Hogy Vácott püspökség és süketnéma intézet van, így vonta össze a
tanuló a földrajzi feleletében: "Vácott
siketnéma püspökség van."
"Mi az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, az Emke?" "Gyufagyártó kőztársaság"
hangzik a gyors
felelet. (Az ismeretes Emke-gyújtóra
gondolt.)
Az 1859-iki patensról volt szó. "Mi
apátens?"
"Tű". (Patent-tűre
gondolt.)
"Ki volt a dák ok királya ?" "Deci
Abel". [Decebál helyett.)
"Ki volt a numidák királya ?" "Marha
Pál." (Maharbál helyett.)"Ki volt II. Ulászló
felesége?"
"Kandeláber Anna." [Kandaléi Anna
helyett.)
Az egyik fiú Anonymust
"Béla
király névtelen eljegyzőjének" nevezte,
a másik meg "Anonymus Bélá't-nak.
"Mit rendelt el II. József a türelmi
rendeletben?"
"Hogy a protestánsok
ezután is csak tűrjenek. ahogyan eddig
tűrtek."
"Mi a taktika?"
"Ha a katonák
taktusra lépegetnek."
"Hunyady
.tőrekvö' hős vqlt" mondja az egyik, "törökverő" helyett j
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híve
híve"

Thurzó a kírálynak
"adóadó"
volt, mondja a másik "odaadó
helyett.
"Mi a passió-játék
?" "Műkedvelő
előadás." "Miért?" "Mert azt passzióból játszak az emberek."
. "Hogyan hívták a rómaiak a kiszolgált katonát?"
"Obsitosnak". (Veterán helyett.)
Eperjesen
sok olyan zsidó .tanítványom volt, aki otthon zsidós, vagyis
romlott német nyelven beszélt, keverte ezt magyarral, tóttal s így a
nyelvérzéke igen gyarló volt.
Egyik felelte: "Fíume nevezetes a
kékítöjéről",
Kijavítottam : "Kikötő,
Hafen, tudod rni az?" "Igen, amit
megeszi a ló".' [Hafer-ral, zabbal tévesztette őssze.]
A másiktól kérdeztem: "Mi az: részt
venni?" "Kupfer kófen." (Rezet vennivel tévesztette
őssze.]
"Hol lakik a római pápa ?" kérdeztem a zsidó fiútól. .Mikor láttam, hogy
semmit se tud, hogy így mégis valami
kis tudományt kihuzzak belőle. "Sebes Kellemesen" feleli, azt gondolva,
hogy az
otthonát kérdezem. Ebben
a feleletben
az a komikum,
hogy
Sebes Kellemes teljesen zsidólakosságú falú Eperjes mellett, amit a pápa
alig választana
lakóhelyének
akkor
sem, ha Rómából el kellene költöznie.
Még soká folytathatnám e sorozatot,
de ez is elég lehet annak feltűntetésére, hogy az iskolai élet nem olyan'
száraz Szahara-sivatag,
amilyennek a
kíviil állók képzelik j vannak abban
a humornak. s az önkény telen komikumnak űde oázisai,
Szigethy Lajos.
ő

'1

H#~~##~##~~#~####~####################H#

A "Luther-Szövetség'!
kiadásában és Németh
Károlylébényi
(Mosonmegye) esperes-Ielkész
szerkesztésében megjelenő

Evang elJ
ilihusok Lapliát
előfizetésre melegen ajánljuk a Luther-Naptár
olvasóinak.
Előfizetési ára negyedévenként
20.000 korona. Előfizetések az "Evangélikllsok Lapja" kiad6hivatalába:
Gyor (Evang.
honuent-épiiiet]
küldendők.

Evangélíomí építő iratok
a Bethel Ev. Diakonisszaintézetben Klotildialván, u. p. Piliscsaba

megrendelhetők

[Pestmegye].
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Ramsau.
-

Uti rajz. Írta: Dr. Szigethy

Az 1924-ik év júliusát Stajerország
nyugati szélén, Ramsauban töltöttem.
Ha az ember a tenger szine fölött
hétszáz méter magasan fekvő Ennsvölgyéből még valami négyszáz méterrel feljebb hág meredek, de kitünő
hegyi uton, vagy árnyas ösvényen,
gyönyörií tíz kilométer hosszú és félkilométer széles fensikra jut. Ezt
északról a háromezer máteres Dachstein- hegység meredek szirtjei, délről
alacsonyabb
"fenyvesekkel
gazdag"
hegyek szegélyezik.
A smaragdzöld mezőn szétszórva

Lajos.

-

pás tehenek legelésznek." Részben
alagcsővezett, kitünően gondozott rétjelken terem a pompás széna. A nagy
istállók, pajták jó módról tanuskodnak.
Es ablakokban, erkélyeken virág,
virág.
Csupá virág a temető is. Betekint
ebbe a magasból a Dachstein-csúcs,
mintha csak azt nézné: hol pihennek
az áldozatai.·
Mert veszedelmes szirén az ilyen
havas, a meredek szikláival, hó- és
jégfIlezőivel. Lezuhan a vakmerő hegymászó, lesodorja a vihar, vagy a cso-

Ramsau.

néhány ~ .száz "parasztház",
illetve
magyar falusi:fogalmak szerint inkább
"parasztkastély"
emelkedik. A házak
mind emeletesek. nyolc-tíz szobával.
KellIs a sok szoba, mert nem ritkaság egy családban a nyolc-tíz gyermek,
sőt több is akad. A fölös lakosság
már alapított is három virágzó gyülekezetet az északkeletí Alpokban.
Minden gazda körülkerített rétjei,
kevés szántóföldje közepén lakik. Még
búzát is termel az észak felől jól
megvedett helyen. .Jó mód nyomai
mindenütt. A sövények mőgőtt pom-

dálatos hirtelen időváltozással ott fagy
meg nyári időn is valamely szirtfokon,
ahonnan lejutni nem tud.
És mégis járják a hegyet. A lakosok szegényebbjeiközül
többnek a
hegyi vezetőség az egyik keresete,
de szenvedélye is. Egy ily hegyi vezetőnek megható sirfelirata így hangzik
fordításban:
És így a sziklát már elértem,
Melyen hitem szilárdan áll.
Sziklám nem ing viharban, vészben,
Et nem sodorja vad vizár.
Hegyek ti, bár sülyedjetek,
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nem sülyed veletek
tiszteletüket eleinte abban a pajtában
S rajt üdvöm is örök marad.
tartották, melynek képe ott látszik a
Nézd meg a halál birodalmát s kő- képen, a templom felett jobbra.
vetkeztess az élőkre. Kedves, jó népMajd imaházat,
iskolát építettek.
nek kell lennie, amelyik ilyen kegye- Egy negyedszázaddal
ezelőtt
épült
letesen gondozza elhúnytjainak pihenő nagy áldozattal,
de a Gusztáv Adolf
helyét.
Egyletföl
is segítve, ez a gyönyörü .
És az is. Az idegent is minden román stílú templom.
lépten-nyomon nyájas "Grüss Gott"-al,
A templom mindig nyitva áll az
Isten áldjonnal üdvözlik, megállítják, imádkozni kivánók
előtt. Az énekesszivesen, sokszor tréfásan megszólítják,
könyvek ott feküsznek a padok nyiS milyen nagy az általános bizalom. tott állványán,
senkitől
se féltve,
Az úta mellett a házak falán ott lóg- senkitől se bántva.
nak a házi szerszámok, kalapácsok,
Az egyházi és a hitélet virágzik.)
fürészek és soha semminek lába nem Négy tanítóju iskolájukat ugyan állakel. A mi házi gazdánknál,
tisztes, mosították, mert az osztrák kőztársakilenc gyermekes gazdánál az útra ságban
minden iskola állami, de a
nyiló előszoba
mindig nyitva állt, tanítók evangélikusok.
szobánknak még kulcsa se volt. S az
A templom vasárnap tele volt. Jól
általános bizakodás mireánk is ragadt. esett együtt énekelni, imádkozni a
Nyugodtan ott hagytuk míndenűnket
buzgó néppel s a derék lelkészfől tiszta
be .nem zárt ajtó mőgött.
' evangéliumszerű
prédikáelót
hallgatni
Es ez a kedves falú, ott a kilenc- a katholikus tenger ez elrejtett lutevenhét százalékban
katholikus
világ ránus szigetén. Kedvesen
gondolok
kellős közepén megmaradt a sziklák, vissza e gyönyörü helyre.
erdők védelme alatt a legborzasztóbb
Erzéseimet
iránta e kis vers fevallási üldözések korában is tisztán jezte ki:
evangélikusnak.
Sziklák, hegyek ölelte csodás smaragd sziget,
Igaz, hogy hivatalosan katholikus- Mit megsebzett az élet, gyógyítod a szivet.
nak szerepelt a falú, katholikus pap Alant maradt a mélyben a zord, rideg világ.
keresztelte a gyermekeiket. Ha valaki- Patak fogad csevegve, dalos madár, virág.
Szetszőrt házak körében Isten hajléka áll,
ről megtudták.
hogy "eretnek",
a "Erös várunk" belőle harsogva égbe száll.
földesúr, a bencés apát elvitette "ja- Tisztességettudó nép .,GrÜssGott"-al üdvözöl.
vító intézetbe" ; bőjtöltették, verték iS' p~sz.torleán~juhéj.afel~.mszáll m~ssziről.
Haza jött "megjavulva"
de maradt Soy~nyen tul a ret~n Ja~bor tehen legel.
.
1
'
Szelid kolomp szavara másik kolomp felel.
1 Emitt csinos parasztház fenyőliget ölén,
az, aml v~ t.
. . .,
,
Odvas fakba eldugott bíbliáík, ene-1'!1uskátlis ablakából szép lány pillant felém.
kes kőnyveik megtartották őket hitük- Abrándja tán a felhő a Dachstein-csúésfelett,
ben pásztor nélkül is
ly1elynapcsóktói pirulva átussza az eget.
"
hai
Ih
d:
II
J'
f
remény szivében tündöklik lent a táj,
J ott a ajna asa as: a . ozse - Edes
Zordon szirtek havára mosolvg 'a napsugár.
féle türelmi rendelet. A raumsai jó ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
emberek el se akarták hinni a csudát.
Aki még híveink közül nem járatja a
"Mik vagytok" kérdezte a kiküldött
bizottság. "Katholikusok" volt a megszokott válasz. Utóbb egy-kettő meg- ne mulasszael azt, hogy arra előfizessen. Előmondta, hogy
"evangélikus katholi- fizetési ára negyedévre : 16.000 korona.
kus". Majd, látva, hogya dolog való- Csoportosküldéssei 100/0 engedmény. Az előfizetési díjak a,,,Harangszó" kiadóhivataság, egyenkint, három kivételével be- lának
Szentgotthárdra (Vasm,j küldendők.
jelentették, hogy ők "lutheri evangélikusok". Ma is evangélikus a másfélezernyi lakosság, hetven katholikus
kivételével.
bő választékban
megrendelhetők
a
Megvolt a nyáj, pásztort keresni a Luther- Társaság könyvkereskedésémessze Németországba
küldtek köve- ben Budapest, VIlI Szenihirály-u.
teket. Hoztak papot, könyveket. Isten51/a szám.
Sziklám

Harangszó~,

ő

Imádságos és Énekeskönyvek

160

./

Jelentés a Luther-Naptár
pályázatáról.
Az 1927. évre szóló pályázat is irodalmilag
értékes műveket adott a Luther-Naptár színvonalának fenntartására és további emelésére.
A bíráló bizottság tagjai a f. évben is Hollósy
Kálmán,
Németh Sámuel soproni ev. Iiceumi
tanárok és szerkesztő voltak. Az egyháztörténeti vonatkozású elbeszélések Payr Sándor
egyetemi tanár, egyháztörténészünk
birálatán
is keresztűl mentek, amely birálatot a bizottság ezekre a művekre vonatkozólag a többi
véleménnyel együtt szintén tekintetbe
vett.
A pályázat 5. és 6. pontjaiba foglalt hirdetésre pályázat nem érkezett. A határidő letelte (1926. márc. 15.) után és a jeligés levél
nélkül, a szerző nevével érkezett pályarnunkákat a bíráló bizottság az elbirálásnál
a
pályázati hirdetés értelmében tekintetbe nem
vehette. A biráló bizottság megállapítása a
következő:
1. A kis regények közül a biráló bizottság általános szépirodalmi értékeik alapján
jutalomra érdemesnek ítélte a ••Fiigemadár"
és ••Igazi remek"
c. pályaműveket .az első
címének megfelelőbben .A -francia huruc" -ra
való átváltoztatásávaI.
Több vonatkozásban
kitünnek és ez alapon dicséretét érdemelnek
a ••Török rabságban",
••Sötét idők", ••Mételyező" és ••Bűn és bocsánat" c. művek. Ezek
azonban az egyes munkák szerint gyökeresebb, vagy kisebb (••Török rabságban"] átdolgozással volnának a Luther-Naptár rendeltetésének . és terjedelmének
megfelelők.
A
••Csonkavár"
ugyan célzatának
megfelelően
mutat bizonyos íróí 'invenciót és ötletességet.
a még kevésbbé kiforrott alkotó írói készség
hiánya
azonban
alacsonyabb
színvonaion
hagyja .•• A főhadnagy megiérése" minden vonatkozásban teljes kezdetlegessége
miatt tekintetbe nem jöhet.
II. Az elbeszélések közül építő hatásuknál fogva, mint közölhető művek jutalomra
érdemesek:
a ••Hordozható
Istenháza",
••A
csoda" és ••A kóbor felhőfoszlány"
címüek.
Mint megfelelő átdolgozással közlésre esetleg
alkalmas, írói tehetséget rejtő művek dicséretet
nyertek: az "Alkonyi harangszó" és ••Harc az
Istennel",
••Mert szereiem is" c. elbeszélésben a dicséretre méltó an egyházias tendencia nem tud
erőltetettség
nélküli reális alapot nyerni, az
••Itélet" pedig nem is elbeszélés, mint inkább
hatalmas vallási problémát megoldani akaró,
értékes lélekrajz.
mely azonban kifejlésében
homályossá válik.
Ill. A mesék közül úgyalapeszméje, mint
a mesterien jellegzetes népies mese levegője
és stílusa, alakjai és jelenetei alapján a biráló
bizottság
a pályázati
feltételek
alapján a
"Hogy került Peti Tündérországba"
c. mesét
az elsőfokú.
teljes jutalomra méltónak érdemesítette. A ••Magister
Satanas
sacra"
c.
romantikus humoreszknek minősíthető pályaművet meseszerű tartalmánál
fogva a bizottság a mesék között birálta el és mint sziporkázó szellemességű, irodalmi színvonaion álló

művet jutalommal
tűntette ki. Mint a mese
irodalmi követelményeinek
megfelelő s közlésre alkalmas művek, dicséretben részesültek
a "Beszélő furulya" és a "Bátor királyfi" c.
mesék.
Eléggé meseszerüek ugyan, de bizonyos
mesterkéltségűk
miatt már annyira nem felelnek meg a kiszabott mértéknek, mint a fentebb
kiemelt mesék, a "Meseország"
és a ••Szegény
ember várkastélya" . A "Karácsonyi
mesé" nek célzata ugyan figyelemre méltó, de írójának nincs ereje ahhoz, hogy problémáját
megoldja s a mese nyelvét és hangját eltalálja.
IV. A költeménypályázaton a binÚó bizottság jutalomra érdemesnek itélte a ••Testvér"
és ••Geszti sírbolt .. c. költeményeket ; dicséretet nyertek:
••Mi haza megyiink";
•.4z Ur
lábainál", "Megszállt szülőföldemen",
"Es jön
egy nap", "Anyám",
•.Szoborauatás",
•.Vallomás" c. költemények.
Költői ihletésre és megfelelő technikára
vallanak, de részint homályosságuk, részint
eszrneviláguk, részint szerkezeti hibáik, vagy
itt-ott eröltetettségük
miatt a jutalmazás és
dicséret nézőpontjából tekintetbe nem jöhettek: ••Te Deum",
•.JÓ éjszakát",
•.Csodák",
;,Apage Satanas",
••Mindig ugyanaz",
"Az
imádság",
•.Gályarabok
emléke",
•.Az Isten
előtt". Több költemény csak sokszor hallott
és olvasott gondolatnak sablonos, több ízben
erőltetett
és nehézkes verselésü kifejezése.
Ilyenek: ••Viadal",
•.Ahol a reménység meghal", •.Mondd el, hogy'. van Isten",
•.Oda a
világ Alkotójához",
•.Orök szép, örök jó",
•.Csoda edény", •.A vihar" .
A részletes és mélyreható bírálatok
alapján
hozott döntés után a jeligés levelek felbontása
a kővetkező
jutalmazott,
illetve dicséretet
nyert szerzök neveit hozta elő a fentebb már
jelzett rnűvekkel 1. A kis regény pályázaton
jutalmat
nyert:
1. Kilián Zoltán,
Budapest
(2 müvel), dicséretben részes ült : 1. Kesztyüsné
Balogh Margit, Keszthely 12 művel], 2. ~oravcsik
(Béri) Gyuláné,
Budapest. 3. Ozv.
Jeszenszhy
Ignácné T. Irén, Pestújhely.
Il. Az elbeszélés pályázaton jutalmat nyert:
Kesziyiisné
Balogh Margit, Keszthely, 2. Mesarthym (írói név), 3. Farkas Zoltán, Sopron;
dicséretben részesült : 1. Prőhle Sándor, Rákospalota, 2. Őzv. Beiicza Andrásné, Okolicsányi
Eoa, Szirák.
Ill. A "!.ese pályázaton az I. fokú jutalmat
nyerte:
Ozv. Belicsa Andrásné,
Okolicsányi
Éva,
Szirák, jutalmat
nyert:
Kesztyiisné
Balogh Margit, Keszthely; dicséretben részesültek : 1. Hamvas Béla, Budapest, 2. Mesarthym (írói név).
IV. A költemény pályázaton jutalmat nyert:
Kesztyüsné Balogh Margit, Keszthely (2 költeménnyel) ; dicséretben .részesültek:
1. Kesztyüsné Balogh Margit (2 költeménnyel),
2.
Moór Győző, Budapest, 3. Prőhle Sándor,
Rákospalota,
4. Zombai Adám, Nagyszénás
(3 költeménnyel).
A jutalmat nyert és megdicsért pályaművek
jeligés leveleinek felbontása után a többi zárt
jeligés levelet a birálóbizottság
azonnal elégette.
I
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Itélet.

A Luther-Naptár pályázati
hirdetése az 1,928-ik éviolyao1ra.

Két lélek állott az Úr előtt s szóltak:
"Itéleted kegyetlen.
Hogyan állíthatsz minket a kárhozottak közé, mikor sohasem cselekedtünk olyant, ami
a te törvényeidet
sértette ?"
S szólott az Úr az egyik lélekhez:'
N'
1
l
., em azért
ité tetsz e, amit megcselekedtél, hanem azért, amit - bár
kötelességed
lett volna - elmulasztottál megcselekedni."
Majd a másik lélek felé fordult:
"Nézz magad elé!"
'
Jelenések vonultak el előtte.
Egy kéz emelkedett fel, benne arany
csillogott.
A homályból előlépett a
Pénzvágy s kilop ta a feltartott kézből az aranyat.
"Ismered ezt az alakot?" - kérdé

A Luther-Naptár
szerkesztösége pályázatot
, hirdet: 1. elbeszélésre, 2. tárcacikkszerü
rövid rajzra, életképre, 3. lyrai kölf'eményre, 4•. szabadon választott elmefuttatásra
az evangéliom!
életájulás
körébéSl.
Az elbeszélés pályadíja: 70 pengő, II
tárcacikkszerü
rajzé: 40 pengéS, a lyrai
költeményé: 32 pengő, az ~lmefuttatásé:
40 pengő.
Az elbeszélés rendes nagyságú betűkkel.
vagy gépírással, csak az egyik oldalra írva.
2, margóval ellátott teljes ívnél,
azaz 8 ív- nagyságú
oldalnál,
a rajz és elmefuttatás
-ugyanolyan kiállításban
1 ívnél, azaz 4 ív
nagyságú oldalnál hosszabb nem lehet.
A kitűzött pályadíjban csak a Luther-Naptár
rendeltetésének és irányának
megfelelő abszolut
irodalmi becsű,
nyereségnek mondható mű
részesülhet.
A bírálóbizottság
a kitűzött teljes
díiat, tekintettel annak magasságára. csak való,
sággal feltűnést keltően értékes, szigorú mér- az Ur:'
.
tékkel
mérve a Luther-Naptár
törekvései
"Nem találkoztam
soha' vele" nézőpontjából
igazán irodalmi nyereségnek hangzott a felelet.
t~kinth~tőm~nek
ité~heti od~. Ez~rt _abir~ló~
Ujabb kép merült feL A női" ártatbizottság
a [utalmazásra
meg mIDdig méltó
,
'"
. '
,
pályaművekre vonatkozóan az érték szerint a lanság
torekeny alakja s rea rohant
pályadíjak nagysága dolgában a teljes dí( után lihegve, forró láztól verve a l(:éjvágy.
alsóbb. 'fokozatokat
állapíthat meg. 'A diIsmered eze az alakot?" - kérdé
cséretben részesített, kőzlésre
felvett pálya- az "Úr
munkáért
a szerkesztő ség utólag megfelelő
"
"
honoráriumot ad, A jutalmazott és díjazott mű
"Nem talalkoztam
soha vele
a Luther-Naptár tulajdona .. A pálya díj az el- hangzott a felelet,
birálás
utánr azonnal e~edékes..
••
Majd jött az Önfeláldozás
s az
Nyomtatasban mar megJelent muvel...
.
•..
. ,
pályázui nem lehet. A pályázat titkos. Onzes megfojtotta. Egymást
kovettek
A jutalmazott
és megdicsért pályamunkák
a Háládatlanság,
Hazugság, Kegyetlenjeligés .leveleit ..a ?irálóbizottsá?
j~~~nlétében ség, Bosszú,
Harag alakjai s mindfelbo~tJ.u~, a t~bbIt a~onnal,elegctJuk:
egyiknél megkérdé az Ur:
A jeligés levellel ellatott palyamunkak 1927
1
dk?"
március 15-ig a következő címre kűldendök:
"smere
eze et.
A Luther-Naptár szerkesztősége, Sopron,
"Nem találkoztam
soha velük"
Paprét 2. szám.
hangzott egyform-in a felelet.
A bi,rálóbizottság j,elen~é~.ét.a Luther-Naptár
Mondá ekkor az Úr:
1928. evfolyama fogja közölni.
.
- Sopron, 1926 aug. 30.
"A valóságban jóllehet nem talál-

I

A "Luther-Naptár" keztál velük s cselekedeteiket
nem
szerkesztősége.
míveled, mégis ezek az alakok szived
uU##U####UU##UUH####UU##HH-H-H
Hetvényi Lajosnak a középfokú iskolák Ill., IV. és VIlI.
osztályai
számára
írt vallást ani könyvei megrendelhetök: MáhrÁrpád könyv kereskedés é ben Sopron,
Várkerület
127. szám mint föbizományosnál
és a
Luther-Társaság
könyvkereskedésében
Budapest, VIlI. ker., Szentkirály-u.
51/a sz. s Kókai Lajos
könyvkereskedésében
Budapest,
IV. ker. Kamrnermayer-utca
3 sz. 20. sz. bolt, mint bizományosoknál.

A keresztyén egyház rövid
története.
c. képekkel illusztrált
könyv nemcsak a tanulóifjúság, hanem általában híveink számára aik al•• as tájékoztató
é. építő irányú könyv. Egyes
példány
ára a postaköltségen
kívül 2 pengő.
MegrendelhHő a fentebb m,egnevezett
könyvkereskedésekben.

világában éltek, gondolataid tetteiket
gyakran mérlegelték, tartósan érlelték
és képzeletben
véghezvitték s hogy
valósággá nem váltak, másokban kárt
nem tehettél. csak az én gondviselésemnek köszőnhetö.
- Es most felelj:
ismered-e ezeket?"
~ lélek feljajdult,
Es a két gonosz lélek szégyenkezve
megindult a kárhozottak
serege felé.
Kutas Kálmán.
II
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Az ev. gyakorlati lelkész sok minden- a gyermek számonkérheti
a vallását,
/ féle érdekes esetnek lehet amegfigyeevangélikus őseinek hitét és emléket. '
lője és ha van érzéke hozzá, anya-j Igazítsák előbb el ezt is s csak azután
szentegyházának
nagy szolgálatokat menjenek az árvaszékhez.
tevője is. .
Az örökbefogadó a legteljesebb mérEgyik hívem azzal a hírrel keresett tékben
megértette
aggodalmaimat.
fel, hogy a Mária Valéria-telepen,
egy Amint mondotta később, szavaimban
két éves egészséges gyermeket, 'kínek csak a gyermek érdeket védő megértő
buzgó ev. vallású édesanyja van, róm. lélek szfvdobbanását
érezte ki. Próbálkath. házaspár
akar őrökbeíogadni, tunk egyezkedni. Ne hamarkedjuk el r
de csak úgy, ha az adoptálásnál
a Megállapodtunk
Egy hónapig várunk.
gyermek róm. kath. nevelése bizto- Ha tudok találni megfelelő gondolkosíttatik, illetve a gyermek róm.' kath .. zású és zívű ev. családot, aki örökbe
vallása törvénnyesíttetik.
fogadpí' a kedves gyermeket, lemonSzomorú szívvel vettem útamat az danak róla.
r
.
édesanyához.
Meglátogattam
a nagy
Jött az én vergődésern
és egy hóintelligenciával rendelkező, nyomorban napos hajsza. Biztattam f: becsületesebb
élő, beteges asszonykát.
Elmondotta, gondolkozású
ismerősőket az istenes
hogy nem érez magában elegendő erőt elhatározásra. Vegyék örökbe a ked ves
gyermeke felnevelésére. Sem táplálni, gyermeket! Sok baj van vele ... Nagy
sem ruházni nem tudja. Sőt, úgy érzi, gondjaink vannak úgy is. . . Ki tudja,
hogy az életet sem birja sokáig. Kezét hogy mi volt az apja. .. Ki biztosít
a kezembe vettem s úgy próbáltam arról, hogy a gyermek felnőve jóravaló
vigasztalni. Az élet ma mindenkinek lesz...
Jöttek a mindenféle
okosnehéz ..• Nem szabad kétségbeesni .. '1 kodások.
És minden
fáradozásom
Fiatal még...
Van még számára is hiábavalónak bizonyult...
Azt mégis
az élet leple alatt öröm ...
Amikor sikerült elérnem,
hogy a gyermek
elhallgattam.
sírva mondotta:
"Fáj vallását nem bolygatfák
meg j amikor
nagyon édesanyai szívemnek megválni a róm. kath. házaspár vette örökbe.
a gyermekemtől;
akit önmagamnal
is
A háború utáni esztendőket Iővárojobban szeretek .'.. akiért képes volnék sunkban figyelve, tapasztalatom,
hogy
mindenre ...
de már semmire sincs a gyermeklélek müvelésének elhanyaerőm ... Úgy gondolom, istenes dolgot golása leginkább bosszulja' ffleg rti~gát.
cselekszem, ha örökbeadás által gon- A "hadiárvák"
és más elhagyottak
doskodom róla. Jó emberek akarják mindig nehéz helyzetben voltak, vannak
örökbefogadni . . . Szeretní fogják. .. és lesznek, mégis legnehezebb, amikor
Mindene lesz ... Talán az én emlé- azískolai,
mondhatnám
neveltetési
kemet is megőrzik ... . az én gyerme- kort élik át. A tanító nagy munkájához
kem számára...
Es ha megnő...
okvetlenül
szűkséges
a szülői szív
talán engedni fogják, hogy kijőjjön odaadása 'is. Megcsillannak szemünknéha-néha hozzárn is a csendes teme- ben az árvákkal való együttérzés fájtőbe ...••. További gondolatai könnybe' dalmas könnyei, amikor elgondoljuk,
fulladtak. Már-már én is vele sírtam, hogy annak az ártatlan gyermeknek
amikor egy újabb látogató kisegített még a fekete kenyérben is nélkülöznie
nehéz helyzetemből. Az örökbefogadó kell.. .
ap~ jött el - jövendő gyermekéhez.
De nem elég a könnyes szem felEn álltam elő aztán tervemmeL Nagy mutatása.
Az árvák helyzetének javíáldozat, amit - a még tudatlan - tása érdekében, a vigasztalás mellett,
gyermektől vesznek. A szeretet sza- mindent meg kell tennünk
azokért,
vával, de őszintén a Ktisztus nevében akik egy test, egy lélek mivelünk.
figyelmeztettem őket, jöhet idő, amikor I Ne csüggedjünk,
ne fáradjunk - el.
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Még a látszólagos kudarc dacára sem.
Biztassuk tehetősebb híveinket, isme
röseinket, főképpen a gyermekteleneket, teljesítsék hazafias, emberbaráti
kőtelességűket
: fogadják örökbe
a
mindenben ártatlan gyermekeket!
E
téren mindenki sokat tehet. Lelkipásztor, t~nító, jegyző, presbiterek.
Egy kis utánjárásmindenesetre
kell
hozzá. De ezt ne sajnáljuk
akkor,
amikor a mi véreínkről
örökre gondoskodhatunk.
Az örökbefogadás intézménye régóta él nálunk. Régebben is ez pótolta
a vérségi kapcsolat hiányát - erkölcsi
alapon. Megtaláljuk a Verbőciy-féle
Hármaskönyvben is. Ahol annak törvényesítését"hangsúlyozza,
~hogy az
örökbefogadott az örökbefogadó törvényes örökösévé válik. Az örökbefogadás lényege. ma is ez! Vagyis
úgy tünteti fel"az örökbefogadottat.
mintha az az örökbefogadó törvényes
házasságából született leszármazottja
lenne.
Az 1877. évi XX. t.vcikk ; az 1879·
évi L. t.-cikk j az 1866. évi XXII·
t.-cikkekben vannak megállapítva ama
jogszabályok, melyek az örökbefogadásnál irányadók.
E hely szük ahhoz, hogy nagy részletességgel beszéljünk az örökbefogadás
jogi eljárásáról.
Mégis megemlítjük,
hogy örökbefogadásnál a törvény feltételeket nem köt ki. Vannak azonban
erkölcsi kjvánalmak,
melyek betartása
nélkül örökbefogadás nem jöhet létre.
Ilyenek: a korkülőnbség,
mely szerint
az örökbefogadó és az örökbefogadott
közt legalább 16 évrryi ikülönbségnek
kell lenni. A szűlök beleegyezése kiskoruaknál. Arváknál gondnok rendelendő ki. Lelenceknél gyám. Családi
állapota és neme az örőkbeíogadónak,
vagy örökbefogadottnak .nem, képez
akadályt.
Sem a vallása. Erdekes
azonban, hogy az igazságügyminiszterium több esetben kijelentette, hog~
róm. kath. és g. kath. lelkészek örökbefogadása érvénytelen.
Rokonság tekintetében
is vannak irányadó elvek.
Testvér
testvérét
nem fogadhatja
örökbe. A még meg nem szűletettek
sem 'fogadhatók örökbe.
. Örökbefogadható
egy, vagy több
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személy és több személynek örökbe. óga.Ias
Ör..'éfihetik egyszerre, vagy
egymás után.
Ha kis- és nagykorut
fogadnak
örökbe, akkor kűlőn-kűlőn
készítendő
a szerződés.
.
A szerződés három példányban állitandó ki. Mellékelve : a) az örökbefogadó és örökbefogadott szűletési bizonyítványa. b) Ha házastársak fogadják örökbe, ezek házassági bizonyítványa.
c) Honessagi bizonyítvány.
d) Ha az örökbefogadott kiskorú és

I

Izsó Miklós: Búsuló juhász.
(L. 75. old.)

törvénytelen,

édesanyja szűletési
bie) Ha az örökbefogadott
szülei nem élnek, ezek halotti bizonyítványa. f) A gyám által jcépviseltekpél gyámí rendelvény.
gJ Arvaszéki
határozat.
Az örökbefogadás létrejöttét az igazságügyminiszterium erősíti meg. Felbomlik, .ha a felek teljes egyetértésre
jutottak és azt jogi formában' ki is
fejezték.
zonyítványa.

ll'
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Azt jegyzem még meg röviden, hogy 40gy mentsük a jövendő nemzedéket 1
az örökbefogadási
szerződés
össze- Epítsűk az örökbefogadás
által is állításánál mindazok a dolgok kerű- a szerétet jegyében - evangélikus egyIendők, melyek nem tartoznak sZOrO-\háZUnk és édes magyar hazánk jösan a szerzödés
keretébe.
Nem is veridő 'biztos nagyságát 1
szűkséges,
nem is célszerű, Fontos,
~~~O~~~~

Egység a Krísztusban,
,-

Ján, 17, 21.

Az emberélet
különböző
jellegp lágkormányzásban
most az Istennek,
helyzete a világtörténelemben
hasonlít mint Ujjáteremtőnek,
egy ilyen neki
a Földnek a Nap körül megtett útjá- alkalmas archimedesi
pontra \ lépése
hoz, melynek folyamán az egyes év- sebes iramban, szinte ellenállhatlan
szakok a maguk törvényszerü meg- reánk
zuhanás sal közeleg,
Nyugat
határozottságukkal
váltakoznak.
Az népei nem térhetnek ki .előle. Az új
egyes korszakoknak
is meg van a teremtés tavaszi áramlata egyrészt új
maguk kétszerkettője.
Az idők jelei- sarjat fakasztó tavaszi szellő, másrészt
nek számbavétele azért az a bölcseség, tördelő, szakííó, viharos orkán, mely
amelyen a mi boldogulásunk és diada- egyszerre súgja és zúg'a a szót: vagy
lunk sarka megfordúl. Ha tél van, hijába újjászülettek,
vagy. elpusztultok kéreröskődűnk
a fagy ellen j ha jön a lelhetetlenül.
Az idő tehát csak egy
tavasz, nem kötözheted el a fák rű- kérdést vet fel ma előttünk: mi marad
gyeit, a visszaszorító pántokon is ke- meg nyugatból ?
resztűl törnek azok.
. Már itt. is van s egyre keményeb, Az einberélet szabályszerű keringé- ben cselekszik az az idő, amelynek
sét a világtörténeti
pályán azonban isteni munkájáról Pál apostol a Rómanem szabad teljesen az öntudatlan beliekhez irott levél 9-ik részében ígyvilág természeti törvényének
mintája
beszél: "Mert az Vr röviden és hirszerint venni, mert amott a menetben I telen végez a földön" (28 v.).
a sarkokból való kifordításról
s az
Eszközeiben
mindíg következetes
eredeti állapotba való visszahelyezésés kemény. Az álkeresztyénség hazugről is van szó. . Ezen
a területen ságainak virág lepellel csaló ingoványugyanis valóság az a pont, amelyről korszakában
mindíg szeges ostorokat
Archimedes
azt mondotta, hogy "ha küld az Isten kemény inté sül arra,
adtok nékem a világon kívűl
egy hogy miben kell a vaI6ságba:'h megpontot, amelyen lábamat megvethes- nyilvánulnia a keresztyénségnek.
Az
sem, úgy sarkaiból kiíordítom a világot. ff ő ostorai voltak a népvándorlás
ferAz emberi életre vonatkozóan
a getegei, majd a hunnok, az arabok,
világnak a sarkaiból való eme kimoz- a törökök, a tatárok a keresztyénség
dítása végbement. Az isteni teremtés ellen. Lehetetlen észre nem vennünk
"legyenff-jének, az Igének ellenlábása.
a történelemben
a törvényszerűséget,
az Antikrisztus az érzékiségben meg- mely mutatja, hogy e viharok után
találta ezt a pontot a világnak sarkai- miként jött egy-egy korszakban mint
ból való kiíordítására,
Munkája azon- valóság egy-egy darab abból, ami
ban nem lehet végleges, mert a Te- igazi keresztyénség,
tiszta egészséges
remtőnek is megvan a maga idejében életbiztonság a földön.
mindíg ez az archimedesi
pontja,.
Ma a bolzsevizmus ez az ostor a
ahonnét
ismét visszakényszeríti
az keresztyén
világon. Maga a .Világemberéletet hatalmas erejével az ere- kormányzó
hatalma nem engedi el
deti rendeltetésének
a pályájára,
hogy rnindaddig,
míg a keresztyénség nem
majd végérvényesen
is az győzzön, lesz a nyugaton az, aminek az O örök
aki megteremtette
a világot 1
rendeléséből lennie kell. Ha máskép
Minden jel arra mutat, hogy a vi- nem megy a dolog, ennek az ostor-
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nak a vesszeje a maga teljes rémüle~1 J\'z"égyeií{eres~ztyén
egyházi kőzőstésségében
majd Ázsiába plántálódik
ségeken mulik, hogy minden őnös haát a nyugatra csapás céljából, hogy az talmi érdeket feledve kharizmájuknak
Isten azután szinte új kezdéssei új megfelelően a Szentlélek hatása alakeresztyenséget
kezdhessen nyugaton .. kítsa ki bennük minél teljesebben
a
Testvéreim! Nem játék és nem tréfa Krisztust. Ahol és amily mértékben a
semmiképen sem a mai idő az Istennek Jézus Krisztusban
való teljes, benső
kezében.
Ezt már mindenki láthatja. egységnek szolgálata főpapi imája értelAki pedig mindezt látja, az nem tehetmében
nem fog végbemenni az egyes
mást, minthogy
a maga helyén egy egyházi, kőzősségeken
belül s az egydamaszkuszi-uti villanásban munkatár- mással való 'viszonyban, hanem a kesuI' ajánlja fel magát az Istennek resztyén jelszavak csak önős hatalmi
nyugat megszabadítására
való elindu- célokat és áltatást szolgálnak,
ott és
lása megpillantásakor. Ebben az Isten- oly mértékben azokon is kimélet nélkül
hez szegődö munkában
lesz ugyanis keresztül fog robogni az Ur ostorozámajd csak benne kinek-kinek ~ ígyasának
kérlelhetetlen vasszekere.
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Pásztorok
-

a magyar Jövendö

A "Luther-Naptár

ll
,

számára

nemzeteknek is-a szabadulása. Tiszta
dolog ugyanis az, hogy a keleten készülő kemény ostorcsapás
nyugatra
csak oly mértékben
enyhül, illetve
marad el, amily mértékben
nyugat
keresztyén megúihodással
testi, lelki
egészség dolgában, erkőlcsi és szociális
vonatkozásban
az örök Elet regulaja
szerint újjászületik.
Nem bizonyos ugyanis még teljesen,
hogy a pogány római birodalom bukásának meg kell ismétlődnie teljesen
nyugaton az összes rettenetességeível
egyetemben, hogy itt még a gyakorlati
élet .vonatkozásaiban
a nagy általá-I
nosságban keresztyén élet virulhasson.

rajzolta:

bölcsőjénél.
BalázsFy Rezső.

-

És ebben az itélet időben, magyar
testvérek,
mi lesz majd mi velünk?!
Minden attól függ, vajjon a nemzet
egésze pásztorokul elfogadja-e azokat,
akik a karácsonyi
csillag fényénél
minden érzésükkel,
gondolatukkal és
munkájukkal csak a magyar bölcsőre
tekintenek. Mert csak az ott kezdődő
új születésekből támadhat a világtörténeti ostorcsapásokat
acélosan megálló új magyar élet, mint igazolója
eme hitvallásunk tiszta isteni forrásból fakadás ának :

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában! .
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Evangélikus. egyliázi tiszti névlár.
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Egyetemes központi kormány.
5. Nyitrai
esp.:
Szakarka Pál, lubokai lelkész, fel.
ügyelő: dr. Simkó Lajos. orvos, Szenice.
Egy~temes felügyelő:
br Radvánszky Alber t, Budapest,
6. Nógrádi
esp.:
Mihalovies Samu: bé,;i lelk~.sz, a,~VilI. Ullöi-ut
16, egyházi elnök: Geduly Henrik püspök,
esperes,: K,ardos Gyula, baJassagy~rmab 1~lkesz.:felugy~lo:
Nyiregyháza, egyházi főjegyző:
Bancsó Antal, Budafok, -Okolics ányi Gyula, Budapest, masodfelugyelo:
Rakoezy
világi főjegyző: dr, Szelényi Aladár, Budapest. IV" Ferenc
Istvan. Balass".gya~mat.
,
_
.
József-rakpart
3. tb. világi főjegyző, aljegyző:
dr, Le7., Pozsonyvaros~
esp.:
dr, Se~m.dt K Je~lO, p.ozsony.
hotzky Antal. Monor, egyházi aljegyzők:
Tóth József.
~~Ikes:,. ales!:,eres;
Proble Hennk, po:l;sony. 1~lkesz: felFancsal. Kardos Gyula. Balassagyarmat,
világi aljegyző:
ugyelo:, dr: Samarjay E~". P?zsony. masodfelugyelo:
dr.
Dr, Petrik Aladár,
ügyész:
dr, Ráső Lajos, Budapest.
Polner Ödon, egyet,. tanár, ~ees,
•
"
pénztárnok:
Bendl Henrik. Budapest.
IV,. Deák-tér 4.
8,. Pozsony~egy~l
esp.: urese~esben.
alesperes:
urefőellenőr:
dr, Zsigmondy Jenő. ellenőr:
Szelényi Gyula, sedesben, fe~u~yelo: Lenba.rdt Ka'o,ly. Modor. .
Budapest. IV. Deák-tér 4. levéltárnok:
Góbi Imre. Duda- ,,9. T:encsem
esp.: .elhal~lozas, miatt uresedesben,
felpest, VII,. Ilka-utca 26, JI 5. egyetemes előadó:
Kuthy ugyelo : elhalalozas miatt üresedésben.
Dezső. Budapest. VIlI. Ullői-út 24, az egyetemes egyházi
gyámint. egybázi elnöke: Ziermann Lajos, Sopron, gyám[Dunántúli:egyházkerület.
int. világi elnök: b r. Felfitsch Berthold, egyet, nyugdíjPüspök:
Kapi Béla, szombathelyi lelkész, felügyelő
intézeti ügyvivő: Kuthv Dezső, Budapest, VIlI., Űllői-út24,
Ernő, Nagygeresd
[Sopron m ], püspöki
a tanügyi biz. elnöke:
Dr. Mágócsy-Dietz Sándor, h. el- dr, Mesterházy
nöke: Dr. Rátz Lásaló.
titkár: László Miklós, Szombathely, püspöki másodlelkész:
,
Sehöek Gyula. Szombathely, főszámvevő:
Hanzmann Károly, Sopron, alszámvevő:
Wojteeh Vilmos. Sopron, pénzBányai egyházkerület.
táros: Weisz Kornél, Sopron, levéltáros: Németh Sámuel,
Sopron.
" .
c Püspök:
dr, Raffay Sándor, Budapest. IV., Deák-tér 4,
1, Felsősoproni
esp.: Seholtz Odön, ágfalvai lelkész,
IL em" felügyelő:
dr. Zsigmondy Jenő, Budapest V" felügyelö:
dr, Zergén yi Jenő, Sopron,
Zrinyi-utca 14, püspöki titkár:
Bezegh Sámuel. ker. lel2. Alsósoproni
esp.:
Hérmcs
Lajos, farádi lelkész.
kész: dr, Kirehknopf Gusztáv,
felügyelő: dr, Ajkay Béla, Répezelak.
, 1. Aradi-békési
esp.j dr, Sze berényi Lajos Zsigmond,
3. Felsővasi
esp.:
Beyer Teofil, felsőlövői
lelkész,
békéscsabai
lelkész, felügyelő:
dr, Sailer Vilmos, ügyvéd, alesperes:
Rajter
János,
kU!< 'i
lelkész,
felügyelő:
Békéscsaba.
rohonci Praager
József,
Rolione,
másodfelügyelő
: dr.
2. Bácsi esp.:
választás alatt, alesperes:
Dedinszky
Sehneller Aurél, ügyvéd, Kőszeg,
J ános,
dunagülosi
lelkész, felügyelő:
dr, Lelbach L,
4, Kőzépvasi
esp.:
Zongor Béla. kőrmendi
lelkész,
másodfelügyelő
: Kiss Gyula.
felügyelő:
dr, László Kálmán, ügyvéd, Szombatbely, má3. Bánáti esp.: üresedésben,
felügyelő:
br. Ambrózy
sodfelügyelő:
dr, Sebneller Aurél, ügyvéd, Köszeg.
Andor,
5_ Kemenesaljai
esp.: Varga Gyula, vönöcki lelkész.
4. Békési esp.: Kovács Andor, orosházai lelkész, fel- felügyelő: Radó Gyula, nyug, v árm. főjegyző, Szombathely.
ügyelö: dr, Bikády Antal, Orosháza.
-6. Veszprémmegyei
esp.: Takács Elek, homokbödőgeí
5. Budapesti
esp.: Broschkó
G, Adolf, Budapest
fel- lelkész, felügyelő:
Mihály Sándor, Páp a
ügyelő: dr. Tolnay Kernél. Budapest.
7. Győrmegyei
esp.: Németh Károly, lébenyi lelkész,
6. Csanádl-csongrádí
esp.:
Saguly János, pitvaresi
felügyelő:
Csemez István, T ét.
lelkész, felügyelő:
dr, Purgly László, Makó,
'
8. Zalai esp.: Fenyves Ede, menesbelyi lelkész, fel7, F elsőpestmegyei
esp.:
Blatniezky Pál, Czinkota,
ügyelő: dr, Berzsenyi Jenő, Keszthely.
felügyelő:
báró Prónay György, Acsa, alesperes:
Chugyik
9. Somogyi esp.: Mesterházy Sándor, nemespátrói lelPál aszódi lelkész.
kész, felügyelő; dr. Itzés Zsigmond, várm. föorvos, Kaposvár.
8. Középpestmegyei
esp.: Bódy Pál, Tápiószele, fel10. Tolna-baranya-somogyi
esp.: SehölI Lajos, főespeügyelő: dr, Lehotzky Antal, Monor.
res, hidasi lelkész, alesperes:
Müller Robert, felsónánai
I 9, Alsópestmegyei
esp.:
Kruttschnit!
Antal, Soltvadlelkész, felügyelő:
Meebwarth Ernő, Belecska.
kert. felügyelő:
báró Kaas Albert, Budapest.
10. Turóczi
esp.: Skrovina
Ottó.
turóczszentrnártoni
, lelkész. alesperes : üresedésben, felügyelő;
Vanovies Ján., "
Tiszai egyházkerület.
Turóczszentmárton
l'
P·
"k' G d IH'
,
há
I lk'
f 1"
1-'
11, Zólyomi esp.: Bakay Péter, nagyé csai lelkész, aluspo:
e ':' y e~nk, ~r.~eg~ ~za., e esz, e ,ugye"j;
esperes:
Vitális Gyula, breznóbányai
lelkész, felügyelő:
dr" Zelenka La!.os,,, k!r .. kU,na. biro, kír. trvszéki ~Ino ,
Csipkay Károly, kír. közi!!. Itelöbírő. Budapest
NYlregyhaz!". p,?spok~, btkar,:
H;onyeez, Józse!, ~Ylregy12. Horvát-szlavón
egyházmegyei
esp.: Morgentbaler
h?z,a ..egyhaz~ fOJegyzo, Paulik J!'nos, nYlre,g)lhaza.lelkész,
Ferenc. újpázuai lelkész, alesperes : Veres Adám, beskai
:vilag'.; dr, M.kl~r Karoly, nrug, J<;>gaka~,dekan, ~~d~pest,
lelkész, felügyelö:
Kettenbach András, Sidski-Banovei.
Jegyz:ok: ~usz.k LaJOS, m',skole! lelkesz,. ,e~yhaz. es. dr,
Zsedényi Bela, jog akad. tanár. MIskolc, világi, ker. penztárkezelö, levéltáros és irodaigazgató : Hronyecz József,
Dunáninneni egházkerület.
Nyíregyháza
számvevő: Nemes Károly, diósgyóri lelkész,
egyházker.
ügyészek:
dr. Vietórisz István, dr. Salzmann
Ottó, ,kir, ügyész, Nyiregvbáaa
és dr, Bartus Dezső, Miskolc,
Püspök:
Kiss István sámsonházai
elkész, felügyelő:
1. Arvai esp.: üresedésben,
felügyelő:
üresedésben,
landori dr, Keler Zoltán, budapesti ii oyvéd, püspöki titkár:
2. Brassómegyei
magyar esp,: Bohus Pál. apácai lelKirchne r Rezsó. püspöki
másodlelkész : üresedésben,
püspöki segédlelkész:
Pohánka Ödön, főjegyzők: Balogh késf, felügyelő;
dr, Papp Endre, Hosszufalu-Alszeg.
3.· Gömöri esp.; üresedésben,
alesperes,
felügyelő:
István, bokodi lelkész ést dr. Zelenk a Frigyes, kit. tanlelüresedés ben.
ilgyelö, Budapest, jegyzők:
landori dr, Kéler Bertalan,
4. Hegyaljai
esp.:
Nemes Károly, diósgyőri lelkész,
Budapest, Kirchner Rezsö, püspöki titkár és dr. Csengödy
dr, Lichtenstein Lésaló, Miskolc.
Lajos, salgótanáni lelkész, ügyész: dr. Handel Béla, buda- felügyelő:
5. Kishonti
esp.: Gyürky Pál. .rtmasz ombati lelkész,
pesti ügyvéd, számvevő:
üresedésben, ellenőr: Kirchner
felügyelő: Medveczky Sándor, kir közjegyző, Rimaszombat.
Gyula, Budapest,
levéltáros:
Kardos
Gyula, balassagyarmati lelkész,
6. Liptói esp.: Simkovies János, hybbei lelkész, felügyelő: Ruzsiák János, Liptószentmíklós.
1. Barsi esp.. Bándy Endre, lévai lelkész, felügyelő
7. Sáros-zempléuí
esp.: üresedésben,
alesperes:
űreBodó János, Aranyosmaróth.
2. Fejérkomáromi
esp.: Balogh István, bokodi lelkész, sedesben. felügyelő:
üresedésben
8. Tátraaljai
esp.: Kallath Károly, lelkész, Szepest6talesperes:
Podhradszky János tordasi lelkész, felÜl!yelő:
dr. Lerseh Kornél, ügyvéd, Szepesszombat.
dr, Handel Béla, budapesti ügyvéd, másodfelügyelő
: lan- falu, felügyelő:
, dori dr, Kéler Bertalan, Budapest.
9. Tiszavidéki egyházmegyei
esp.: Domjan Elek, sátoraljaújhelyi lelkész. alesperes:
Paulik János, nyiregyházai
3. Mosoni esp.:
Wenk Károly, hegyeshalmi
lelkész,
lelk" felügyelő:
dr, Handel Vilmos. egyet. tanár, Debrecen.
felügyelő:
dr. Steltaer Mátyás, vármegyei tiszti föügyész,
Magyaróvár.
10. Szepesi városi esp.:
Kübeeher Albert, leibiezi lel4. Nagyhonti
esp.:
elhalálozás
folytán üresedésben,
kész, alesperes:
Szontagh Sándor, lelkész, Szepesváralja,
felügyelő: 'elb alálozás folytán üresedésben,
felügyelő: Münnich Kálmán, bányatanáesos,
19ló.
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Csonka Magyarország nem ország,
Egész Magyarország:-- mennyország!
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"Magyar Keresztyének NaDtára"
Bibliai leszakitós tömbnaptár az 1927. évre.~
Szerkeszti:

br, Podmaniczky Pál, Fang.

lelkész:

Ez a naptár kiegészítője
a .Lutner-Naptarnak-,
amelyet most kezedben
tartasz.
A "Magyar Keresztyének
Naptára"
minden napra egy leszakítható
lapon egy rövid bibliai elmélkedést
ad, amelyet egy a történelemből, vagy a mai életből vett érdekes történetke
világit meg.
Segítségedre
akar lenni abban, hogy magad
épülj, de abban is, hogy házi istentiszteletre
gyűjtsd magad köré családodat
S olvasd föl nekik. A lapocska
arra is jó, hogy mint traktátust
tovább
add másnak.
A .Magyar
Keresztyének
Naptára"
tehát nap-nap
mellett Isten igéjét akarja neked hirdetni.
Ezért jó és üdvösséges
lesz, ha házadba
fogadod.
A "Magyar
Keresztyének
Naptárá"-nak
munkatársai
között megtaláljuk
az evangéliumi
irodalom legjelesebb
rnűvelőit.
- A .Magyar
Keresztyének
Naptára"
olcsó naptár. - Csinos, a ház falát is ékesítő hátlappal
együtt ára
18.000
korona.
Ehhez járul a portó 6000 korona.
Aki egyszerre 10 darabot
rendel, 25 % engedményt
kap. A 10 darab
naptárnak
a portója 10.000korona. - Megrendelhető
a Bethánia
Könyvkiadóhivatalában,
Budapest,
VIli. Gyulai Pál-utca
9.

MiM

Miért rontja el ételeit rossz paprikáyal,
amikor a világhirű .

KARBINER
féle való'di szegedi
édes-Demes
paprikakülöDlegesség,
mely minőségben felülmulhatatlan, 1/4, 1;8 és 1/16
kg-os törvényesen védett dobozokban
minden jobb üzletben kapható? - Ha
egyszer megkísérli, sohasem fog mást
használni.

Karbiner Péter,

[SOflkamag~~:~ ~~~S~~~t SZOlgálja
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soproni gyógyszerész sa j á t készítményű

Villanyer~~r:d~~a~fe~t~lt.&x·
Jtás, íesték-,
mátárú

Sa

i

és olaj- ~
fűszer- és gyar- ~

nagykereskedés.

j á t v ill any

k á v é p ö r k öld

, ,

~
e,

~
~

Föüzlet: Várkerület 80. Telefon 323, ~
~
Fióküzlet: Sastér 4. sz. Telefon 123. §il
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A BIOGLOBIN malagaborhoz
hasonló' kinézésü és
kellemes édes borízű diátetikus szer, amely gyengélkedöknek vísszaadia erejüket és étvágyukat, Vérszegényeknél elömozdítja a vérképzödést
és az idegeket
erósíti. AJánlatos ligy felnötteknek,
mint gyermekeknek. Kapható a készitönél és a gyógyszertárakban.

I
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'MÁTIS SÁNDOR érc- és iakoporsó-raktára
Beled, Fő-utca 357_
(a Takarékpénztárral

/ .

szemben)

Állandóan dús választék érc- és fakoporsókban,
legdíszesebb kivitelben is, szemfedelek, sirhoszoruh, szallagok, fátyolok, gyermek halotti
ruhácskák,
gyertyák
és /heményia-hereszteh,
valamint az .összes
temetkezési cikkekben. - Pontos kiszolgálás,
olcsó ár !
Vevőimnek egy díszes raoatal-hészletet
díj tal a n u l kölcsönzök.
'"
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Hofherr - Schrantz - Clayínn - Shuttleworth
mezögazdaságí gépgyár r_-t_Budapest
Vezérképviselő :

TANDL ANTAL
Sopron, Ősz-utca 14..

~
~
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A világhírű szegedi édes nemes
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Paprika-

" " LiLa: , " il! "

I

clpesz

I
i~~~~~~~~~-_.
------------Sopron, V.!~erület

és !~~f~en!!!~~r~=fyek

legeRIŐnByölseNbbeEn
RbeszpereE~hTetőEk
R

KA

paprfkaldvítelí

üzletében

Szeged., Dugontcs-tér

11. szám,

Tel. 13-21. -

Expaprika.

Sűrgönycím:

I
I

26_

Elvállal mindennemű
~ri-; női és
gyermekc:ipőket
a legegyszerűbbtöl
a
legfinomabb kivitelben, szolid árak
mellett. Sport-, vadász- és iootbollcipőket eredeti Krombőrből,
Javítások 24 órán belül.

Evangélikus imakönyv

L lk"1V·'

Írta Gyurátz Ferenc
adása, fehér papiron,
jó erős valódi vászon-kötésben Pengő 4'50,
kötésben 8'40, Finom börkötésben aranyozott
e

ezer"

püspök. io-n, kirégi terjedelemben, ..
Párnázott vás"Pűfi·tsrlapszélekkel 14 P,

Hétköznapi .ímák

reggeli és es,tiistent,isztelet,eI?a templomban. 8 hetre szolo
hétköznap reggeli, 4 hétre esti templomi imák. Vallásos estéket
megnyitó és záróimák
lelkészi használatra. -Irta Gyurátz Ferenc
püspök. Vászon-kötésben 8 Pengő,

Útmutató

a bibl~~örök vezetésére.

Pengö 1'80.

Írta Dr. Vass Vince.

Evangélikus énekeskönyvek
és bibliák. -- Hasznos, tanító, szőrakoztatő,
olcsó jó könr.vek. - Mükedvelőknek
népszinmüvek és hazafias szfndarabok. - Uj ískolai tankönyvek és vezérkönyvek. - Vallásos irányú
kiadványok. Bibliai fali mondások.
Részletes ~jegyzékemet
kivánalra
azonnal küldöm,

Kis Tivadar könyvkiadó Pápa, Fő-utca 21. sz.
I

,Postacsekk 25210. sz.

Bárhol hirdetett könyvet vagyzenemúvet megkűldök.
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A Magyarországon rendesen tartatní szokl\t

I
I
~

I

Ab aujszántó Ab.-Tm. Nagyosüt. [ul. 13, okt.
4. és dec., 6. ~egeI. 1 nap állatvásár.
Abad-Szalok
.Iász-Nagy-Kun-Szolnokm.
febr.
16, máj. 18, aug. 10, nov. ll-ét mag. fogI.
vas. és hétfőn.
Abony Pestm. máj. 30, aug. 20 és nov. 30-át
megeI. vasárnap és hétfőn országos vásáro
Acsa Pestm. ápr, 15 és okt. 29.
.
Adánd Somogym. Laet. vas., Nep. János, Urszine vált. és Mindsz. napot mag. fog. hét
hétf. A vásár 2 napig tart.
Alberti Pestm. máj. 16, juI. 13, nov. 5-ét megelőző vas. és hétf.
Alpár Pestm. Virégvas.
és okt. l O-é! megeI.
vas. és hétf.
Alsódomboru
Zala~. m árc. 19, máj. 16, julius
13 és december 9.
Alsonémedi
Pestm. ápr. 2, julius 4, szept. 2,
dec. 3. vasárnap és hétf.
Alsópáty Vasm. febr. 3. máj. 4. szept. 4, nov. 4.
Alsóság Vasm. ápr. 4. máj. 25. szept. 21.
nov. 5. Ha ünnepre esik. következő nap.
Apátfalva Csanádrn. ápr. 24. juI. 26, szept. 8
és nov. 25. utáni hétfő és kedd napon.
Apcz Hevesm. rnárc. 19, aug. 1. és okt. 15-ét
megél. hétf.
Apostag Pestrn. jun. 24. és okt. 12. megél. vas.
Arpás ,Sopronm. juI. 6, okt. 11.
Asszonyfa
Györrn. máj. 9 és szept. 14.
Aszód Pes tm. áldozócsüt., Szt.vlstván és Szt.Márton utáni péntek.
Babácsa Somogym. márc. 19, Szt-Háromságvas. utáni hétfő, aug. 21 és nov. 3n.
Bacskó Zemplénm.
jun. 19,' szept. 8:
Bagonya Zalam. máj. 19, szept. 4'
Baja febr. 14. megeI. vasárn., ápr. 24, jul. 22,
szept. 21 és dec. 6. Ha a 4 utáni határnap
a hét közepére esik, az illető vásár a megelőző vasárnapra következő hétfőn tartatik.
Baksa es Győrfa Zalam. máj. 4 és szept. 14.
Bakonya Baranyam. [un. 10, szept. 29.
Balassagyarmat
Nógrádm.
jan. 6. és febr. 2.
napját' mege!. hétfő és kedd, ha hétfő vagy
kedd ünnepre esnék, a követk. 2 napon,
Laetare vasárnapot követö hétfő és kedd,
május 1. megel. hétfő és kedd, jun. 26. ha
vasárnapra
esik, a követő hétfő -és kedd,
ha szombatra esik, a megel. hétfő és kedd,
aug. 20. megeI. hétfő és kedd, ha vasárnapra esnék, az ezt követő két nap. szept.
29. Ha utóbbi nap vasárnapra esik, a köv.,
ha más napra esik, a megel. hétfő és kedd,
nov. 1. mege l. hétfő és keddi napon.
Balafonfüred
Zalam. jan. 14, ápr. IS, ju!. 11.
szept. 11.
Balkány Szabolcsm. április 1. julius 1, nov. 1
es dec. 25. napot megeI. kedd orsz. kirakóés állatvásár.
Bán Baranyam. márc. 10, [un. 1. szept. 29.
és dec. 8-át mege!. hétfő.
Bánok·Szt.-György
Zalam. ápr. 24, jun. 24,
aug. 3, nov. 29.
Beranyavár
Baranyarn. febr. 2, junius 8, aug.
5. nov. lS-ét mag. íogl. hét hétfő.

o zágos vasárok jegyzéke. *)

I Barátfalva Vasm. Husvét kedd,
I Nagyboldoga~szony ~~áni nap,

[ul. 2, aug.
nov. Boldog-

asszony avatasa napjan.
Barcs Somogym, ápr. 1, június 24, szept. 2,
. dec. 9.
Báta Tolnam. ápr. 9. és október 15. magában
foglaló hét hétf.
Bátaszék Tolnam. márc. 19, [un. 16, szept. 24·
. és okt. 28. rriegel. hétf.
Báté Somogym. márc. 10; május 25, aug. 29,
okt. 9.
Baitonya Csanádm. Judica, v. fekete vasárnap, elötti [un. 29. utáni, nov. 5-ike elötti
szombati napon állatvásár. vasárnap kirakóvásáro
Becsehely ZaIam. márc. 19, máj. ll, szept. 1
és okt. 13.
Bécz Sornogym. május 23, október 4.
Békés márc. 24, jún. 20, szept. 20. vasárnap,
vagy ha nem vasárnapra esnék, megelőző
vasárnapon.
Békéscsaba márc. 3, juI. 1, okt. 26, dec. 2-ik
advent vasárnap,
Beled. Sopronm. kedden hetivás., ha ünnepre
esik, előző hétfőn. Minden hó első keddjén
marhavásár.
Berczel Szabolcsm. febr. 16. [un. 2. aug. 24,
okt. 15.
Berencs Szabolcsm. juI. 2. dec. 18.
Berzeneze Sornogym. Husv. 2 héttel megelőző
fek. vas. ut. hétfő, [un. 13, aug. 10, dec. 28.
Blcske Fehérm. jan. 25, máj. 3, szept. Szt.Máté evangelista, juI. Jakab nap hét kedden
és szerdán.
Bodajk Fehérm. ujév után, jun. 29-ike után,
. Szt.-Mihály napja utáni hétfőn.
Bo drog-Keresztur
Zemplénm. febr. 24, aug.
24. és nov. 24. mag. fogl. hét csütörtök és
pünk. utáni csüt.
Bodzás-Ujlak
Zemplénm. jan. 18, márc. 24,
júl. 14, okt. 17, dec. 21.
'
Bonyhád márc, 6, május 1, ju!' 10, szept. 4.
magában foglaló héten hétfőn és kedden.
Bő február 6, május 9, augusztus 10, okt. 4.
Budapest bal parti sész: (IV-IX kerület) márc.
2. vasárnapján (József) máj. utolsó vasárnapján (Medárd), aug. 3-ik vasárnapján (János
lefej.) nov. 1-ső vasárnapján (Lipót) kezdődik
és tart 14 napig. Az előtte való héten az
elővásár tartatik. Jobbparti rész: 1-11. ker.)
Négy országos vásár, a balparti vásárok
után egy héttel s egy hétig tartanak. Ill.
kerület febr. 16, máj 25, aug. IS, nov. 1.
A marha- és lóvásárok a vásár második hetében, vasárnap tartatnak. Ezeken kívűl Szt.Györgyelőtti vasárnapon, valamint okt. első
hetében vasárnap, hétfő és kedden, még
további két országos, két lóvásár.
Butka Zemplénm. jun. 2, aug. 28. okt. 4.
Bükösd Somogyrn, aug. 5. utáni vasárnap.
Bükösd Baranyarn. márc. 26, Szent-Háromség
utáni hétfőn, okt. 4 és nov. 11.
Büsü Somogym, febr. 16, ápr. 28, jun. 8, aug. 21.
Ha e napra ünnep esik. a rákövetkező napon,

'1 A vásárjegyzéket
a papirdrágaság
miat! ez alkalommal is csak a "Luther-Naptár"
való tekintettel közöljük. Ahol esetleg hiány vagy téves adat van, b. olvasóközönségünktöl
illetve kiigazítás céljából szives értesítést kérünk.

jelenlegi olvasó körére
a jövöben való pótlás.
.
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Zalam. jún. 'hó, etsö hétf.," csonka'
aug. 10, Lőrinc napján, ha
vasárnapra esik, az ezt követő hétfőn.
Csanád febr. 14. máj. 7, okt. 16, nov. 11.
Csanád-Palola
jun. 11 és okt. 23 köv. szomb.
orsz. vásáro
Csákány Sornogym. aug. 15.
Csákány Vasm. febr. 25. máj. 2, [un. 8. aug.
6. szept. 8 és 29, nov. 25.
Csákvár Fehérm. Oculi vasárnap utáni hétIön, Rogate vasárnap után és Annahe tében
hétfön
és kedden és dec. 6-ika hetében
hétfőn és kedden.
Csepreg Sopronm. Hamvazószerda utáni csűtörtökön, Nagypéntek, Exaudi, [un. 29, jul.
22. szept. 29. Karácsonyelőtti
csütörtökön.
Csépa .Iász-Ni-Ki-Szolnokm.
ápr. 12, jul. 12.
szept. 5. dec. 18. Ha hétköznapra esik, megelőző vasárnap.
Csernek Vasm. máj. 15. [un. 28. nov. 6.
Csangrád márc. 1. máj. 1, aug. 25, dec. 10-ét
megelőző vasárnap.
-Csorna Sopronm. jan. 6, Gergely-nap, FülöpJakab nap, Szt.vlván, Szt.-Mihály és Szt.Márton napján. Ha e napok péntek, vagy
szombatra esnek, a következő hétfőn.
Csögle Veszprémm. márc, 12, jún. 23, okt. 9.
Csököly Sornogym. jan. 25, nagycsütörtökön,
aug. 28, nov. 25.
J
Csurgó Somogym, Husvét után, Pünkösd után
kedd, szept. 1.
Csúz Komáromm. márc. 12, és okt. 15. het. hétf.
Czecze Fejérm. Fekete vasárnap utáni hétfőn,
.Lörínc
nap és Miklós nap utáni hétfőn.
Czegléd Pestm. jan. IS, ápr. 19, jul. 22, nov.
1. napját megél. vasárnap és hétfőn.
Czell-Dömölk
lásd Kis-Czell.
Czibakháza
.Iász-Ni-Kv-Szolnokm.
március 31,
máj. 30, szept. 15, nov. 18-át megelőző
szombaton. Minden pénteken hetivásár.
Czirkovlány
Zalam. Szt.-Lőrinc napján.
Dabas Pes tm. febr. 18, máj. 1, aug. 3, nov. 1.
előző vasárnap és hétfőn.
Darány Somogym, márc. 9, aug. 18, nov. 5.
Dárda Baranyam. márc. 27, mag: Iogl. hét
hétfő, máj. keresztjáró hét hétfő, Bert. nap
és Mindszent nap. mag. fogI. hét hétfőjén.
Debreczen a Remete-Antal, Szt.-György, 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 nyersterményekre és iparcikkekre
nézve az egész
9· nap alatt; ezenkívül az első héten csűtörtökön 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 [unius 20-án
országos állatvásár.
Deregny.ő Zemplénm. január 11, szeptember
6, december 6.
Déva- Ványa
.Iász-N -K.-Szolnokm. jan. 17,
ápr. IS, júl. 5, okt. 12. Ha valamelyik vásár
a hét kőznapjaira esik, az előző szembaten
és vasárnap tartatik.
Deuecset Veszpréram. jan. 25, máj. 1, aug. 6
n~
:_
előtt 'WÖ"
és kedden,
Csabrendele

csűtőrtőkőn,

~

-Diuény .Nógrád~. jan. 2, május 1, június 24,
aug. 10, okt. 18..
Dobronok Z.alam. Urnap után hétfőn, júl. 25.
Dombovár 0-. vizkereszt utáni hétfő. SzentGyörgy. Szent-Péter napja nov. 30.
Dombrád Szabolcsm. jan. 15, ápr. 28, jul. 8
és okt. 8. mag. íogl. hét hétfő országos kirakóés állatvásár.
Dorozsma Csongrádrn. ápr. 7, jun. 29. szept.
16. dec. 8. előtti vasárnap.
Döbrőköz' Tolnam. Virágvasárnap előtt. Istyán
király utáni hétfőn.
Dömsöd Pestm. márc. 7. [un. 22 és aug. 10.
országos állat- és nyersterményvásár,
köv.
napon kirakóvásár.
Hétíön
és csütörtökön
he tivásár,
Duna-Adony
Feiérrn. ápr. 2, [un. 16. szept.
15, nov. 24. ~
Dunaföldvár
Tolnam. márc. 25. 'pünkösd utáni
ked~.!.aug. 20 és nov. 1. kőyető hétfön.
Dunapalaj Pestm. febr. 19. ápr. 14. jun. 29,
okt. 4. és dec. 13~ elötti vasárnap.
Dunapenlele Fejérm. Szt.-György napi, Szt.Háromság vasárnapi, Kisasszonynapi hét hétfői napján és az első Adventvas. utáni hétf.
Dunaszekcső
Baranyarn . -márc. 12, [un. hó
Szt.-Háromság utáni hétfő. szept. 1. nov. 5.
Ha ünnepre vagy vasárnapra esik, a következő hétfő, ha a hét végére, akkor a megelőző 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 hétfőn.
Eger Hevesm. jan. vizkereszt utáni hétíön,
máj. Pongrác nap hét hétfön, juI. SarlósBold.-Asszony utáni hétf., szept. 29, marhavásár, vasárnap és hétfőn kirakóvás., hétfő,
kedd, szept. '28, 29 marhavásár, 29,. 30 kirak.
vásár, márc. 1 kedd baromvásár, márc. 1.
kivéve minden hó 1. hétfön
állatvásár.
Egerág Baranyam ápr. 5. okt. 11.
Egervár Vasm. márc. 19, nov. 25.
Enying Veszprémm. feSt-. Sexagesíma yasárn,.
.jun. Margit, szept. Kisasszony, -dec: Aprószentek hetében hétfőn.
Erdőbénye Zemplénm. jan. 28, ápr. 2~) okt.
28. Ha 'e nap ünnepre esnék, a meget, hétf.
Ercsi Fejérm. ápr, Leó nap és szept. Mihály
. napot mag. Iogl. hét szerda és csütörtök.
Erd Fehérm. máj. 1. hét. aug. 10.
Esztergom márc. 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. már c, 12-ét, okt. 15-ét megél.
hétfön
és jul. 25-re eső V. ezt köv. hétfőn.
Fegyvernek
Jász-N.-K.-Szolnokm.
március 1,
[un. 1, szept. 12, nov. 20 vas. és hétf., ha
hétköznapra esik, azon hét vas. és hétfön,
Felsődabas Pestrn. febr. 18, máj. 1. vas. és
hétf., aug. 3 és nov. 1. mege!. vas. és hétf.
Felsősegesd Somogym. márc. 30, juI. 2. utáni
hétfőn, szept. 8, nov. 25.
I
Fertő-Szt.-Miklós
Sopronm. Böjt 3. hétfőjén.
Pünkösd utáni kedden. Máté és Miklós utáni
napon.
Fokszabadi
Veszprémm. márc. 1-ét és okt.
HI magában foglaló bOI hétfőjén.
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Forró Abauj-Tordam.

jan. 10, ápr. 25, aug. 15,

okt. 4.

Földeák Mátyás nap, • Cantate"

és "Őrangyal"
és Boldogasszony fogant. el. hétf.
Fülöpszállás. Pestm. apr. 8 -'9, jun. 17-18,
· szept. 5, dec. 6 vas. és hétf.
Füzesabonv Hevesm. márc. 12, jun. 12, szept.
12, dec. 12, hétf. vagy el. hétf.
Füzes-Gyarmat Békésm. márc. 29-30,
junius
10-11, aug. 25-.:..26, okt. 24-25.
Galambok Zalarn. ,febr. 16 és aug. 2. el. hétf.
Gálszecs Zemplénm. jan. 17, márc. 12, május
15, jul. 22, szept. 25 és nov. 11. mag. fogl.
hét szerda és csütörtök napjain.
Gesztety Zemplénm. jan. 25, Pál ford., ápr. 12,
Gyula, jun. 29 Péter-Pál, okt. 26 Demeter
hetébe eső keddi napokon.
Gödöllö Pestrn. máj. 20, jun. 29, okt. 1, dec.
13. követö hétf. Ha hétf. esik, e napon.
GMre Baranyam .. márc. 19, jul. 22, szept. 21.
után és nov. 5. megel. hétf.
,~
Ooncz Abauj-Tornam. jan. 23, márc.29, jun. 19,
aug. ~4, nov. 5.
Görcsön Baranyam. febr. 24, máj. 25, aug. 24,
november 5.
Gyékényes Somogyrn. máj. 1 és okt. 30.
Gyoma Békésm. marc, 10-11, jun. 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,
ugyamegel.
vasárnap és hétf.
Gyöngyösmellék Somogym. április 5 és okt. 5
· hétf. és kedden.
Gyönk Hushagyökcdd el., Pünkösd el. 'csüt.,
aug. és nov. első csütörtökén.
Györ jan. 18 (Piroska) hét, a Nagy 'hét első
3 napján, az Urnap, jul. 22-ike, Magdolna,
végre szept, 8 (Kísasszonyj és november 25
(Katalin) hetének első három napján.
Györasszony/a máj. 9. magában fogl. hétf. és
szeptember 14.
Györszentmárton József napot mag. fogI. csütörtökön, Lőrinc napot mag. fogl. csütörtökön,
nov. ll. Ha ünnep, köv. napon.
Gyula Bétésm. Pál fordulat (jan. 25) megel.
héten, • Exaudi" vasárnap, jul. 22 és szept.
· 8. előtti hétben' szerdától vasárnapig.
Gyuiakeszi Zalam. ápr. 24, jun. 4, szept. 8 és
29, november ll.
Hajduböszörmény febr. 3, ápr. 1, jun. 26, aug.
25 és nov. 19. hetébeu hétf.
Hajdunánás máre. 19, jul. 16, szept. 14, dec.
4. hetében szerdán.
Hajós Pestm. márc. 25, jun. 29 és szept. 29.
utáni vas.
Harka Sopronm. jun. 29, aug. 24.
Harkány Baranyam. febr. Zsuzsa n., április
Szt.· György, aug. Vasas Szt. r Péter és dec.
Miklós n. mag. fogl. hét hétf.
Hatvan febr. 2, ápr. 28, jun. 2, aug. 31, okt.
2 és nov. 5. hetében vasárnapon és hétf.
Háromfaágaréo
Somogym. márc. 1, máj. 6,
aug. 30, nov. 19.
Hegy/alu jun. 8 és nov. l l-íke utáni szerdán.
Hegykö Sopronm. Husv. e. és Szt.-Mihály U. hétf.
Herceg-Szőllös Baranyam. máj. 4, nov. 25. mag.
fogl. hét hétf.
Hetes Somogym. márc. 1. hétfője, máj. 1. csütörtökje, jun. 3. és jul. 4. hétfője.
vasárnap

I

Hetes

Zalájn', Husvé] utáni kedden. Áldozó
csütörtök el. szerdán, jul. 27.
Hédervár Husvét utáni kedden, Urnap utáni,
szept. 8. (Kísasszony) utáni és november 25.
utáni hétf.
.
Himesháza Baranyam. Vince és Terézia napot
mag. fogl. hét hétf.; ha ünnep, a köv, n.
Hódmezövásárhely Csongrádm. jan. Jézus nevenapja utáni vasárnap és hétfőn, marc, József,
Úrnap, jul. apostolok oszlása . és okt. Szt.Gál nap el. vasárnap és hétf.
Horgos Csongrádm. febr. és máj. második és
november hó harmadik hetében hétf.
Hosszuhetény Baranyam. máj. 4. előttí hétfő,
szept. Sat-Kereszt
n. előtti hétf.
Hosszupereszteg Sopronm. márc. 4, május 5,
jun. 30, aug. 21.
Hogyesz Tolnam. Pál fordulat, József, Péter és .
Pál és Lipót hetében szerdán és csütörtökön.
Igal Somogym. ápr. 24, jun. 24, szept. 1, okt. 28.
Iharosbereny Somogym. febr. 24, máj. 16, jul.
26, szept. 21.
Ikervár Vasm. rnárc. hó első szerdáján, szept,
21. és dec 21. el. szerdán.
Iregh Tolnam. Balázs Szt.-György, Kisasszony
és Katalin hete hétf.
Irsa Pestm. febr. 14, jun. 15,szept 1, dec. 13.
Mindig vasárnapon.
Istvándi Somogym. ápr. 27, jun. 8, aug. 29,
október 28. 41
Isztimér fejérm. József, Zsuzsanna és Mindszent hete hétf.
Iván Sopronm. Szf.-Pál. Husvét után 2-ik. kedd;
Bertalan nap és Mindszent utáni kedd.
Ivánegerszeg Vasm. jan. 6 utáni szerdán és ápr.,
jul. és okt. hónapok első szerdáin.
Izsák Pestm. marc, 1, jul, 1 és okt. 1. el. va~árnap és hétf.
Jáhosháea Vasm. márc. 19, Pünkösd el. hétf.,
aug. 23, nov. 15.
Jászalsószentgyörgy
J.-N.-K.-Szolnokm.
Szt.Háromság vasárnap, jan. IO-ét, aug. 2-át és
okt. 15-ét megel. vasárnap.
Jászapáti J.-N.-K.-Szolnokm. febr. 19-20, jun.
24-25,
szept. 8-9
és dec. 3-4
n. mag.
fogl. hét vasárnap és hétf.
Jászárokszállás J.·N.-K.-Szolnokm. febr. 24-25,
jun. 15-16,
aug. 5-6,
szept. 21-22,
ha
hétköznapra esnek, megel. vasárnap.
Jászberény J.·N.-K.-Szolnokm.
márc. 25--26,
máj. 18-19,
aug. 15-16,
okt. 4-5,
dec.
9 -10. mag. fogI. hét vasárnap és -hétf.
Jászdósa J.·N.-K.-Szolnokm. január 8, julius 8,
okt. 25 vasárnap
és hétfő ; ha a hét köz.
esik, a köv. vasárnap és hétf.
Jászfényszaru J.-N.-K.-Szolnokm. márc. 12-13,
máj. 12-13,
jul. 29-30,
okt. 24-25.
lia
hétközn. esik, e hét vasárnap és hétf.
Jászjákóhalma J.-N.-K.·Szolnokm. rnárc.vl, aug.
30 vas. és hétf.; hd hétköznapra esik, megel.
vas. és hétfő, május 3 és 4 állatfelhajtással
egybekötött országos 'vásár.
'Jászkarajenű
Pestm. ápr. 3, juI. 8 és okt. 2.
Ha nem vas., a .meael. vas. orsz. vásár.
Jászkiser J.-N.-K.-Szolnokm. febr. 8, ápr. 25,
jul, 25, nov. ll;
ha vas. v. ünnepre esnek,
a megel. hétf.; megel. nap marhavasár.
Jászladány J.-N.-K.-Szolnokm. jan. 18, ápr. 5,
jui. 2, nov. 22. mag. fogl. hét vas. és hétfő
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Kadarkut
Somogym. Istertes·"Ján'Os""él.
eCld,
Szt.· Iván el. hétf., Bertalan el. hétf., Imre el.
hétf.
Kalocsa Pestm. márc, 19, máj. 19, jun. első
vasárnap és hétf., aug. 15, nov. 15, nov. 30.
hetében első 2 napján.
Kál6z Fejérm. febr. 1, husv. el. hétf., [ul. 27,
szept. 26 és dec. 19. mag. fogl. hét hétf.
Kapoles Zalarn. május 10, október 28.
Kaposmérő Somogym. febr. 10, ápr. 1, máj. 16,
jun. 14, aug. ll, szeptember 30.
Kaposvár
Somogym. márc, 26, jun. 29 első
hétf., szept. 4, nov. 2.
. .
Kapuvár Sopronm.· jan. 25 ut. hétf., márc. 19,
Urnap ut. hétf, Terézia, Lucza utáni hétf.
Karád Somogym. márc, 12, máj. 4, junius 27,
szept. 29.
.
Karczag J.-N.-K.-Szolnokm. Mátyás nap, Margit nap, sz. Mihály nap, sz. Andor nap; ha
hétközn,
megel. vasarn.
és hétf., Pünkösd
megel. vasárnap és hétf.
Karmacs Zalam. máj. 3-ika és nov. l-e. utáni
kedden.
Káptalan-Táti
Zalam. márc. 19.'
.
Kecskemétmárc.
12"máj. IC. aug. 10, szept. 26,
nov. 25. Az orsz. vásár mindig hétf. tartatik,
ugy azonban, hogyha a vásártarlásra kijelölt
fentebbi napok valamelyike vasárnapra esik,
akkor a vásár utána követk. hétfőn, ha a hét
utolsó napjainak valamelyikére esik, akkor az
azt megel. hétf. tartatik.
Keczel Pestm. Husvét utáni vasárnap és hétfő,
Illés és Demeter el. hétf., okt. 26-ikát köv.
vasárnap és hétf.
Kenderes J.-N.-K.-Szolnokm. április 9, julius 9,
november 9.
'>
Kereseliget
Somogym. márc. 24, .május 15,
aug. 16, okt. 15.
Kerkaszentmiklós
Zalarn, febr. 16, április 23,
[unius 10, aug. 6 utáni keddi napon.
Kertes Vasm. Áldozócsütörtök el. nap, aug. 13.
Keszthely Zalam. jan. 6, Husvét utáni, Urnap
utáni, aug. 19 utáni, szeptember 21 és Szt.Márton utáni csütörtökön.
Kéthely Somogym. Vizker. ut., márc. Adorján
nap utáni, okt. Dömötör nap utáni hétf.
Kiliti Somogym. máj. 2-át és- jul. 2-át magába
foglaló hét hétf.
Király-Hetmecz
Zernplénm. nagycsüt., jun. 24,
okt. 10, dec. 13. mag. fogl. hét hétf.; ha- e
nap ünn. esik, a vásár a megel. hétf. tartatik.
Kisbén ápr.' 24 .. hetében, jun. Szt.-Iván nap,
aug. Nagyboldogasszony
nap ésnovember

Sat-Márton

hete csüt.

Kis-Cell Vasm. bőjt 2-ik hétf., máj. 16, szept. 1,
okt. 24; ha ünnep, köv, nap.
Kis-Komárom
Zalam. Szt.· György, Szt.-Pál és
Katalin el. hétf.
Kis-Kőrös Pestm. febr. 24-25, máj. 1-2, aug
1-2,
okt. 18-19.
hetében vasárn. és hétf.
Kiskunjélegyháza
Pestm. január :l0, márc. 19,
máj. 27, aug. 18, okt. 4. megel. vasárnap;
ha vasárnap, e nap.
Kiskunhalas
Pestm. márc.25, jun. 21, szept. 1,
nov. 9. n. el. vasarnap és hétí.: ha e határu.
vas. esik, e n. és a köv. hétf.
) Kiskunlaczháza
Pestm. febr. 27-29,
május
25-26,
aug. 3-4,
okt. l5-16!
mag. fogl.
vas. és hétf.; ha nem vas., ugya
megel.

vasárnap és hétfő.
Kistelek Csongrádm. jan. 13, ápr. 16, juI. 7,
okt. 20. el. vas és hétf.
Kis-Ujszáüás
J.-N.-K.-Szolnokm. márc. 19-20,
jun. 30, szept. 5, dec. 3. el. vas. és hétf.
Kis-Várda Szabolcsm. márc. 17, máj. 23, jun.
16, szept. 1, november 1. hetekben hétf. és
Karácsonyt megel. hétf.
Káka Pestrn. febr. 22, jun. 22, szept. 22, nov.
n. hete vas. és hétf.
Kány Győrm. máj. 8. követő és okt. 28·át mag.
fogl. hétf.
Kányi Tolnam. ápr. 12 és okt. 9. hete szerdán.
Kottori Zalam. márc. 9, jun. 27, szepr. 30,
nov. 30, május 5 és szept. l5-ét köv. vas.
Kőhalom Sopronm. farsang utáni hétf., Husvét
utáni 3·ik és junius hó utáni hétf.
Kölcse Szatmárm. febr. utolsó napját magában
fogl. hét hétf., május, augusztus és december
l-jét magában fogl. hét hétf..
,
KÖlesJnTÖlnam.
Judica, Szent-Gotthárd,
Szt.László és Szent-Máiton hete kedd.
Körmend Vasm. február 2, marc, 12, ápr. 5,
máj. 10, jun. 24, jlll. 20, aug. 20, szept. 21,
okt. 18, nov. 11; dec. + ~t
Kőrös-Ladány
Békésrn.' maj us 10, [unius , 28,
-szepternber 15.
I
Kőröshegy
Somogym. márc. és aug. hónapok
utáni keddi napon.
Kőszeg Vasm. Virágvasárnap el., Pünkösd
el.,
Jakab el" Egyed utáni, Orsolya el. és a 3-ik
advent vasárnap utáni hétf.
Kőtelek J.-N.-K.-Szolnokm.
máj. 5, szept. 20;
ha nem hétf., a megel. hétf.
Kooeséáua
Zalarn. Husvét után kedden, ÁIdozócsüt.
utáni pént., Lajos utáni hétf.
Kővág6- Örs Zalam. aug. 17, nov. 5.
Kővág6-SzőlltJs
Baranyam. ápr. 1, jun.8. mag.
fogl. .hét hétf.
Kun-Sz ent-Márton
J.-N.-K.-Szolnokm.
február
14-15,
máj. 22-23,
aug. 22-':23,
nov.
11-12. mag. fogl. hét vasárnap és hétf.
'Ii
Kun-Szent-Miklás
Pestm. február 3-4,
május
16-17, aug. 22-23, dec. 29-";30.)t
Kunhegyes
J.-N.-K.-SzolilOkm. Gyertyaszentelő
boldogassz., Páduai Antal, Sámuel és Lukács
utáni vas. és hétf., ha hétköznapra
'esnek,
megel. vasárnap és hétf.
Kutas Sornogym. ápr.5, jun. 30, jul. 31. szept 6.
Kűrtlt Komáromm. márc. első, jun. 3-ik, aug.
első és- okt. első hétf.
Lajos-Komárom'
Veszpréram. febr. és junius
utolsó csütörtökén.
Szt.-István hetében csütörtökön;
amennyiben
Szt.-István
csütört.
esik, e napot megel. napján, nov. második
csütörtökén
kirakó- és állatvásár egy napon.
Lajos-Mizse Pestm. máj. 26, szept. 15. megel.
hétfőn.
Laská Baranyam. ápr. 24. mag. fogl. hét hétf.
és okt. első hétf. Szerda és szombat hetiv.
Lelesz Zemplénrn. január 6, márc. 19, máj. 3,
. aug. 10, szept. 14, nov. 19. mag, fogl. hét
hétf;
ha az eml. n. ünn. esnek, a vásár a
megel. hétf. tart.
Lelle Somogym. Husvét és Pünkösd ut. kedd,
Kísasszony el. hétf., Farkas nap,
Lengyeltúti Somogym. márc. 10, jul. 25, OKt. 10.
Lepsény Veszprémm. Orbán és Terézi nap het.
eső hétfő.
.11
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Letenye Zalam. febr. 24. jún. 2, júl. 29, aug.
25. okt. 6 és dec .. 25. megel. keüdí napon.
Lebény Mosonm. jul, 25, nov. 4. köv. szerdán,
Lenti Zalam. febr. 22. ápr. 10, dec. 6.
LesenceTomaj
Zalam. júl. 26.
Liget Baranyarn. ápr. Dömötör nap előttí hétf.
és szept. 29.
Loók Sopronm.
Husvét után 3-ik szornbat,
augusztus 14.
Lózs Sopronm. Husvét el. két héttel eső hétf.
Urnap el., Szt.-István u. és Karácsony el. hétf.
Lovasberény
Fehérm. Nagyhétben
és Pünk,
el. hétf. szept. ll-ike hetében és Dömötör
utáni hétfőrt.
Looász-Patona Veszprérum. ápr. Rezső, jún.
Antal, aug. Agoston és nov. Erzsébet napok
hetében hétf., ünnep esetén a köv. napon.
LI.JvtJ lásd Zala-, Sopronlövő.
Madar Komáromm. jún. 8--9. aug. 24-25.
Mád Zemplénm. feb. 15, máj. 30, okt. 6, dec. 12.
Magyarboly
jan. 6, máj. 16, júl. 25, szept. 8.
okt. 20; ha e napok vásár- v. ünnepnapokra
esnek, a reá követk.,
hp pedig csütörtökre,
péntekre, vagy szombatra,
a mege\. héttőn.
Magyarkeszi
Tolnam.
Szt.-György nap el.
hétf. Nagyboldogasszony
és Márton napját
mag. fqgl. héten )iétf.; ha ünnep kedden.
Magyar-Ovár
jan. 6, máj. 5, aug. 1, szept. 21
és okt. 28. hetében hétlőn.
Majss Baranyam. jan. 20, máj. 1, aug. 29, okt. 10,
Mak6 Csanádm. Judica vasárnap el. szombat,
jun. 24, aug. 19 és nov. 19, el. szombat.
vasárnap és hétf.
Marcali Somogym. márc. 26, máj. 1, júl. 25,
szept. 4, nov. 5.
MarczalttJ Veszprémm .. jan. 25, Szt.-György,
Szt.-Margit, nov. 5-ikét köv. csüt.
Martonvásár
Fejérm. márc. 25-26,
jun. 1516, szept. 14-15, dec. 21-22.
Máriapócs Szaholcsm . .febr. 6, máj. 3, aug. 21,
Mária neve nap utáni hétf.
Mándok Szabolcsrn. Judica vasárnapot követő
hétíőn, jun. 29, okt. 28, mag. fogl. hétf. és
Advent első vasárnap utáni hétf.
Mány Fejérm. jan. 15, ápr. 1, júl. 8, nov. 24.
'mag. fogj. hete szerdáján.
Megyaszó Zemplénm. jan. 15, máj. 10, szept. 29.
Mekényes
Baranyarn. jun. 4, mag. fogl. hét
hétf. kirakóvás. egybeköt.
marhavás.
aug.
10. mag. fogl. hét hétfőjén országos vásár.
Mernye Somogym. febr. 24, máj. 5, aug. 2,
nov. 5. hete hétfőjén.
MeztJberéfJY Békésm. ápr. 6, júl. 12 és okt. 6.
Mezökomárom
Veszprémm .. Judica,
Rogate
napon, Szent.-Mihály nap het. kedd és szerda,
Sat-Kelernen napon (nov. 23) 2 napon át.
MeztJlaborcz
Zemplénm. jan. 14, március 14,
jún. 21, szept. 26, nov. 8.
MeztJtur J-N.-Szolnokm.
jan. 1, máj. 1, aug.
1, nov. 1, vasárn. v. megel. vasarn.
Micske Sopronm. máj. 3, szept, 14, dec. 8.
Mlhályí Sopronm. jan. 6, jún. 13, aug. 6 és
okt. 4-ike után kedden.
.
Mike Somogym. febr. 16, április 8, szept. 1,
november 5.
.
Mindszent
Csongrádm. jan. 7-8, ápr. 14-15,
jún. 30, júl. 1, okt. 27-28,
ha nem szomb.
és vasárn. esnek, megel. szomb. és vasárn.
Miske Pestm. febr. 2-át és március 25-ét köv.
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napon, júliu 2-án, aug. 23-át és szept. 8-át
köv, napon, okt. 4,- 'nov. 15, dec. 13.
Miskolc febr. Julianna, máj. Orbán, aug. Sámuel
okt. Lukács és dec. Lázár napok het. hétf.
Miszla Tolnam. jan., ápr., szept. első, okt. 26.
hét hétfőjén.
Mohács Baranyam. febr. 24, ápr. 17, jún. 24,
szept. 15, nov. 1 . dec. 24.
Monor Pestm. márc. 12, jún. 1, aug. 18, dec.
8, vasárn. és hétf.
Monyorókerék
Vasm. márc. 19, Pünkösd elötti
kedd, okt. 23.
Moór Fejérm. Szt.-György, Szt.-Háromság nap
utáni hétf., Rozália és Márton n. h. hétf.
Moson ápr. 2, júl. 13, okt. 4, dec. 21, leg-.
közelebb eső hétfőn,
ünnep es etén legközelebbi köznapon.
Mozsgó Sornogyrn. Husv. utáni kedden, jún, 24.
Mucsi Tolnam. máj. 20, okt. 20 iki h. szerdán.
Muraszerdahely
Zalam. máj. 1, jún. 26, aug.
19, okt. 26.
Muzsla Esztergomm. ápr. 10, jún. 7.
Nagyatád Somogym. Gergely nap el., tavaszi
• Kereszt nap' el., lllés nap el., Rókus napj.,
.őszi Kereszt nap' el., nov, ll. u. minden hétf.
Nagybajom
Somogym. József nap el. kedden,
pongrác el. hétf. Urszinvált u. nap, Terézia
el. hétféri.
Nagyberki Somogym. husvét ut. kedd jún. 27.
aug. 10, szept. 25.
Nagyczenk
Sopronm. Husvét után és Simon,
Juda el. csüt,
Nagydobra Zernplénrn. jan. 2, Husv.-kedd, [úl.,
10, aug. 16, nov. 5, ha az utóbbi három
vásár szornbatra, vasárnapra vagy ünnepnapra
esik, a köv. nap. tart.
Nagydorogh
Tolnam. márc. 13, jún. 5. hétfőjén, aug. első hétí., okt. 16. mag. fogJ. hétf.
Nagyharsány
Baranyam. jan. 25. el. hétfő és
kedd, apr. 12, jun. Szt.-László és okt. 9. el.
hétfő és kedd.
Nagvigmánd
Komáromm. márc. József, jun.
Vitus, szept. Szt.-Mihály-nap .hete hétf.
Nagykálló
Szabolcsm. Hushagyó kedd utáni
csütörtök:
ápr, 24-iki László k. sz. Mihály
és nov. 30-ika hetében csütört,
Nagykanizsa
Zalam. febr. 2, Husvét, Pünkösd.
aug. 15, .október 15. dec. 8 elötti hétlőn két
napon át.
Nagvkáta Pestm. jan. 25, ápr. 24, szeptember
14, vasárnap és hétf.
NagvktJrI.Js Pestm. márc. 5, április 24, jun. 27.
okt. 26. megel. vas. és hétf. aug. utolsó hétf.
és keddjén.
Nagylak Csanádm. ápr. 24 és szept. 29. hetekben s~ombaton, jan. 6. után következő és
júl. 2. szombatján;
ha az első két nap egyike
ünnepre, vagy a szornbatot megel. napra esnék, úgyamegel.
hét szombatján tartatik.
Nagymegver
jan. 25, máj. IS, aug. 6, okt. 27,
dec. 6. hetében szerdán.
Nagymihály
Zemplén m. febr. 1. hetének hétfő
és keddjén .. Negyhét hétfő és kedd, jún. 13.
mag. fogl. h. hétfő és kedd, aug. 15. mege!.
hétfő. és kedd, Karácsony napját megelőző
hétfő és kedd.
Nagypirit Veszprémm. máj. 10, júl. 25, szept. 29.
NagyrákosVasm.febr.IO,
máj. 25, aug. 16. nov.15
NagysztJlltJs Veszprémm. Szt.-György
napján
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és Mindszent nap hetén szerdán.
Nagyvázsony
Veszprérum. '<Invocáv~ vasárnap,
Szf.-Kereszt feltalálása, jún." 24·ét, Szf.-Ker.
felmagasztalása
és Karácsony napját megel.
hétlőn és kedden.
Naszvad Komáromm. aug. l O-ét és nov. 5-ét
megel. hétf.
.
Nádasd Baranyam. márc. 19 és aug. 20 hetében hétfőn.
. Náeocs Somogym. József, Antal, Nagyasszony,
'Terézia névnapok hetében hétfőn.
Nemesdéd
Somogym. jan. 25 előtti hétíőn,
Szt.-Háromság utáni kedden, szept, 29, dec.
21. el. hétf.
Nemesvid Somogym. jan. 22, márc. 21, jun. 17,
okt. 24.
Németboly Baranyam. jan. 6, máj. 16, júl. 25.
szept. 8. okt. 20. Ha vas. v. ünnepn., a köv,
hétfő; ha csüt., pént. vagy szomb. esne, úgy
a megel. hétf.
Nikla Sornozym. okt. 6. bucsuvásár.
Nógrád, Julianna, Zsófia, Anna, Erzsébet meg.
el. hétíön, ha hétfő, úgy e napon.
Noszlop Veszprémm. ápr. Szt.-György és okt.
Terézia hetében hétf.
Nova Zalam. Gergely, György, Sarlós-Boldogasszony
el. hétíön,
Nagy-Boldogasszony,
. Mihály és Karácsony el. hétf.
Nyirbakta Szabolesni. jan 27, ápr. 15, júl. 5,
aug. 21, nov. 6. nap hete hétfőjén.
Nyirbátor jan. 20, márc. 25, szept. 8, nov. 9.
és nov. 6. után köv. csütörtök.
Nyirbogdány
Szabolcsm. jan. 20, március 25,
szept. 8, nov. 6, dec. 6. után köv, csütörtök,
kirakó és áltatvásár.
Nyiregyháza
Tamás hete, Pünkösd el. szept.
8-iki és Lucza hetében hétf.
Nyirmada Szabolcsm. Husvét el. héten, Áld.csüt. Annanap, Kísasszonynap
és Andrásnap
hetében mindig szerdán.
Nyulas Mosonm. ápr. 24.
Öcsa Pestm. jan. 18, márc. 27, jun. 24, okt. 19.
előtti vasárnap.
Ostffy-Asszonyfa
Vasm. júl. 13.
Ottok Zalarn. jún. 13, dec. 6.
Ozora Tolnam. Jézus nevenapján,
nagyhéten,
Sarolta, Teréziá, el. hétf.
OcstJd Békésm. márc. 10, szept. 10, kirakó és
állatvásár.
Pacsa Zalam. aug. 18. és Mátyás elötti csütört,
Paks Tolnam. máj. 16, júl. 15. szept. 21 és
nov. 19. héten hétfőn és kedden.
Pápu
Gyergyaszentelő-Boldogass,zony,
Gyűmölcsoltó-Boldogassz.,
Szt.-Háromság vasárn.,
jul. Sarlós-Boldogasszony,
aug. Ni-Boldogasszony, szept. Kísasszony és dec. Boldogasszony fogantatása .ünnepek u. kedden és
szerdán, ill. a köv. hét keddjén és szerdáján.
Pápocz Vasm. febr.' 14 és Pünkösd előtti hétf.
aug. 10. és okt. 26. el. hétf. napokon.
Pászto Hevesm. virágvas., ut. köv, jun. 29,
aug. 10. és dec. 24. megel. hétf. és kedd.
Pécs Gyertyaszentelő-Boldogassz.
hetén, Husv.
. el" Pünkösd el. héten, Mihály hetén hétíön
és kedden. Haví-Boldcgassz. és Katalin nap
hetében, vasárn. kezdve mindig egész héten.
Pécsvárad
Baranyam. Bálint, ápr. Adalbert,
aug. Nagy-Boldogasszony és okt. Lukács nap
hetében hétlőn
és kedden.

Péczel Pestm. május hó első hétf. és keddjén,
szept. második hétf. és .keddjén.
Perbete Kornárornm. febr. 10, márc.25, júl. 13,
okt. 19. hete hétfőjén.
Perlak Za Iam. Hushagyókedd,
Pünkösd utáni
kedd, Jakab nap utáni kedden.
Pilis Pestm. jan. 5, ápr. 5, jul. 5, okt. 5. megel. vasárnap és hétfő.
PilisvtJrtJsvárPéstm.
február 20 és szept. 8 u. hétf .
Pinczehely Tolnam. Hushagyókedden
és Hamvazószerdán, Szt.-György.
Urnap és Simon
Juda hetében kedden és szerdán.
Polgár Szabolcsm.
Viz kereszt hetében,
marc.
és jun. második hetében és Mihály nap megel. hetében szerdán.
Polgárdi Fehérm. március József, szept. Kísasszony nap hetében hétfőn.
PtJrgtJlin Vasm. okt. 28.
Rába-Hidueg
Vasm Vizkereszt, Virágvasárn.,
Ker.-Szt.-János
és Szt.-ferenc
hitv. utáni
hétfői napok.
Rácz-J4lmtís Fejérm. okt. 15. megel. hétf.
Ráczkanirsa
Zalam. Husvét utáni szerdán,
máj. 16, jun. 24 és aug. lU.
Ráczkeue Pestm. jan. 25, ápr. 1.7, [ul, 15 és
nov. 5. el. vas., hétf. és kedden.
Rackozár Baranyarn. márérl12, 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 SzentMihály utáni csütört.
Regoty Tolnam. máj. 16, aug. 15 mag. fogl.
héten kedd.
Rendek Zalam. okt. 25.
Rékás Pestm. febr. 9, -jun. 16, szept. 16.
Répceseemere
Sopronm. május 7, szept. 14_
vasárn. eset. köv. hétf.
Repce-Seent-Gvorgy
Vasm. márc. 12, ápr. 24,
Pünk, utáni kedden, okt. 26 ..
Rum Vasm. jan. 10, márc. 21, jun.27, aug. 25.
október 15.
Sárd Somogym.
Áldozócsütörtök
.el. hétíön,
. Sarlós-Boldogasssony,
Urszineváltozása
és
Máté napján.
Sajtoskál
Sopronm. Laetare el.~ csütörtökön,
továbbá
Szt.-István,
Szt.-Gellért
és Szt.Tamás het. csütört.
Salgátarján
jan., május, jul. és okt. hónapok
3-ik hétf.
Sámson Somogym. jan. 2, aug. 2, nov. 12.
Sándorház
Zalarn. jan. 25, rnárc. 9.
Sárbogard
Fejérrn. ápr. 4, jun. 14, szept. 15
és nov. 19. nap .el, hétf ..
Sárkeresztur
Fehérrn. május 13 és okt. Iő-ét
megel. hétf.
Sárosd Fehérm. máj. 1, jul. 1, aug. 14, nov.
Il hete kedden.
Sárospatak
Zempiénm. márc. 6, máj: ll, aug.
14, okt. 10, dec. 5.
Sárvár aug. 2. után követő
hétfőn, SimonJuda napján.
Sároár-Vármellék
Vasm. Rogate hétf.,· Adv •
első hétf.
Sásd Baranyam. május 7, julius ésszept.
első
hetében hétfőn; ha e napokra ünnep esik, a
köv. kedden.
Sátoraijaujhely
Zemplénm. Apollonia, Virágvasárnap, jul. 2, szept. 2, nov. 5. hetében,
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Karácsonyt megelőző héten hétlőn és kedden;
ünnep esetén csütörtökön és pénteken.
Sellye Baranyarn. rnárc. 4, május 1, aug; 10,
okt. 15, dec. 3. előtt hétfőn állat-, kedden
kírakövásár.
Seregélyes Fejérm.
Gyertyaszentelő-Boldogasszony, Fekete vasárnap, Ferenc és SarlósBoldogasszony nap hetében hétfőn.
Siklós Baranyam. márc. 19. hetében hétf. Szt.Háromság utáni hétfőn, Nagyboldogasszony
hetében hétfőn, nov. 30, dec. 2.
Simontornya Laetáre,
Exaudi és Őrangyal
vasarnapja
és Imre hg. napja hetében kedden
és szerdán.
Siofok Veszprémm. ápr. 20. és okt. 19. mag.
fogl. szerda.
Salt Pestrn. jan. Sára napot megeI. vasárnap,
máj. Áldozócsütörtököt
megeI. kedden és
szerdán, aug. Rókus napot megel. vasárnap,
nov. Márton napot megel. vasárnap.
Somlyóvásárhely Veszprémm. márc, Benedek.
júl. Margit, "Szept. Lamhert
és fKaVácsony
hetében hétfőn.
Somogyvár ápr. 18, okt. 15.
Som os Ujfalú-, Nógrádm. márc. 4, júl, 7, okt. 6,
december 13.
Sopron márc. elsö rhétíöjén,
máj. első hétfőjén,
aug. utolsó hétfőjén, Szt.-Erzsébet nap hetében
hétfön,
kedden és szerdán.
Sopronlövö febr. 14, apr. 25, Nagyboldogassz.,
Szt.-Márton nap el. csütörtökön.
Saroksár Pestm. márc. 1, máj. 15, aug. 10: és
okt. 31. napja hetében vasárnap.
Sóskut Fehérm. Gergely. Medárd, Urszineváltozás és Erzsébet hetében kedd és szerd.
Surány Vasm, márc. 19, máj. 1, aug. 12, okt. 26.
Sümeg Zalarn. bőjtközepe
utáni kedden, nagy
hétfőn, Áldozócsütört.
el. kedden,
SarlósBoldogasszony napján, Bertalan, Dömötör és
Erzsébet napján.
Szabadszállás Pestm. marc. 31, juI. 7, nov.
15-16. megeI. vasárnap és hétíőn,
szept. 17.
el. vasárnapon.
Szabadszentkirály Baranyam. áld. csüt, el. n.
Szt.-László,
Szt.-Máté napja, nov. 2. Ha
ünnephap, a köv. napon.
Szakácsi Somogym. febr. 10, ápr, 1, nov. ll.
Szakcs Tolnam. febr. 24, jun 3, szept. 14, dec. 6;
Szalkszentmárton Pestm. jan. 28 el. vasárnap,
hétfő, kedden, Pünkösd 2. napján és utáni
két napon, Illés és Lukács napot megel.
vasárnap, hétfőn és kedden.
.
Szany Sopronm. máj. 9, szept. 19.
Szarvas Békésm. febr. 24-25, junius 24-25,
okt. 19-20,
dec. 21-22-ét
megel. szomb.,
vasárnap és hétfőn.
Szászvár Baranyarn. márc 25. ut. hétf. szept. 15.
Szécsény Vasm. febr. 16, jun.17, szept. 14, nov. 22.
Szécsény Nógrádm. jan. 25, márc 12, ápr. 24,
jun. 13, jul. Apost. Oszl., aug. 29, nov. 25.
hetében hétfőn és kedden.
,
Szeged febr. 17, máj. 5, [ul, 31, okt. 10, nov.
30, vasárnaptól kezdve egy hétig és minden
vásár előtti péntek és szornbat sertésvásár.
Szekszárd Tolnam. Vírágvas., Áldozócsütörtök,
Sarlós- Boldogasszony,
Ker. feltal. és Erzséb,
napok hetében hétfőn és kedden,
Szeghalom Békésm. febr. 10, máj. 20, juI. 20,
szept, 20. utáni hétfőn és kedden,

Szegvár Csongrádm.

márc. 10, máj. 19, aug.
·'191Ilnov. 19:étmegel.
szomb., vasár. és hétf.
Szekcsö Duna-, Baranyam. rnárc. 12, jun. Szt.Háromság -utáni hétfőn, szept. 1, nov. 5.
Székesfehérvár
Invocavit
vas., Szt.-György,
Szt.-Iván, Dömötör és Bertalan h. vas. és hétf.
Szentantalfa Zalarn. Antal nap het. szerdán.
Szent-Dienes Baranyam. jun. 1, ha ünnepnap,
a köv, hétfő, márc. 15, aug. 10. állatvásár. E
két utolsó kirakó vásár.
Szentendre Pestm. máj. 5, aug. 1, okt. 20, héttőn
marhavasárral.
Szentgál Veszprémm. jul. 16-ika hetében és
szept. első hétfőjén állatvásár.
Szentgotthárd Vasm. márc., jun., szept. és dec.
Kánt. szerd. u. hétf., Nagycsütörtök,
máj. 1,
jul. 22, okt. 18.
.
Szentgróth.. Zalam. febr. 3, marc, 12, Husvét
előtri szerda, jun. 24, jul. 13, szept, 1, nov.
13, Karácsony előtti szerda . .1
Seentgyorgy Esztergomm. ápr. 24, nov. 30.
Szentilona Zalam. máj. 22, szept. 22.
Szentiván Baranyarn. máj. 12. mag. fogI. hét
'hétfő és juI. 4. orsz. kirakó- és állatvásár.
Szentkereszt Zalarn. máj. 3, szept. 14.
.
Szentlászló Zalam. ápr. 22, máj. 29, jun. 27.
Szentlőrinc Baranyam. febr. 14, szept. 4, ha
ünn .. a köv: hétfő, ápr. 12, jun, 10, ha ünn.,
előző hétf., állatfelh. kirakodó orsz. vásáro
Szentmárton Győrm. a Husvét ünn. után köv.
csüt., aug. 21, nov. ll; ha e napok egy ünnépre v. vasárn. esnek, a reá köv, napon.
Szentmártonpuszta Pestm. szept. 1. megeI. vas.
és hétfő, 1. nap állat- és kirakóvásár, 2. nap
csak kirakóvásár.
Szentes Csongrádm. febr. 2, ápr. 24, jul. 22,
szept. 21-ét megeI. szomb., vasárnap és hétf.
Szepetk Zalam. marc. 1, dec. Luca n. el. hétf.
Szerencs Zemplénm. jan. 7, ápr. 24, aug. 16,
november 2.
Szigetvár Somogym. jan. 25, ápr. 24, jun. 13,
aug. 2, szept. 29, nov. 19. hete hétf. és kedden.
Szikszo Abauj-Tornam. febr. 6, máj. 1, jul, 22,
szept, 8, nov. ll. mag. fogl. het. vas -. és
héttőn
s ha ez ünnepre esik, a köv, hétfő
és kedd. Kedden és pénteken hetivásár.
Szill Somogym. márc. 1, máj. ID, aug. 6, nov. 19.
Szill Sopronm .. ápr. 24, Bertalan napján, ünn.
esetén az utána következö
hétfőn, Mindszent
és Karácsony utáni hétfőn.
Szinna Zemplénm. jan. 30, márc. 20, jun. 23,
szept. 4.
/
Seirák Nógrádm. március 5-6, május 15-16,
szept. 8-9, nov. 26-27. n. megel. hétf. és kedd.
Seolnok febr. 24, máj. 18, szept. 8, nov; 5, ha
a vásár vasárnapra esik, ugy az ünnepen és
utána következö
napon, különben a hét el.
vasárnap és hétfőjén.
Szombathely Hushagyókedd el. kedd és szerda,
Szt.-György el. kedd és szerda, Kisassz. el.
kedd és szerda és András n. e. kedd és szerda.
Sz6ll6sgyörók Somogym. rnárc. 21, május 16,
szept., 9, okt. 10.
Sz6ny 0- márc. 4, máj'/16, juI. 17, szept, 13-át
követő hétfői napokon.
Setára Zemplénm. jan. 22, jun. 24, juI. 26,
szept. 26, dec. 30.
Seulak Somogym. Husv. el., Pünk, el., Lukács
n. el. hétfő.
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Tab Somogym. ápr. 11, jun. 2, aug. 1, szept. 21.
Tabajd Fehérm. febr. 3-4,
máj. 24-25,
aug.
30-31,
november 8-9.
Tamási Tolnam. febr. és máj. Kántor nap el.,
jul. Magdolna el, szept, Kántor .el., dec.
Kántor előtt héttőn és kedden.
Tapolcza Zalam. aug. 16,. dec. 6.
Tállya Zemplénm. jan. 22, ápr. 4. jun. 27, okt. 29.
Tápiábicske Pestm. febr. 7, máj. 7 és szept. 8.
hetek vasárnap és hétfőjén.
Tápiógy6rgye Pestm. marc. 4, máj. 5, aug. 31.
Tápiószele Pestm. jan. 1, ápr. 1, jul. 2 és okt.
Iő-ike heteiben hétfői napokon.
Tarjan Komáromm. márc. 31, máj. 18, aug. 4,
október 6.
Tata Komáromm. Husvét utáni héten kedd és
szerda,
Pünk. után kedd és szerda, aug.
27-28, nov. 5-6.
Teoel Tolnam. Veronika, Szt.-Háromság, Tekla
után hétlőn.
Téthszentkut
febr. 16 és máj. 16 után csütörtökön, jul. és okt. hóban a hó utolsó csütörtökjén.
Tihany Zalarn. ápr. 24 és jul, 24. köv. kedd.
Tinye Pestm. jan. 5, márc. 5, jnn. 15 és okt.
2-jk hetén hétfőn.
'.
Tiszadob Szabolcsm. jan. 15, ápr. 17, aug. 7 és
okt. 4. megel. hét hétfő orsz. kirakó- és álla ty.
Tiszajöldvár
Jásznagykunszolnokm.
-márc. 24,
jun. 8. aug. 29, okt. ll, mindig vas. és hétf.
Tiszakürt
Jásznagykunszolnokm.
április 20,
szept. 30. mag. fogl. hét vasárnap és hétfő.
TiszaltJk Szabolcsrn. máj. 15, jul. 10, aug. 21,
szept. 25, nov. 27. hetében csütörtökön.
Tisza-Luce Zemplénm. jan. 5, ápr. J 5, jul. 10;
november 5.
Tisza-Polgár
Szabolcsm. jan. 4, márc. 15, jun.
14, szept, 20. mag. fogl. héten szerda orsz.
kírakó- és állatvásár.
Tisza-Szalók
Jásznagykunszolriokm.
febr. 16,
máj. IB, aug. 10, nov. Il. mag. fogI. hét
vasárnap és hétfő.
Tisza-Szt.slmre J;ísz-N.-K,-Szolnokm. jul. 2-3,
nov. 18-19 kirakó, marhavásár.
Tokaj Zemplénm. márc. ~4, jun. 23, jul. 22,
szept. 22, okt. 27, dec. 22. mag. fogl. hét
hétfő; ha hétfő ünnepre esik, a legk. hétfő.
Tolcsva Zemplénm. ápr, 8, jun. 22. szept. 9;
nov. 10; ha e napok ünnepre esnek, úgy a
megelőző hétfőn.
\
Tolna máj. első hétfőn, jun. 13, aug. 10, nov. 5.
Toponár Somogym. ápr.25, Szt.Háromság vas.
utáni napon, aug. 25, nov. ll.
Tornya Csanádm. ápr. Vince nap el. vasárn.,
Péter-Pál és nov. 17-ét (Gergely) köv, vas.
T6rók1wpány Somogym. apr. és okt. első hétf.
Tóthszentmárton
Zalam. jun. 13, nov. ll.
Téke-Terebes
Zernplénrn. jan. 10, május 5,
aug. 1, okt. 13.
Tör6k-Szt.-Miklós
J.-N.-K.-SzoInokm.
jan. 10:
ápr. 17, jul. 26, okt. 4. Ha jan. 10 nem hétf.,
úgyamegel.
hét., nov. 27-28 vas. és hétf.,
ha hétköznapra
esik, előző vas. és hétfő.
Tura Pestm. ápr. 18, okt. 10-ét követő vas. és hétf.
Túrkeve Jász-N.-K,-Szolnokm.
ápr. 1, jun. 20,
szept. 20, dec. 6. mag. fogl. vas. és hétfő.
Turnischa Zalarn. Husvét után második hétfő,
Pünkösd el. csütörtök, Antal, Nagy-Boldogasszony el. csütörtök, Kísasszony u. n. és
Fekete hét csüt.örtökjén és okt. 4-én.

Türje Belső-, Zalarn. febr. 24, ápr. 24, jul. 24,
szeptember 29.
Tüskevár Veszprérum. febr. 24, jun. 14, jul, 22,
szept. 8, mindig hétíőn ..
Udoard Kornáromrn. junius első hetében,
Őrangyal hetében hétlőn
és kedden.
Uj-Fehértá Szabolcsm. jan. 28, jun. 8, aug. 26,
nov. 20. mag. fogl. hét csütörtök orsz. kirakóés állatvásár.
Ujkecske Pestm. febr. 20, máj. 15, jul. 31, nov. 3.
Ujpest febr., máj., júl. és okt. lő-ét köv. vas,
Ujpécs ápr. 4, aug. 10, okt. 28, vasárnapon.
Ujszóny jan. 6. és szept. 1. hetében hétfőn.
Und Sopronm. márc. 20, máj. ll, jun. 30, szept. 9.
Uszod Pestm. szept. l-ét megel. hétf. marhav.
Ulló Pestm. marc. 4 és aug. lü-ét megel. hétf.
Vaál Fehérrn. febr. 20, máj. 16, aug. 16, okt. 20.
Vápz Pestm. Husvét előttí, Sarlós- Boldozassz.,
Gál és Tamás nap elöttí. vasárnap és hétfőn.
Vadkert Nógrádrn. jan. 2, ápr. 21-22,
julius
21:-22, szept. 22-23.
Vadkert Pestm. ápr. Szt.-György hetében vas.
és hétfőn, nov. 1. megel. vasárnapon.
Vaiszlo Baranyam. márc. Gergely, jul. Sarlós.Boldogassz., okt. Ferenc és , dec. Luca nap
mag. fogl. hét hétfő.
Vaja Szabolcsm. aug. 1. hétfőjén.
Varasd Tolnam. ápr. 24, jun. 25, jul. 25, nov. 5.
Vasvár jan. 27, márc. 15, máj. 3, jun. 13, aug.
10, szept. 29, nov. 10.
Vál Fehérrn. febr. 20, máj. 16, aug.' 16, okt.
20; ha a hét utóljára esik, előző, ha va sárnapra esik, utána köv. hétfő és kedd -.
Városlód Veszprémm. febr. 13, szept. 17.
Várpalota Veszprémm. ápr. 12, aug. 6, nov. 11
és dec. 13. mag. fogl. hét hétfő.
Vásárhely Veszprémm. márc. 20-21,
jul. 17.
Velencze Fehérm. marc. 27, aug. 7, nov. 6.
Veszprém jan. 6, febr. 14, márc. 12, Gergely
máj. 4, aug. 10, szept. 21, dec .. 6. hetében
hétfőn és kedden.
Vetnend Baranyam. márc, 27, aug. 7, nov. 6.
Vép Vasrn. jan. 25, Fehér vasárnap u. hétlőn.
. Áldozócsütört. el. szerdán, Péter' és Pál és
István király el. napon és nov. 5.
Vése Somogym. márc. 5, aug; 5, okt. 30.
Vidovecz Zalam. ápr. 25, okt. 18.
Villány Baranyam. ápr. 4, okt. 31.
Viszló Baranyam. ápr. 1, jul. 13, okt. 26.
Vörs Sömogym. ápr. 3. és jul. 5. u, köv. hétf.
Zakany Somogym. jun, 24.
Zala Somogym. ápr. 5, máj. 25, aug. 27, okt.
4; ha ünnep, el. v. u. eső hétköznapon.
Zala-Apáthi
márc. 21, Bünkösd előtt szerda,
Orangyal utáni napon, okt. 31.
Zalabér
Szt.-Gergely
el., Nagyboldogasszony
után, Advent második vas. utáni kedden.
Zala-Egerszeg
febr. 14, Virágvasárnap,
Szt.György utáni hétíőn,
Pünkösd ut. kedden,
jul. 22, szept. 9, okt. 28, nov. 30, dec. 28.
Zala-Lövó. ápr. 1, máj. 13, aug. 29, nov. 5.
Zalavár febr. 24, jul. 26.
Zemplén febr. 24, jun. 2, nov. 23, dec. 21.
Zircz Veszprémm. márc, 19, máj. 1, jul. 26,
szept. 29, dec. 4.
Zomba Tolnam. ápr. 18, jul. 26. hét szerd., nov. 7.
Zsámbék febr. 4, jun. 24 és okt. 28-át követő
csütörtökön
éspénteken
és ápr. 24-ét magába fogJ. hét csütörtökjén és péntekjén.
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!!~U !f- a af
az 1927.. közönséges évre
az eddigiekhez hasonlóan az evangéliom hívei számára valósággal értékes
évkönyv
és egyúttal általánosságban gazdag
. nemzetépítö
alkotás
gyanánt szolgál. E fontos, hézagpőtlő
;misszióján kívül szépirodalmi részével, ismeretterjesztő és szőra. koztató közleményeivel is nemesen épít, sőt mulattat is.
Itt az ideje azért, hogy az összes illetékes helyeken céltudatosan megszervezett
terjesztési
mozgalom az 1927. évi
Luther-Naptárt
legalább is minden magyarul tudó evangélikus
családba már mindenütt eljuttassa.
A gazdag tartalom és elsőrangú kiállítás miatt magas elő, állítási kőltségek mellett is az 1927. évi Luther-Naptár
ára túlságosan olcsó: 1 pengö 60 fillér = 20.000 papirkorona,
amely ár mellett csak a buzgó terjesztés biztosíthatja a kocká-:
zatos vállalkozás biztonságát.

A bizományosok számára a csomagokhoz mellékelt kisérő
levelek tartalmazzák az elszámolás feltételeit.
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Minden a Luther-Naptárra vonatkozó
megrendelés és megkeresés a LutherNaptár szerkesztőségéhez,
Sopron
(Paprét 2. szám) intézelidő.

SZÉKELY ÉS TÁRSA
könyvnyomda, könyvkötészet

Sopron, Várkerület
-

és vonaloz6intézet

66. szám

Telefon 394. -

A cég készít könyvet, ujságot, plakát ot,
vonalozott üzleti könyveket, gazdasági,
keresked. és egyházi nyomtatványokat.
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"Uj Testameatem"

Dr. Ma.znyik
Endrének
az elmélyedésre
és
megértésre
alkalmas
szép magyar
fordításában
könyvkereskedöi
úton 90 [füzött példány].
120
[vászonkötés].
170 [börkötés] ezer korona árban
kapható.
de megrendelhetö
közvetlenúl
a
fordit6nál,
Dr. Ma8znyik
Endrénél
i8,
Budape.t,
Gr. Haller-u. 20. .

Az érdeklődők iigyelmét ielhívjuk a Luther-Naptár
új pályázati hirdetésére. (Lásd 161. oldal.)

Világmeggyőzés.
A .Luther-Naptár"

L.

számára rajzolta:

Balázsly Rezs6.

